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Zaposleni v sekretariatu Skupnosti 
občin Slovenije želimo vsem vam, 
ki tako ali drugače spremljate naše 

delo, dobro in uspešno prihajajoče leto. Za 
nami so številni izzivi, majhne in tudi veli-
ke zmage, pa tudi kakšen poraz bi se lahko 
našel med njimi. Predano in z zavedanjem 
o pomenu našega dela smo skupaj ustvar-
jali boljše pogoje za delovanje občin, mno-
gokrat lajšali težave zaposlenih v občinskih 
in mestnih upravah, širili njihovo znanje 
in vedenje in reševali dileme, s katerimi 
se v občinah soočate. Državi smo prikazo-
vali podobo lokalnih okolij, ki jo ta, žal, 
slabo pozna. Odpirali smo vrata, vztrajno 
in z zavedanjem, da to počnemo ne samo 
v dobro lokalnih okolij temveč tudi zato, 
da bo dežela kot celota uspešnejša in bolj-
ša. Za vse njene prebivalke in prebivalce.  
Zato verjamemo, da se imamo česa veseli-
ti, mnogo tega, za kar se je vredno boriti. 
In prepričani smo, da lahko to dosežemo 
skupaj. 
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1.  Ali so občine zadovoljile vaša 
pričakovanja glede sodelovanja 
na področju plačnegasistema in 
varčevalnih ukrepov?

Upoštevajoč dejstvo, da v okviru prav-
nega reda, ki velja za lokalne skupno-
sti, občine zadeve v glavnem urejajo 
samostojno in avtonomno in da je po-
seganje vlade ali ministrstev pri tem 
zelo omejeno tudi na področju plač in 
izvajanja varčevalnih ukrepov, bi lahko 
rekla, da so bila moja pričakovanja iz-
polnjena. Želela bi si le še več neposre-
dnega sodelovanja in odzivnosti občin 
v tisti fazi, ko se odločitve pripravljajo. 
Konkretni podatkov o izvajanju varče-
valnih ukrepov na ravni občin sicer ni-
mam, verjamem pa, da je večina občin 
priporočila vlade upoštevala. Glede im-

plementacije novega plačnega sistema 
sodelovanje z občinami ocenjujem kot 
dobro. Ta ocena vključuje tako izvede-
na usposabljanja, ki jih je organizirala 
skupnost oziroma združenje, kot tudi 
rezultate izvedenih nadzorov v upra-
vah lokalnih skupnosti nad prehodom 
v novi plačni sistem. Ti namreč kaže-
jo, da pomembnejših odstopanj od ve-
ljavnega normativnega okvira v zvezi z 
novo ureditvijo plač v upravah lokalnih 
skupnosti ni. Ko govorimo o sodelova-
nju na področju plačnega sistema, velja 
spomniti tudi na dejstvo, da je v vla-
dno pogajalsko skupino za pogajanja 
z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja bila imenovana tudi predstav-
nica občin, kar zagotavlja neposredno 
povezavo občin z implementacijo ukre-
pov in načrtovanimi ukrepi vlade glede 

plač v javnem sektorju. Njeno sode-
lovanje v vladni pogajalski skupini bi 
verjetno kazalo nekoliko spodbuditi, 
čeprav je včasih njeno odsotnost s sej 
vladne pogajalske skupine in pogajal-
ske komisije mogoče razumeti tudi za-
radi intenzivnosti procesa pogajanj.

2.  Kako bi po vašem mnenju 
sodelovanje občin in ministrstva 
bilo še boljše?

Morda je nekaj rezerve pri informiranju 
oziroma usposabljanju v zvezi s posa-
meznimi spremembami in ukrepi, ki jih 
sprejema vlada in ti za občine niso obve-
zujoči, njihovo boljše poznavanje pa ute-
gne koristiti pri sprejemanju posameznih 
odločitev na lokalni ravni. Vsekakor pa 
moramo oboji več pozornosti nameniti 
aktivnemu sodelovanju, pravzaprav bi si 
upala reči, da so občine pri tem malce 
zadržane v tisti fazi, ko se neke odločitve 
ali predpisi šele pripravljajo. Občine bi 
se morale zagotovo aktivneje vključeva-
ti v javne razprave, ki jih organiziramo 
skladno z vsebino Resolucije o boljših 
predpisih. Moram pa poudariti, da naša 
Upravna akademija že sedaj organizi-
ra posamezna usposabljanja oziroma 
predstavitve novosti tudi za občine in 
to sodelovanje bi kazalo še okrepiti, kot 
bi kazalo okrepiti tudi usposabljanja, ki 
jih organizira vaša skupnost in na kate-
rih sodelujejo uslužbenci našega mini-
strstva. Pravilna informacija, ki je tudi 
neposredno pojasnjena lahko namreč 
pomembno prispeva k boljšemu pozna-

Pogovor z ministrico, 
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vanju, razumevanju in sprejemanju 
posameznih rešitev. Lahko zagotovim, 
da bo naše ministrstvo še naprej od-
prto za neposredno komunikacijo z 
občinami in da so vam naše strokovne 
službe vedno na voljo.

3.  V praksi se dogaja, da občine rav-
najo v skladu s svojo stroko in 
znanjem. Kako gledate na to, da je 
več deset občin, po podatkih SOS 
je teh 80, zaupalo stališču Račun-
skega sodišča in tretjo četrtino 
plačnega nesorazmerja odpravilo?

V zvezi z izplačilom tretje četrtine 
nesorazmerja v osnovnih plačah smo, 
tako kot na ostale proračunske upo-
rabnike, tudi na vse občine, tudi na 
Skupnost občin Slovenije, Združenje 
občin Slovenije in Združenje mestnih 
občin Slovenije, naslovili več obve-
stil. Že pred uveljavitvijo aneksa št. 
4, smo tako opozarjali, da je aneks v 
fazi podpisovanja in da bo z aneksom 
spremenjen tudi 50. člen KPJS. Opo-
zorili smo tudi, da bo aneks posegel 
v izplačilo tretje četrtine. Bistvo naših 
opozoril je bilo, da ZSPJS določa, da 
se nesorazmerja v osnovnih plačah 
odpravijo v rokih in na način kot jih 
določa KPJS, torej kot se pogodbeno 
dogovorijo socialni partnerji. V ane-
ksu št. 4 h KPJS, ki je bil sklenjen 
na podlagi veljavnega kvoruma iz 
ZSPJS-O, je povsem nedvoumno za-
pisano, da je javni uslužbenec tretjo 
in četrto četrtino odprave nesoraz-
merja v osnovni plači sicer dosegel s 
1.10.2010, vendar pa se dejansko iz-
plačilo obeh četrtin veže na obdobje, 
ko bo rast bruto družbenega proizvo-
da presegla 2,5%. Kot že rečeno, so 
občine oziroma njihovi predstojniki 
tudi v tem pogledu avtonomni in se-
veda tudi neposredno odgovorni za 
svoja ravnanja. Tam, kjer ima vlada 
neposreden vpliv in odgovornost, to je 
nesporno v organih državne uprave, 
tretje četrtine niso izplačali. Prav tako 
tretje četrtine niso izplačali pri večini 
posrednih proračunskih uporabnikov, 
tako da lahko rečemo, da bo večina 
zaposlenih v javnem sektorju tretjo in 
četrto četrtino odprave nesorazmerja 
v osnovnih plačah izplačala v skladu 
z veljavnim aneksom št. 4 h KPJS. Če 
drži podatek, ki ga navajate v vašem 
vprašanju, potem tudi večina občin 
tretje četrtine ni izplačala. 
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4.  Kakšno je vaše stališče glede 
določenih pravnih mnenj, po 
katerih naj bi bil podpis aneksa 
z dne 5.11.2010 ničen,saj 
retroaktivno ureja vprašanja za 
nazaj, slednje pa je z Ustavo RS 
prepovedano?

Pregovorno smo pravniki različnih mnenj. 
Vladna pogajalska skupina je socialni di-
alog spoštovala in bila prepričana, da je 
ravnala pravno korektno. Vprašanja ni-
smo urejali enostransko s predpisom, am-
pak s pogodbo. Naj mi bo, v želji lažjega 
razumevanja te zagotovo zapletene ma-
terije, dodati še nekaj splošnih pojasnil. 
Sklepanje kolektivnih pogodb ureja 
Zakon o kolektivnih pogodbah. Glede 
vprašanj, ki niso urejena na zakonski 
ravni, bodisi z Zakonom o kolektivnih 
pogodbah ali v drugih zakonih, se za 
urejanje posameznih vprašanj smiselno 
uporabljajo splošna pravila civilnega 
prava (drugi odstavek 1. člena Zakona o 
kolektivnih pogodbah). Za presojo ane-
ksa št. 4 so pomembne predvsem določ-
be, ki se nanašajo na vsebino kolektivne 
pogodbe. Da je vprašanje določanja na-
čina in rokov za odpravo nesorazmerij 
v osnovnih plačah vsebina kolektivnega 
dogovarjanja ne samo pravica pač pa 
tudi dolžnost strank Kolektivne pogodbe 
za javni sektor, izrecno izhaja iz petega 
odstavka 49. č člena ZSPJS. Podrobnej-
ših okvirov, ki bi opredeljevali bodisi di-
namiko odprave ali obseg posameznega 
deleža, zakon ne določa. Rešitve so torej 
izvedbeno v celoti prepuščene pogodbe-
nima strankama. S kolektivno pogodbo 
pogodbeni stranki avtonomno in sogla-
sno urejata vprašanja, ki so lahko pred-
met kolektivnega dogovarjanja in so v 3. 
členu Zakona o kolektivni pogodbi tudi 
navedena. Kolektivna pogodba v obliga-
cijskem delu ureja pravice in obveznosti 
strank, ki so jo sklenile, lahko pa ureja 
tudi način mirnega reševanja kolektiv-
nih sporov. Kolektivna pogodba lahko 
v normativnem delu vsebuje določbe, s 
katerimi se urejajo pravice in obvezno-
sti delavcev in delodajalcev pri sklepa-
nju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem 
delovnega razmerja in v zvezi s prene-
hanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za 
delo ter drugi osebni prejemki in povra-
čila v zvezi z delom, varnost in zdravje 
pri delu ali druge pravice in obveznosti, 
ki izhajajo iz razmerij med delodajalci 
in delavci, ter zagotavljanje pogojev za 
delovanje sindikata pri delodajalcu. V 
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obsegu urejanja teh vprašanj se, kot je 
bilo že poudarjeno, smiselno uporablja-
jo splošna pravila civilnega prava. Zno-
traj teh pravil ni najti splošne prepovedi 
povratne veljave dogovorjenih razmerij. 
Zato sta se po našem mnenju v okviru 
temeljnega načela "prostega urejanja 
razmerij", predvsem pa tudi ob upošte-
vanju bistveno spremenjenih okoliščin, 
stranki imeli pravico dogovoriti o po-
novnem odlogu izplačila odprave ne-
sorazmerij. Naj zaključim z dejstvom, 
ki je večkrat spregledano. Vlada se je 
z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja 13. oktobra letos dogovorila 
za vsebino aneksa št. 4. h KPJS, sledila 
je seznanitev sindikalnega članstva in 
v primeru, da bi le-to z vsebino aneksa 
soglašalo, bi prišlo do podpisa aneksa 
predvidoma 22. oktobra. Ker do veljav-
nega podpisa aneksa ni prišlo, čeprav je 
del sindikatov, ki predstavlja pomemb-
no večino javnih uslužbencev, aneks 
želel podpisati, so se pogajanja in priza-
devanja vladne strani za podpis aneksa 
nadaljevala vse do 5. oktobra, ko je do 
veljavnega podpisa aneksa tudi prišlo.

5.  Kakšne so nadaljnje aktivnosti 
ministrstva na področju plačne 
politike, ki jih občine lahko 
pričakujejo?

Nadaljnje aktivnosti na področju siste-
ma plač v javnem sektorju bomo izvajali 
upoštevaje veljavni zakon o interven-
tnih ukrepih (ZIU) in Dogovor o ukre-
pih na področju plač in drugih prejem-
kov v javnem sektorju za leti 2011 in 
2012. Pomembna točka tega dogovora 
med vlado in reprezentativnimi sindi-
kati javnega sektorja je tudi odprava 
vseh anomalij oziroma pomanjkljivosti 
novega plačnega sistema. To naj bi bilo 
doseženo do konca leta 2011, pri tem 
pa naj bi se vladna in sindikalna stran 
dogovorili o vseh potrebnih spremem-
bah ZSPJS, podzakonskih predpisov ter 
KPJS in panožnih kolektivnih pogodb. 
Ob tem velja posebej poudariti, da pri 
odpravi pomanjkljivosti nikakor ne gre 
zgolj za odpravo tistih, ki so vezane na 
ureditev drugačnih plačnih razmerij 
glede na primerljivost nekaterih delov-
nih mest oziroma nazivov, temveč za 
boljšo ureditev posameznih podsiste-
mov sistema plač, kot so npr. ocenje-
vanje in napredovanje, nagrajevanje iz 
naslova delovne uspešnosti, dopolnitev 
oziroma sprememba nabora delovnih 

mest na posameznih področjih ipd.  
V prvi vrsti bo treba v tej zvezi spre-
meniti ZSPJS, saj ta določa temeljna in 
enotna pravila za delovanje plačnega 
sistema v celotnem javnem sektorju. Ak-
tivnosti glede tega že potekajo oziroma 
bolje rečeno: se nadaljujejo od takrat, 
ko so zaradi dogovarjanja med socialni-
mi partnerji glede ukrepov na področju 
plač zaradi krize bila prekinjena. Trenu-
tno je glavna vsebina pogajanj oziroma 
usklajevanj med vladno in sindikalno 
stranjo poglavje ZSPJS o napredovanju. 
Izkazalo se je namreč, da neposredna 
povezava ocene delovne uspešnosti in 
napredovanja tudi zaradi pretiranega 
subjektivizma ne dosega ciljev, ki jih je 
predlagatelj pričakoval. Nenavadno je 
namreč, da je pri mnogih proračunskih 
uporabnikih z nadpovprečno oceno de-
lovne uspešnosti (torej z oceno odlično 
in zelo dobro) ocenjenih tudi 80 ali celo 
več odstotkov javnih uslužbencev. Ta-
kšno breme superiornosti javni sektor 
težko nosi. Ampak kot rečeno je podro-
čje ocenjevanja in napredovanja le eno 
od področij, ki zahteva spremembe. Se-
veda bomo morali pri tem ves čas imeti 
pred očmi finančni okvir možnih spre-
memb in stabilnosti javnih financ. 

6.  Po neuradnih informacijah se 
pripravlja korenita sprememba 
kadrovske politike. V pripravi so 
korenite spremembe Zakona o 
javnih uslužbencih, ki naj bi ukinjal 
karierne razrede. Ali nam lahko 
zaupate kaj več?

Spremembe in dopolnitve Zakona o jav-
nih uslužbencih res pripravljamo. Vklju-
čevale bodo tiste spremembe in dopol-
nitve, ki so se izkazale za upravičene in 
potrebne iz različnih razlogov. Dejstvo 
je, da na delovnopravnem in organiza-
cijskokadrovskem področju kot tudi na 
področju organizacijske ureditve držav-
ne uprave in lokalne samouprave, hkrati 
pa v primerjalno pravnem in globalnem 
smislu, na področju javne uprave pri-
haja do številnih sprememb. Tudi samo 
izvajanje sistema v praksi kaže na neka-
tere težave oziroma pomanjkljivosti, ki 
jih je smiselno odpraviti ter jih ustrezno 
vključiti med sistemske rešitve. Izkušnje 
iz prakse, pripombe in predlogi uporab-
nikov sistema ter ugotovitve inšpekcij-
skih nadzorov, prav tako pa ugotovitve 
iz večletnega delovanja Komisije za pri-
tožbe iz delovnih razmerij, nenazadnje 

pa tudi prehod na nov plačni sistem v 
javnem sektorju avgusta 2008 nareku-
jejo nekatere spremembe in dopolnitve. 
Glede na izkušnje vemo tudi, da so ne-
kateri postopki in rešitve v sedanjem za-
konu zapleteni, dolgotrajni in ne zago-
tavljajo dovolj hitrega in učinkovitega 
zagotavljanja storitev, zato je za zagota-
vljanje učinkovitega upravljanja s člove-
škimi viri in s tem tudi učinkovitejšega 
dela javne uprave potrebno poenostaviti 
določene postopke in izboljšati rešitve.  
Predvidena je tudi ukinitev nazivov. Ti 
bodo nadomeščeni z delovnimi mesti, 
kar bo posledično privedlo do nekoliko 
spremenjenega načina napredovanja. 
Bistvena sprememba bi bila, da ne bi 
bilo več napredovanj v višji naziv na 
istem delovnem mestu, temveč bi bilo 
v smislu opravljanja zahtevnejših nalog 
mogoče napredovanje na bolj zahtevno 
delovno mesto. 

7. Imate morda kakšno posebno 
sporočilo občinam ob koncu leta 
2010?

Želim si, da bi tudi v zaostrenih javno-
finančnih razmerah zmogli ohraniti, če 
ne že izboljšati in povečati, obseg in kva-
liteto javnih storitev, ki jih zagotavljate 
občanom. Iskreno upam, da bomo vsi 
skupaj odgovorno izpeljali in uresničili 
neizbežne strukturne reforme. Upam, 
da bomo izboljšali institucionalne okvire 
našega delovanja tako na področju ure-
sničevanja Resolucije o boljših predpisih, 
torej sodelovanja javnosti pri pripravi 
odločitev tako na državni kot tudi lo-
kalni ravni, na področju gospodarjenja s 
premoženjem države in lokalnih skupno-
sti, obvladovanja, če ne že zmanjšanja 
stroškov delovanja državne in lokalne 
javne uprave, na področju integritete in 
preprečevanja korupcije. Skratka želim 
si, da bi uspešneje obvladovali javno 
porabo, da bi bili bolj usmerjeni k dose-
ganju pozitivnih rezultatov vodenja in 
upravljanja javnih zadev, predvsem pa si 
želim, da bi skupaj s svojim delom in rav-
nanjem povrnili zaupanje ljudi v dobro 
državo, katere nepogrešljiv in pomem-
ben del ste prav občine in v njih zapo-
sleni ljudje.

Pravilna informacija, ki je tudi nepo-
sredno pojasnjena lahko namreč po-
membno prispeva k boljšemu pozna-
vanju, razumevanju in sprejemanju 
posameznih rešitev.
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Občine so v preteklem 
mesecu bile prepuščene 
težkim odločitvam 
na področju odprave 
plačnega nesorazmerja 
in velika večina se jih 
je morala zanesti na 
strokovno znanje svo-
jega kadra. Po podatkih 
Skupnosti občin Slov-
enije je tretjo četrtino 
plačnega nesorazmerja 
odpravilo 80 občin, 55 
občin nesorazmerja 
pri plači za oktober 
v mesecu novembru 
2010 ni odpravilo, kar 
nekaj pa je takih, ki je 
nesorazmerje odpravilo 
v mesecu decembru pri 
plači za mesec novem-
ber 2010. In na podlagi 
česa so občine spreje-
male svoje odločitve?

Dejstva pred 5.11.2010 

Računsko sodišče kot najvišji organ kon-
trole porabe javnih sredstev je pritrdilo, 
da pravna podlaga za izplačilo tretje če-
trtine obstoji in da je tretjo četrtino ne-
sorazmerja potrebno opraviti. Z drugimi 
besedami, kolektivna pogodba je kljub 
odpovednemu roku zavezovala, zato je 
bilo potrebno upoštevati medsebojne pra-
vice in obveznosti, ki so iz nje izhajale.

Po mnenju Računskega sodišča navo-
dila ministrstva ne morejo nadomestiti 
določb kolektivne pogodbe. 

V danem trenutku oziroma v času 
izplačila oktobrske plače v novembru ni 
bilo pravne podlage, da se tretje četrtina 
plačnega nesorazmerja ne bi odpravila. 

Tveganje občin v primeru neizplačila 
naj bi po mnenju priznanih pravnih 
strokovnjakov bilo večje. Vlada je sicer 
vložila tožbo za razveljavitev kolektivne 
pogodbe, izid izpodbojne tožbe pa ni 
mogoče napovedati/predvideti. Sred-
stva bi prejemniki morali vračati le pod 
pogojem, da je kolektivna pogodba raz-
vezana za nazaj, slednje pa je glede na 
sodno prakso malo verjetno. Tveganje 
za neizplačilo je zato bilo večje, saj bi 
delodajalec moral izplačati razliko za 
nazaj, skupaj z obrestmi, prav tako pa je 
delodajalec v primeru neizplačila lahko 
izpostavljen morebitnemu uveljavljanju 
sodnega varstva delavcev (tveganje sod-
nih stroškov, obresti, odškodnine). 

Glede na napoved ministrice, da bodo 
tisti, ki so prejeli izplačila tretje četrtine 
plačnega nesorazmerja, slednje morali 
vračati, pa je generalni sekretar Ustavne-
ga sodišča Erik Kerševan v medijih po-
jasnil: Predvideno povišanje plače za 
oktober po kolektivni pogodbi je nasto-
pilo s 1.10.2010. Z morebitnim anek-
som h kolektivni pogodbi ne bo mogoče 
retroaktivno urejati plač za nazaj, saj 
podzakonski predpisi in splošni akti v 
skladu s pravili pravnega reda držav, ne 
morejo imeti učinka za nazaj.  

Zahteva vlade za razveljavitev tega člena 
zaradi spremenjenih okoliščin tudi po 
Pirnatovih ocenah tako ali drugače ne 
more uspeti, saj je "zgrešen pravni in-
strument" oz. zahteva ni pravno ute-
meljena. Zato po njegovem prepričanju 
tudi "vladni manever", da bi sodišče 
zaradi spremenjenih okoliščin razvelja-
vilo obveznost vlade za izplačilo tretje 
četrtine odprave plačnih nesorazmerij s 
1. oktobrom, skoraj ne more uspeti. Do-

Dejstva PRED in PO…
Jasmina Tkalčič, sekreTariaT sos
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slej namreč še ni bilo prakse, da bi po-
manjkanje denarja šteli za spremenjene 
okoliščine, saj to "preprosto ne gre", je 
pojasnil prof.dr. Rajko Pirnat.  

Prof.dr. Rajko Pirnat, pravni strokovn-
jak iz Pravne fakultete v Ljubljani,  je za 
medije izrazil mnenje, da država nima 
nobenih možnosti, da tretje četrtine ja-
vnim uslužbencem ne bi izplačala. Vlada 
je zato z onemogočanjem izplačil po nje-
govem mnenju ravnala nezakonito. Od 
teh izplačil pa je ne odvezuje niti aneks h 
kolektivni pogodbi, ki ga je sklenila s sin-
dikati, saj ta ne more veljati za nazaj. Po 
Pirnatovih besedah sedaj v zapletu glede 
izplačil plačnih nesorazmerij v javnem 
sektorju obstajata dva problema. 

"Ureditev novega kvoruma za veljavnost 
aneksa h kolektivni pogodbi za javni sek-
tor je neskladna z ustavo. Ob tem pa v 
vsakem primeru v petek sklenjen aneks 
ne more veljati za nazaj, ampak velja od 
takrat, ko bo objavljen v uradnem listu," 
je pojasnil dekan Pravne fakultete Pir-
nat. To, kar so sindikati in vlada sklenili, 
je po njegovem mnenju na trhlih pravnih 
temeljih oz. je pravno nesprejemljivo. Če 
je v podpisanem aneksu določeno, da ta 
velja od 1. oktobra naprej, je po Pirnato-
vih besedah to kršitev ustavne prepove-
di iz 155. člena, ki govori o veljavnosti 
med drugim splošnih aktov za nazaj. 
Meni namreč, da se lahko pogovarjajo 

le o tem, da se te uskladitve plačnih ne-
sorazmerij ne izplačujejo v prihodnje. 

Na podlagi dopisa ministrstva za ja-
vno upravo je namreč finančno min-
istrstvo onemogočilo izplačilo tretje 
četrtine odprave plačnih nesorazmerij 
prek sistema Mferac, kar pa je po Pir-
natovem prepričanju nezakonito. Še 
posebej je namreč po njegovih besedah 
zaskrbljujoče, da je to naredila vlada, ki 
"bi morala ne le sama ravnati skladno s 
pravom, ampak zlasti skrbeti za pravno 
pravilno ravnanje".

Vlado lahko torej, če se bo ugotovilo, 
da je ravnala nezakonito, po besedah 
dekana Pravne Fakultete čaka tudi 
odškodninska odgovornost.  

Dejstva po 6.11.2010

V zvezi s podpisom aneksa št. 3 in 4 h 
kolektivni pogodbi za javni sektor, ki je 
bil podpisan v petek, 5.11.2010, smo 
ministrico Pavlinič Krebsovo, računsko 
in ustavno sodišče prosili za dodatna 
pojasnila. Podpisana aneksa bi namreč 
lahko bila tudi nična.

Ničnost določa Obligacijski zakonik (UL 
RS, št. 97/2007-UPB1) v 86. členu, kjer 
določa, da je pogodba, ki nasprotuje 
ustavi, prisilnim predpisom in moral-
nim načelom nična, če namen kršenega 

pravila ne odkazuje na kakšno drugo 
sankcijo ali če zakon v posameznem 
primeru ne predpisuje kaj drugega. 

Prepoved retroaktivne veljave je ustav-
no urejena, saj Ustava RS v 155. členu 
določa, da zakoni, drugi predpisi in 
splošni akti ne morejo imeti učinka 
za nazaj. Samo zakon lahko določi, 
da imajo posamezne njegove določbe 
učinek za nazaj, če to zahteva javna 
korist in če se s tem ne posega v prido-
bljene pravice. 

91. člena Obligacijskega zakonika 
določa med drugim tudi, da  pogodbe-
nik, ki je kriv za sklenitev nične pogod-
be, odgovarja svojemu sopogodbeniku 
za škodo, ki mu nastane zaradi ničnosti, 
če ta ni vedel in ni bil dolžan vedeti za 
vzrok ničnosti. 

Prepoved retroaktivne veljave je ustavno 
urejena, saj Ustava RS v 155. členu določa, 
da zakoni, drugi predpisi in splošni akti 
ne morejo imeti učinka za nazaj.

Po mnenju Računskega sodišča 
navodila ministrstva ne morejo 
nadomestiti določb kolektivne 
pogodbe. 
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Skupna kmetijska politika (SKP) je 
ena izmed najbolj integriranih po-
litik Evropske unije. To pomeni, da 

so države članice svoje pristojnosti na tem 
področju v veliki meri prenesle na evrop-
sko raven in da se zato o kmetijski politiki 
odločitve sprejema na ravni skupnosti. 
Ker govorimo o skupni politiki, je tudi 
razumljivo, da se pomemben del sredstev 
za izvajanje ukrepov zagotavlja iz evrop-
skega proračuna. 

Spreminjanje Skupne kmetijske 
politike

Praktično vse od nastanka je SKP v stal-
nem procesu spreminjanja. Končanje 
obdobja sedanje finančne perspektive v 
letu 2013, uveljavitev Lizbonske pogod-
be in sprejem Strategije Evropa 2020, 
novi izzivi v obliki globalizacije in vse 
večje povpraševanje po hrani, podnebne 
spremembe, varovanje okolja ter kritike 
delovanja sedanje SKP so tudi razlogi 
za nadaljnje spremembe. Izpostavljene 
so zahteve večine novih držav članic 
po pravičnejši in bolj uravnoteženi 
delitvi sredstev SKP kot tudi vse večja 
pričakovanja javnosti  glede utemeljitve 
plačil SKP. Razprave o spremembah 
SKP so se začele že takoj po zadnji re-
formi SKP v letu 2009. V teh razpravah 
je Slovenija ves čas tvorno sodelovala, 
svoje videnje potrebnih sprememb SKP 
pa je formalizirala v Izhodiščih Sloveni-
je za razpravo o SKP po letu 2013, ki jih 
je julija letos potrdila Vlada RS. 

Stališče Slovenije so sprememb SKP

Slovenija si je zastavila jasne strateške 

cilje, ki naj bi jih zasledovala bodoča SKP. 
Zagotovitev varne preskrbe z lokalno 
pridelano hrano ter s tem primerna ra-
ven samooskrbe je ključna prioriteta. To 
naj bi dosegli s konkurenčnim kmetijs-
kim in živilskim sektorjem, s spodbujan-
jem trajnostnih vidikov proizvodnje ob 
upoštevanju kriterijev varovanja okolja 
in zagotavljanjem javnih dobrin. Na tak 
način bi tudi zagotavljali skladen in social-
no vzdržen razvoj podeželja ter ohranjanje 
kmetijstva in poseljenosti na območjih, ki 
so manj primerna za kmetovanje. 

Za doseganje teh strateških ciljev se je 
Slovenija opredelila do ohranitve SKP v 
sedanji dvostebrni strukturi ter skupnimi 
pravili in mehanizmi. Ukrepi I. stebra SKP 
naj bi tudi v bodoče prvenstveno prispevali 
k zagotavljanju dohodkovne varnosti in 
stabilnosti ter tudi k zagotavljanju javnih 
dobrin in storitev povezanih s kmetijst-
vom in varovanjem okolja. Politika raz-
voja podeželja v okviru II. stebra pa naj bi 
predstavljala okvir, ki bi državam članicam 
zagotovil zadostno prožnost za reševanje 
specifičnih problemov. 

V tem kontekstu neposredna plačila os-
tajajo nepogrešljiv element SKP, ki ga je 
treba ohraniti tudi v bodoče. Povezana naj 
bi bila z dohodkovno funkcijo in javnimi 
dobrinami, torej bolj ciljna, pa čeprav 
bodo potrebne določene prilagoditve 
obstoječega sistema. Pri tem je za Slo-
venijo ključno, da bodo vse spremembe 
obstoječega sistema postopne in na način, 
da se kar najbolj zmanjša negativne učinke 
na ravni posamezne kmetije. 

V pogojih vse večjih in nepredvidljivih 

tržnih nihanj so potrebni tudi ustrez-
ni ukrepi za stabilizacijo trgov. Slo-
venija se zato zavzema za ohranitev 
obstoječih tržnih ukrepov v obliki var-
nostne mreže kot tudi njihovo prila-
goditev ter povečanje učinkovitosti in 
odzivnosti. Poleg tega pa predlagamo 
tudi proučitev novih instrumentov 
za odziv na specifične razmere, kot 
so visoke cene in pomanjkanje hrane 
in krmil ter možnosti zavarovanje 
dohodkovnih tveganj. Izredno pomem-
ben element zagotavljanja stabilnih 
tržnih razmer je tudi delovanje verige 
preskrbe s hrano. Glede na obstoječe 
neravnovesje med posameznimi členi 
agroživilske  verige bo prav dosegan-
ju boljšega ravnotežja in pravičnejše 
porazdelitve dodane vrednosti dana 
posebna pozornost.  

Politika razvoja podeželja ostaja 
ključna politika za doseganje ciljev 
SKP, ki s sprejemom Strategije Evropa 
2020 dobiva celo nove poudarke in 
pomen. Politika razvoja podeželja naj 
bi zato tudi v prihodnje prispevala h 
krepitvi konkurenčnosti tako kmeti-
jstva kot gozdarstva, trajnostnemu 
upravljanju naravnih virov s skrbjo za 
okolje in podeželje in z ohranjanjem 
proizvodnih zmogljivosti zemljišč ter k 
uravnoteženemu razvoju podeželskih 
območij. Med novimi poudarki kaže jas-
neje opredeliti vlogo in možnost podpor 
majhnim kmetijam in reševanju prob-
lemov rastoče revščine na podeželju. 
V ta kontekst spada tudi ohranjanje 
kmetijske in gozdarske dejavnosti na 
gorskih in hribovskih območjih ter 
območjih zavarovane narave, kjer se 

Izhodišča Slovenije 
k skupni kmetijski 
politiki EU po letu 
2013 

mag. deJan židan
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prepletajo neugodni pogoji za kme-
tovanje in zaostrene socialne razmere. 
Politika razvoja podeželja mora zagot-
avljati ustrezno rabo virov ter uspešno 
povezovati izzive varstva narave z gos-
podarjenjem v tem prostoru. 

Sporočilo evropske Komisije

Razprava o prihodnosti SKP se je for-
malizirala z objavo Sporočila z naslo-
vom „Skupna kmetijska politika proti 
letu 2020: odziv na prihodnje izzive, 
povezane s hrano, naravnimi viri in 
ozemljem“. S tem dokumentom, ki ok-
virja možne spremembe SKP, je evrop-
ska Komisija 18. novembra začela tudi 
uradni postopek sprememb SKP. Pri 
pripravi vsebine je Komisija upoštevala 
rezultate javne razprave, strokovnih 
političnih razprav, ki so v zadnjih dveh 
letih potekale na zasedanjih Svetov 
kmetijskih ministrov in Evropskega 
parlamenta, pa tudi usmeritve, ki izha-
jajo iz drugih strateških dokumentov 
Evropske unije, zlasti Strategije Ev-
ropa 2020 in pregleda proračuna EU. 

V sporočilu so predstavljene tri 
možnosti za nadaljnjo reformo, ki bodo 

podlaga za pripravo zakonodajnih 
predlogov v naslednjem letu; v prvi so 
predvidene le korekcije sedanje SKP, 
v  drugi gredo spremembe SKP v smeri 
bolj uravnotežene, usmerjene in tra-
jnostne podpore.  Tretja, bolj radikalna 
možnost pa predvideva celo postopno 
ukinitev neposrednih plačil in tržno 
cenovnih ukrepov, ki bi jih nadomes-
tili s plačili za zagotovitev okoljskih ja-
vnih dobrin in za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost. 

Podrobneje je v dokumentu Komisije 
opredeljena le druga možnost, v kat-
eri se bistvene spremembe nanašajo na 
sistem neposrednih plačil. Ta bi mora-
la biti v večji meri okoljsko naravnana 
in bolj pravično porazdeljena, saj ne bi 
bila več vezana na zgodovinske prav-
ice. Po predlogu Komisije bi bila nova 
neposredna plačila sestavljena iz os-
novnega plačila, obveznega dodatka 
za izvajanje kmetijsko-okoljskih deja-
vnosti/ukrepov in posebnega dodatka 
za območja z naravnimi omejitvami. 
Posebne podpore bi bile deležne tudi 
male kmetije, za katere se predlaga 
uvedba posebne ločene sheme pomoči. 
Pri politiki razvoja podeželja spre-

membe pri samih instrumentih niso 
predvidene, uvaja pa se nove prioritete 
vezane na konkurenčnost in inovacije, 
podnebne spremembe ter varovanje 
okolja. Novost je tudi predlog, da bi 
podpore v bodoče namenili izključno 
aktivnim kmetom.

Na zasedanju Sveta za kmetijstvo v 
novembru letos je že potekala prva iz-
menjava mnenj in večina držav članic, 
med njimi tudi Slovenija, je pozdravila 
sporočilo Komisije kot dobro osnovo za 
nadaljevanje razprav in določitev smeri 
nadaljnjih sprememb SKP. V razpravah, 
ki bodo sledile, bodo bolj jasna stališča 
do posameznih vsebin predloga. Slo-
venija pa bo v razpravah izhajala iz spre-
jetih izhodišč, s katerimi si je postavila 
smele in ambiciozne cilje glede razvoja 
SKP ter nadaljevanja javne razprave v 
zainteresirani javnosti. Ob tem pa se je 
treba zavedati, da bodo na koncu spre-
jete odločitve, ki bodo deležne podpore 
večine držav članic. 

Med novimi poudarki kaže jasneje 
opredeliti vlogo in možnost podpor 
majhnim kmetijam in reševanju prob-
lemov rastoče revščine na podeželju.
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V Sloveniji obstaja zakonski predpis o 
kmetijskih zemljiščih in o njihovem 
urejanju skoraj ves čas po drugi sve-

tovni vojni. Vsebinske rešitve obstoječega 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 59/96 s spremembami) v na-
čelu povzemajo rešitve iz predhodnih za-
konskih ureditev. Osnovni Zakon o kme-
tijskih zemljiščih iz leta 1996 je dopuščal 
le določene posege na najboljša kmetijska 
zemljišča. Z uveljavitvijo Zakona o ureja-
nju prostora v letu 2003 so bila ta določila 
preklicana. Režim poseganja na najboljša 
kmetijska zemljišča je tako delno določil 
Zakona o urejanju prostora, kasneje pa 
Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 
2007. Načrtovanje posegov v prostor na 
kmetijskih zemljiščih je tako v naši zako-
nodaji, podobno kot v drugih primerljivih 
državah, od leta 2003 sistemsko urejeno v 
predpisih o prostorskem načrtovanju. 

Najboljšim kmetijskim zemljiščem se lahko 
spremeni namenska raba le izjemoma 
in le za nekatere prostorske ureditve, ki 
jih zaradi njihovih značilnosti ni mogoče 
načrtovati znotraj naselij. Prostorski 
predpisi urejajo tudi širitev naselij. Širitev 
naselja je mogoča le, če znotraj obstoječih 
naselij nadaljnji prostorski razvoj ni 
možen. V tem primeru se širitev naselij 
prvenstveno usmerja na zemljišča, ki so 
z vidika ohranjanja najboljših kmetijskih 
zemljišč manj pomembna in so povezana 
z naseljem. 

Pritisk urbanizacije v prostoru v smislu 
širjenja pozidave najboljših kmetijskih 
zemljišč je z nastankom številnih novih 
občin v Sloveniji močno narasel. Interesi 
za spreminjanje namenske rabe kmetijskih 
zemljišč v urbane namene so veliki. 
Težnja po spremembi namenske rabe 
kmetijskih zemljišč v urbane namene je 
najbolj izrazita na ravninskih predelih 
in ob naseljih. Velik problem predstavlja 
tudi razmeroma ekstenzivna in razpršena 

gradnja stanovanjskih objektov ter 
načrtovanje večjih novih trgovskih centrov 
in obrtnih oziroma industrijskih con v 
odprtem kmetijskem prostoru. 

Dosedanja oblika normativnega varstva 
kmetijskih zemljišč se je izkazala za 
neprimerno, saj ne omogoča učinkovitega 
varstva kmetijskih zemljišč kot ključnega 
vira za pridelovanje hrane v Sloveniji. 

Spremembe zakonodaje so povzročile 
neučinkovito varstvo kmetijskih zemljišč 
in s tem sorazmerno enostaven postopek 
spreminjanja kmetijske namenske rabe v 
nekmetijsko, predvsem v namensko rabo 
stavbnih zemljišč. Spremembe namenske 
rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča 
so bile velikokrat predlagane le zaradi 
povečevanja tržne vrednosti kmetijskih 
zemljišč, dejansko pa so ta zemljišča ostala 
v kmetijski rabi še naprej. Instrument 
določanja dajatev za nepozidana stavbna 
zemljišča se je izkazal kot učinkovit, vendar 
premalo uporabljen.

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo 
in prehrano je zato pripravilo osnutek 
sprememb in dopolnitev veljavnega 
zakona, ki je prav zdaj v medresorskem 
usklajevanju, ki je zelo zahtevno, saj 
področje urejanja in upravljanja s 
kmetijskimi zemljišči zadeva veliko število 
ministrstev, prav tako pa to področje 
pomembno zadeva številne zainteresirane 
javnosti, občine in upravne enote. Vlada bo 
predlog zakona predvidoma sprejela konec 
decembra ali v začetku januarja in ga nato 
poslala v obravnavo državnemu zboru. 

Poudarek predloga novele Zakona o 
kmetijskih zemljiščih je na trajnostnem 
ravnanju in upravljanju s kmetijskimi 
zemljišči, ohranjanju in izboljšanju 
proizvodnega potenciala kmetijskih 
zemljišč, povečanju obsega kmetijskih 
zemljišč in nenazadnje varovanju in 

obdelovanju kmetijskih zemljišč kot 
ključnega vira za pridelovanje hrane v 
Sloveniji. Predlog novele zakona gre torej 
v smeri trajnega varovanja kmetijskih 
zemljišč, ki so za slovensko kmetijstvo in 
državo strateškega pomena.

Kmetijska zemljišča so bila doslej 
vrednotena na podlagi kategorizacije 
zemljišč primernih za kmetijsko pridelavo, 
ki je opredeljevala VIII. kategorij zemljišč. 
Najkvalitetnejši sta bili I. in II. kategorija, 
ki sta bili tudi neposredno varovani, 
varovane pa so bile tudi nižje kategorije: 
III., IV. in včasih tudi V. kategorija, če je 
šlo za komplekse kmetijskih zemljišč ali pa 
zemljišča, kjer so se oziroma naj bi se izvajale 
agrarne operacije. Kategorizacija kmetijskih 
zemljišč, izdelana v obdobju od leta 1982 
do 1984, je bila tudi neposredna podlaga 
za razvrstitev kmetijskih zemljišč. Kmetijska 
zemljišča so bila na podlagi kategorizacije 
razvrščena na 1. in 2. območje, kasneje pa je 
bila ta razvrstitev preimenovana v najboljša 
in druga kmetijska zemljišča. Ta razvrstitev 
je vključena v veljavne prostorske akte na 
podlagi uskladitve interesov kmetijstva 
z interesi pobudnikov na ravni lokalne 
skupnosti ali države. 

Glavna pomanjkljivost obstoječe 
normativne oblike varstva kmetijskih 
zemljišč je odsotnost korektnega 
vrednotenja kmetijskih zemljišč kot 
neposredne podlage za prostorsko 
načrtovanje in tudi neažurnost obstoječih 
evidenc (kategorizacije). Te niso vzdrževane 
in so z vidika sodobnih geografskih 
informacijskih sistemov težko uporabne. 
Zato se bodo kmetijska zemljišča na novo 
ovrednotila, vzpostavljena pa bo tudi 
evidenca o lastnosti tal kmetijskih zemljišč, 

Spremembe zakona o 
kmetijskih zemljiščih 

mag. TanJa sTrniša,
državna sekreTarka na mkgp
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ki bo omogočala ažurno spremljanje stanja 
na področju prostorskega načrtovanja in 
varstva  kmetijskih zemljiščih. 

Novela zakona predvideva novo 
razvrstitev območij namenske rabe 
kmetijskih zemljišč, in sicer na območja 
trajno varovanih in ostalih kmetijskih 
zemljišč. Vlada Republike Slovenije bo 
določila prednostna območja za kmetijstvo 
in pridelavo hrane, gre za t.i. »strateška 
območja trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč«, ki so posebnega pomena za 
trajnostno zagotavljanje pridelave hrane 
in celovit razvoj podeželja. Območja 
trajno varovanih in ostalih kmetijskih 
zemljišč se bodo do parcele natančno, 
ob usklajevanju razvojnih dokumentov 
nosilcev urejanja prostora in razvojnih 
usmeritev občine, določila v postopku 
sprejemanja prostorskih aktov lokalnih 
skupnosti. Podlaga za določitev teh 
zemljišč bo strokovna podlaga o kmetijskih 
zemljiščih, ki bo pripravljavce prostorskih 
aktov usmerjala k premišljenemu 
in racionalnemu načrtovanju svojih 
prostorskih ureditev, in sicer na zemljišča, 
ki so z vidika kakovosti in varstva 
kmetijskih zemljišč, ob upoštevanju 
ostalih omejitev v prostoru, primernejša 
za pozidavo. S strokovno podlago bodo 
kmetijska zemljišča na novo razvrščena na 
kategorije, določena bodo »potencialna« 
območja trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč ter evidentirana območja zemljišč, 
ki bi bila primerna za izvedbo agrarnih 
operacij in odpravljanje zaraščanja z 
namenom usposobitve teh zemljišč za 
kmetijsko rabo. Območja trajno varovanih 
in ostalih kmetijskih zemljišč se bodo v 
postopku priprave prostorskega akta  po 
usklajevanjih z lokalno skupnostjo in 

ostalimi nosilci urejanja prostora nato 
določila v prostorskem aktu lokalne 
skupnosti. 

Ker se je v postopkih priprave prostorskih 
aktov lokalnih skupnosti izkazalo, da ni 
jasnih navodil nosilcev urejanja prostora 
glede dovoljevanja gradenj oziroma 
postavitve objektov na namenski rabi 
kmetijskih zemljišč, se z novelo zakona 
določa seznam objektov in prostorskih 
ureditev, ki se jih sme v prostorskih aktih 
lokalne skupnosti načrtovati na območjih 
trajno varovanih in ostalih kmetijskih 
zemljišč. Dodatno se ureja načrtovanje 
prostorske ureditve državnega pomena 
na območjih kmetijske namenske 
rabe. Na trajno varovanih kmetijskih 
zemljiščih, določenih s prostorskim aktom 
lokalne skupnosti, bo mogoče načrtovati 
le prostorske ureditve državnega 
pomena s področij  cestne in železniške 
infrastrukture, energetske infrastrukture 
za oskrbo z električno energijo 
(hidroelektratne, elektroenergetski vodi, 
plinovodi, vročevodi, naftovodi) ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Z novelo zakona se ponovno vpeljuje 
mehanizem plačila finančnega 
nadomestila oziroma odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča, ki se bo plačala ob izdaji 
gradbenega dovoljenja. Odškodnina zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča zemljišč in gozda se je po zakonu 
o kmetijskih zemljiščih plačevala do leta 
2003, zaračunavala pa se je investitorju ob 
izdaji gradbenega dovoljenja. 

Predvideno je, da se bo denar zbiral na 
posebni proračunski postavki države in 

bo predstavljal namenski vir financiranja 
izvajanja ukrepov kmetijske zemljiške 
politike in izdelave strokovnih podlag. 

Z novelo zakona se vzpostavljajo 
tudi mehanizmi za odpravljanje in 
preprečevanje zaraščanja kmetijskih 
zemljišč po sistemu ˝palčke in korenčka˝ 
(visoke kazni za tiste, ki bodo zemljišča 
prepustili zaraščanju, in finančna sredstva 
za odpravljanje zaraščanja po programu 
ukrepov zemljiške politike).

Novela zakona odpravlja tudi določene 
administrativne ovire na področju agrarnih 
operacij, znižuje odstotek soglasij za uvedbo 
komasacijskih postopkov z 80 % na 67 % 
ter na novo ureja področje agromelioracij, 
saj je bil ta institut v preteklosti dostikrat 
˝zlorabljen˝ v smislu odlaganja gradbenih 
odpadkov na kmetijska zemljišča.

S povsem novim pristopom kmetijskega 
resorja v postopkih prostorskega 
načrtovanja se želi doseči ustreznejše 
načrtovanje tako na lokalni kot državni 
ravni in s tem zagotoviti ustrezno varstvo 
tistih kmetijskih zemljišč, ki so strateškega 
pomena za pridelavo hrane v državi.

1. Najboljšim kmetijskim zemljiščem 
se lahko spremeni namenska raba le 
izjemoma in le za nekatere prostorske 
ureditve, ki jih zaradi njihovih značilnosti 
ni mogoče načrtovati znotraj naselij.

2. Območja trajno varovanih in ostalih 
kmetijskih zemljišč se bodo v postopku 
priprave prostorskega akta  po usklajevanjih 
z lokalno skupnostjo in ostalimi nosilci 
urejanja prostora nato določila v 
prostorskem aktu lokalne skupnosti. 



14 d e c e m b e r  2 0 1 0

v  ž a r i š č u
č a s o s p i s

Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano je že kar 
nekaj časa obljubljalo 
spremembe in 
dopolnitve obstoječega 
Zakona o kmetijskih 
zemljiščih. Prvi osnutek 
Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona 
o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ-C) je bil objavljen 
na spletni strani 
pristojnega ministrstva v 
začetku septembra 2010.

Prvo hitro branje osnutka nas kaj 
hitro pripelje do spoznanja, da 
želi resorno ministrstvo najti 

načine, kako zajeziti vse večje posege na 
kmetijska zemljišča. Vendar je osnutek 
zakona že v osnovi zgrešil bistvo, ker 
se je spravil predvsem na poselitev, 
na ključne razloge za zmanjševanje 
kmetijskih zemljišč (zaraščanje, 
razdrobljena lastniška struktura, 
nezadostna ekonomska baza za 
preživetje s kmetijstvom in še kaj) pa ne. 

Nikakor se ne moremo znebiti občutka, 
da se poskuša vsiljevati planiranje 
prostora preko Zakona o kmetijskih 
zemljiščih. Planiranje prostora oz. 

prostorsko načrtovanje je v pristojnosti 
Ministrstva za okolje in prostor, ki 
ima v svoji sestavi tudi strokovno 
usposobljeno službo, tj. Direktorat 
za prostor. Osnutek zakona bistveno 
preveč in nedopustno posega v domeno 
prostorskega načrtovanja, saj hoče po 
svoje urejati načrtovanje na več kot 
1/3 slovenskega prostora. Z načinom 
urejanja resno ogrozi konsistentnost 
prostorskega načrtovanja in 
konsistentnost občinskega 
prostorskega načrta kot temeljnega 
občinskega prostorskega akta.

Problematiko posegov na najboljša 
kmetijska zemljišča bi bilo potrebno v 
prvi vrsti reševati znotraj Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot 
da se resorno ministrstvo ne zaveda, 
da je v njegovi prisojnosti cca 94% 
celotne površine naše države (Vir; 
Statistični urad RS,  Površina ozemlja 
in pokrovnost tal, 2005). Od tega je 2/3 
oz. 66% območja pokrito z gozdom, 
28% pa predstavljajo vse kmetijske 
površine. Pozidanih površin pa je le 
2,8% ter ostalih površin, kot so vode 
in odprti prostor, pa le 2,2%. Torej 
zazidane površine predstavljajo le 10% 
vseh kmetijskih površin. (tabela 1.)

Res je, da so to nekoliko starejši podatki 
in da današnje površine nekoliko 
odstopajo od podatka iz leta 2005. Kljub 
temu pa ti odstotki verjetno danes ne 
odstopajo veliko od zadnjega podatka iz 
leta 2005.

Zato bi se moralo MKGP posvetiti načinu 
iskanja novih in ohranjanju kmetijskih 
površin znotraj godnih površin, ki 

Varstvo in 
načrtovanje 
kmetijskih zemljišč 

šTefan posilovič,
predsednik komisiJe za prosTor sos
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predstavljajo 66% ozemlja RS in se tudi 
v zadnjih letih na veliko zarašča. In to 
prav na kmetijska zemljišča in ne na 
stavbna zemljišča oz pozidana zemljišča. 
Danes pa beremo osnutek zakona, ki 
v večjem delu govori, kako omejiti 
nadaljnjo poselitev in ostalo urejanje 
novih stavbnih zemljišč. 

Zato je res nedopustno, da se v danem 
primeru sprememb in dopolnitev Zakona 
o kmetijskih zemljiščih izkazuje največji 
problem poseganja novih stavbnih 
zemljišč na najboljša kmetijska zemljišča.

Način in stopnja zaščite kmetijskih 
zemljišč na predlagani način sta 
nesprejemljivi,  saj z mnogimi določili 
onemogočata razvoj poselitve za številna 
naselja, v celoti pa blokirata razvoj 
poselitve v tistih občinah, za katere 
je značilna razpršena poselitev in ne 
poselitev v naseljih.

Kako bo zgledalo že danes zaraščajoče 
slovensko podeželje, če ne bomo 
omogočili normalnih pogojev bivanja 
za tiste, ki tam še vztrajajo in si želijo 
te pogoje izboljšati npr. z novogradnjo 

stanovanjske stavbe kot nadomestno 
gradnjo obstoječe?

Nadalje osnutek zakona ne pove jasno 
kako, kdo in kje se določijo kmetijska 
zemljišča; to pove le za trajno varovana 
kmetijska zemljišča, pa še tu ni jasno 
razmerje med tistim, kar določi vlada 
z uredbo in določanjem v prostorskem 
aktu. O tem, kako se določijo ostala 
kmetijska zemljišča (kaj to sploh so?), 
kdo jih določi in kje v osnutku zakona, 
ni niti besedice.

Lokalne skupnosti ne bodo sistemsko 
vključene v določanje trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč, kar ni sprejemljivo. 
Lokalne skupnosti morajo imeti z 
zakonom določeno mesto in možnost 
vključevanja v postopek, če že one 
niso tiste, ki bi te podatke pripravile. 
Predlagana rešitev, da trajno varovana 
kmetijska zemljišča določi država 
sama v Ljubljani za celi svoj teritorij, je 
neprimerna.  Kdaj bo v takem primeru to 
narejeno in kako natančno bo lahko?

Osnutek zakona ima veliko premalo 
konkretnih vsebinskih določil in preveč 

prepušča resornemu ministru, da v 
podzakonskih predpisih ali celo nekim 
pooblaščenim strokovnim institucijam 
določi konkretizacijo določenih vsebin.

Ponovno pa se ugotavlja, da se s tem 
osnutkom zakona, kot že ničkolikokrat 
v preteklosti, lokalnim skupnostim 
nalagajo nove finančne obveznosti 
(izdelava strokovnih podlag, plačilo 
finančnega nadomestila za občinske 
pobude izvzemanja kmetijskih zemljišč 
itd.). Država pa hkrati ne zagotavlja 
dodatnih finančnih sredstev, kar je 
v nasprotju z Ustavo RS in posebej z 
temeljno listino lokalne samouprave.

Prav tako spremembe in dopolnitve 
osnutka zakona še dodatno podaljšujejo 
že tako dolgotrajne postopke 
sprejemanja OPN, kar je nedopustno in 
s strani lokalnih skupnosti nedopustno.

Glede na vse zgoraj navedeno menimo, 
da je osnutek zakona v več delih  
popolnoma nesprejemljiv, da je v glavnih 
določbah nepremišljen in nedodelan, 
posebej tam, kjer posega v področje 
prostorskega načrtovanja in kdo ter kdaj 
plača nadomestilo.

Upamo in verjamemo, da se bo o 
problematiki varstva in načrtovanja 
kmetijskih zemljišč še govorilo in iskalo 
ustrezne skupne rešitve, brez časovnega 
pritiska, ki ga ustvarja medresorska 
obravnava. 

Osnutek zakona bistveno preveč 
in nedopustno posega v domeno 
prostorskega načrtovanja, saj hoče po 
svoje urejati načrtovanje na več kot 1/3 
slovenskega prostora.

Kategorije pokrovnosti tal

skupaj gozdnate 
površine1

vse kmetijske 
površine2

odprte 
površine3

vode pozidane 
površine

Slovenija 2.027.300 1.338.654 562.753 31.764 13.503 57.158

Tabela 1. Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično, 2005 (ha)Vir; 
Statistični urad RS,  Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično, 
Slovenija, 2005, 28. junij 2007, prva objava
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Človeštvo se vse bolj utaplja v 
grozečih vrtincih ekonomske, 
energetske, prehranske,  

zdravstvene in klimatske krize. Toda 
mediji objavljajo zgolj ekonomski 
aspekt krize in tudi mentalni domet 
politikov ne seže preko njega. V jedru 
kriznega dogajanja pa je prehranska 
kriza sveta, o kateri se ne razpravlja. 
Zanikanje problema še nikoli ni 
pripomoglo k rešitvi! Tržna ekonomija 
je dokončno razgalila našo živalsko 
odvisnost od hrane in dopustila, da 
je goli strah pred stradanjem zbezljal. 
Zavestno je zaostrila naše ponižujoče 
suženjsko služenje kapitalu in zato 
razvila dogmo ekonomije pomanjkanja. 

Zato je naša doba doba lakote, kot je 
v zgodovini še ni bilo. V času največje 
tehnološke moči je stradanje postalo 
institucija in družbeni status. Ampak 
revščina in lakota nista le majhna 
količina dobrin, sta predvsem grozljivi 
podobi razmerja med ljudmi. Na eni 
strani lakota, na drugi prenažrtost 
razvitega sveta. Nizke cene hrane in do 
vrha napolnjene police megamarketov 
naj bi bile v razvitem svetu najboljši 
dokaz, da je s sistemom prehrane 
vse v najlepšem redu. Ali ste se kdaj 
vprašali, kako bi se počutili, če bi se 
police s hrano nenadoma spraznile 
ali če bi cene hrane poskočile v nebo? 
Najbrž še ne, ni pa rečeno, da se ne 

boste s tem že kmalu soočili. Takrat 
bodo tudi politiki končno spoznali, 
da je stanje prehranske varnosti sveta 
kritično področje  varnosti vseh ljudi. 
Problem silno zakomplicira dejstvo, da 
proizvodnja hrane temelji na ceneni 
energiji, predvsem na poceni nafti. V 
letu 1940 smo iz ene kalorije fosilnih 
goriv pridobili 2,3 kalorije energije v 
hrani, danes pa porabimo kar 10 kalorij 
fosilnih goriv za eno samo kalorijo 
hrane na polici marketa. Lahko rečemo, 
da z industrijsko hrano žremo nafto in 
izločamo toplogredne pline. Postavlja 
pa se še drugo vprašanje, koliko hrane 
na enoto njivske površine je sploh 
možno pridelati ob dejstvu, da nam 

Prehranska varnost

anTon komaT,
svobodni raziskovalec in pisaTelJ
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globalno vsakih 10 let propade 7% 
obdelovalnih površin, pri nas pa vsak 
dan ena mala kmetija? Kmetje morajo 
pridelati vse več, da ne propadejo ali pa 
nenehno povečevati svoje površine. Ker 
med kmeti velja »popolna konkurenca«, 
med trgovci pa »popolni« monopol, je 
jasno, da prehransko verigo obvladujejo 
trgovci. Dokaz, leta 1950 je bil kmetov 
delež še 50% končne cene, leta 2000 
pa le še 10%. Prehranskemu sistemu, 
ki ga vodi trgovina, se nabira toliko 
neplačanih »zunanjih« stroškov, da se 
bo prej ali slej sesul. Dokler smo v svetu 
imeli ceneno energijo, obilje vode, 
ohranjeno rodnost prsti in pestrost 
tradicionalnih sort kulturnih rastlin je 
sistem industrijske proizvodnje hrane 
uspeval. Hrane je bilo dovolj in bila je 
poceni. Sedaj cene energije naraščajo, 
vode primanjkuje, prst je izčrpana in 
stara semena izumirajo. Narava izstavlja 
entropični račun za vse neplačane 
eksterne stroške. Globalni prehranski 
sistem je tako krhek, da je že majhen 
sunek od zunaj dovolj, da se sistem 
sesuje. Če prej ne,  se bomo morali 
povrniti na tradicionalno kmetijstvo 
na »sončni pogon«, ko bodo cene nafte 
ponorele. Ali bomo imeli dovolj časa za 
to nujno in usodno tranzicijo za golo 
preživetje? 

Ker smo se naivno odrekli pridelavi 
in pripravi lastne hrane, smo skrb za 

hrano predali v roke nekoga drugega, 
s tem pa velik del upravljanja naših 
življenj. Varnost živil je šolski primer  
nesposobnosti in nezanesljivosti 
odgovornih institucij, zato je 
neoporečnost hrane danes bolj predmet 
teorije kakor pa prakse. Za začetek 
moramo radikalno spremeniti naš 
pogled na hrano, s tem pa naš odnos 
do nje. Pri hrani moramo enakovredno 
upoštevati vse tri njene aspekte: je vir 
življenja, kulturni fenomen in blago na 
trgu. S favoriziranjem le ekonomskega 
aspekta je bil sprožen proces 
komodifikacije hrane. Pomembna 
sta postala le dva parametra: velike 
količine in nizke cene. Biotska kakovost 
hrane ni več pomembna. Zato vse manj 
vemo, kaj v resnici jemo. Posledica 
je seveda uničeno zdravje ljudi in 
eksplozija degenerativnih bolezni. 
Glavni delež obolevanja prinašajo prav 
kronična obolenja povezana s hrano. 
Med deset dejavnikov smrti se uvrščajo 
štirje glavni morilci, ki tiče skriti v 
industrijski hrani: srčna obolenja, 
kap, sladkorna bolezen in rak. Ali 
ni to previsoka cena poceni hrane! 
V 60-ih letih je zdravstvo potrošilo 
okrog 5% narodnega dohodka, danes 
ta številka presega 15%, s tendenco 
hitrega naraščanja. Javnega zdravja 
nikakor ne bomo izboljšali brez odprave 
zdravstvene katastrofe, ki izvira iz 
nekvalitetne hrane. 

Poglejmo si le probleme, ki izvirajo iz 
množične reje živali. Več kot dve tretjini 
svetovne proizvodnje žita požrejo 
domače živali. Kdo torej hrani lakoto? 
Sodobna krava potrebuje vsaj sedem kg 
krme, da pridobi kg žive teže – skoraj 
dvakrat toliko kot prašič in več kot 
trikrat toliko kot piščanec. Ker je pri 
kravi veliko večji del trupa neužiten 
kakor pri manjših živalih, je resnični 
koeficient še manjši. Za en kg govedine 
je potrebnih dvajset kg žita (pri kokoših  
4,5 kg, pri prašičih 7,3 kg). Torej za 
vsako tono govedine, dodajmo dvajset 
ton porabljene krme. Piščanci pretvarjajo 
žito v meso štirikrat učinkoviteje od 
krav. Zaradi prehitre rasti piščancev je 
prekrvavljenost tkiv manjša, zato prihaja 
do nekroz, razkrajajo se pri živem telesu! 
Veliko piščancev je tako mesnatih, da 
pri 5 tednih ne morejo niti stati, kaj 
šele hoditi. Četrtina ima pohabljene 
noge, veliko jih umre zaradi ustavitve 
srca. Podobne grozljivke se dogajajo 
prašičem. En sam ogled industrijske reje 
živali je dovolj, da postanete zapriseženi 
vegetarijanec! Obenem so industrijske 
farme sodobni inkubatorji za vzrejo novih 
patogenov. Hitrost, s katero se bolezni 
prenašajo znotraj urbanih okolij in 
neprimernost zdravstvenega sistema, sta 
najboljši garanciji za izbruh katastofalne 
pandemije, ki kot Demoklejev meč visi 
nad človeštvom. Do nje bo zanesljivo 
prišlo, ne vemo le, kdaj bo izbruhnila!
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Dobro je vedeti, da se je najbolj pocenila 
hrana z največ kalorijami in da največji 
profit nosi najbolj predelana hrana, ki 
se tudi največ oglašuje. Toda najbolj 
predelana hrana ni živa hrana, je kot 
mrlič, ki mu na parah polepšajo obraz. 
Je bolj podobna eksponatom muzeja 
voščenih lutk kot pa njihovim živim 
originalom. Naši predniki so govorili: 
»Najboljša je tista hrana, ki se najhitreje 
pokvari.« Danes nas reklame posiljujejo s 
»trajnim« mlekom. Kako naj bo materino 
mleko, ta eliksir življenja sesalcev, ki 
hrani človeškega novorojenca, dokler 
ne shodi in spregovori, trajno. Še bela 
barva za zidove ima rok trajanja!  

Sodobna povprečna družina naj bi porabila 
za pripravo kosila pol ure! Cilj industrije 
pa je skrajšati ta čas na 15 minut. Ponuja 
se nov rod »prenosnih« prehranskih 
izdelkov, ki jih lahko použijemo kjerkoli in 
kadarkoli, brez kakršnihkoli predpriprav. 
Ali se zavedamo, da je to programirani 
umor domače kuhinje in konec kulturnih 
odnosov med ljudmi?  

Tisočletja je hrana odražala kulturo 
človeških skupnosti. Pri resnični hrani 
okusa ni mogoče ločiti od kraja porekla 
in če ljudje želimo ohraniti ta okus, 
moramo ohraniti tudi deželo, iz katere 
izvira. Ugotovimo, da moramo storiti kaj 
za zaščito ekologije kraja, kjer nastaja. 
To je prava pot h kulturi hranjenja, ne 
pa komplicirani recepti iz uvoženih 
pridelkov in sintetičnih dodatkov. Okus 
in vonj je treba obuditi od mrtvih, s tem 
pa bomo ob štedilniku in domači mizi 
obudili tudi razrahljane družinske vezi. 
Kaj hitro bomo spoznali, kakšne čudežne 
moči ima doma pripravljena hrana.

Skrajni čas je torej, da modrost 
prednikov povežemo z  novo kulturo 
preživetja. Da obudimo domače vrtove, 
rešimo male kmetije in obnovimo 
lokalne tržnice. Da pridelava in 
poraba hrane poteka znotraj lokalne 
skupnosti, torej na kratkih dobavnih 
poteh med vilami in vilicami. Spoznati 
moramo, da je najbolj zdravo živeti 
z živo hrano, ki raste okrog nas, kajti 
sezonska hrana je zakon zdravega 
življenja. Z njo spremljamo letne čase in 
potujemo skozi presenetljivo pestrost, 
ki nam jo v vsakem mesecu nudi bogato 
obložena miza narave. Ne pozabimo, 
da se je človeška vrsta skozi evolucijo 
prilagodila cikličnosti letnih časov in 

lokalnim razmeram preživetja. Hrana 
je kulturna dobrina in del naše kulturne 
dediščine, tako kot so to stavbe, stare 
knjige ali pa ljudsko izročilo, pravljice 
in pripovedke. Če je priprava hrane 
obred, postane hrana umetnina, kuhinja 
pa kreativna delavnica. V takem okolju 
pridobi hrana magično moč darila! 
Hrana postane simbol radosti darovanja 
in magična moč darov se nam kaže z 
omamnim vonjem v hiši, ki nam obudi 
speče čute in čustva. Tako mrzla hiša 
postane topel dom in njegovi stanovalci 
družina, ki jih duhovno povezuje 
skupni obred za mizo. Skupni obroki so 
temeljni duhovni obred družine.  

Če se odločimo za spremembe, se 
moramo zavedati, da bodo te lahko 
prišle le od ljudi. Krizo je treba 
sprožiti z uporniškimi dejanji javnega 
razglaševanja problemov, ki jih nihče 
ne bo mogel spregledati. Elektriko in 
hrano imamo za samoumevne, dokler 
ju ne zmanjka. Mesto, ki bi ostalo brez 
elektrike in hrane, bi v nekaj tednih 
postalo podobno taborišču, v katerem je 
ujetih na tisoče sestradanih in nemočnih 
beguncev. Nastop nepredvidljive krize bi 
vodil v dramatično družbeno polomijo. 
V nekaj dneh bi se trgovine izpraznile, 
okrepiti bi se moralo varovanje, da bi 
preprečili ropanje skladišč in kamionov. 
Vsaka razumna vlada bi se morala začeti 
pripravljati na najhujše scenarije zdrsa v 
družbeni kaos, kajti prehranski sistem se 
že brez nepredvidljivih dogodkov giblje 
proti zlomu. Z večanjem števila možnih 
nevarnosti se veča tudi verjetnost, da 
bo do ene v resnici prišlo. Zato smo na 
potezi mi ljudje, za nas gre!

Odločimo se zdaj: »Jaz, kupec bom z 
izbiro načina prehranjevanja ustavil 
izvajanje praks, ki škodujejo našemu 
zdravju, našemu planetu in kakovosti 
življenja na njem!«  

Morda se vam zdi zapisano besedilo 
pretirano, vendar moram poudariti, 
da ko nastane problem, postane 
najbolj pomembno tisto, česar poprej 
nismo vedeli, nam tega niso povedali 
ali pa tega enostavno nismo želeli 
slišati. Dokaz: v svojih napovedih 
sicer zadržana in konzervativna FAO 
napoveduje, da mora biti mednarodna 
skupnost v letu 2011 pripravljena na 
morebitne hujše pretrese v oskrbi z 
živili! V zadnjih šestih mesecih so se 

cene živil na globalni ravni občutno 
povečale. Eden od temeljnih razlogov 
za to so cene sladkorja, ki so najvišje v 
zadnjih 30 letih. Največje povišanje cen 
živil so v FAO zabeležili avgusta, ko sta 
Rusija in Ukrajina zaradi katastrofalne 
suše prepovedali izvoz žita. Znižanje 
proizvodnje žita se napoveduje tudi 
v letu 2011 in to že brez dodatnih 
tveganj, ki bi jih lahko povzročile 
naravne ujme. Vedeti moramo, da 
obstoje še tri globalne žitnice, in sicer 
ZDA, Kanada in Avstralija. Tudi tem 
trem groze naravne ujme, suše v ZDA 
in Avstraliji in znižane temperature 
v Kanadi. Države so letošnji izpad žit 
pokrile z blagovnih rezerv in tako 
preprečile špekulacije z njihovimi 
cenami na blagovnih borzah. Kaj bo 
drugo leto, ne zna napovedati nihče, 
jasno je le, da cene hrane naraščajo 
v trendu skokovitih rasti cen nafte, 
z dveletnim zamikom seveda. Čaka 
nas torej sila negotova prihodnost, ki 
zahteva učinkovite odgovore slovenske 
kmetijske politike tako na državni kot 
tudi na lokalni ravni. Skupaj s Finsko 
smo na zadnjih mestih po površini 
obdelovalne zemlje na prebivalca v EU, 
obenem pa imamo v EU eno največjih 
prodajnih površin na prebivalca. 
Strahotna asimetrija in nevarno stanje 
ob dejstvu, da skoraj dve tretjini žitaric, 
poljščin, sadja in zelenjave uvažamo! 
Stojimo pred strateškimi odločitvami, 
ki zadevajo v temelje državne varnosti 
in zato zahtevajo modre odločitve in 
hitro ukrepanje. Zagotoviti si moramo 
kar najvišjo možno stopnjo samooskrbe 
državljanov. Kar je zavoženo na 
globalni ravni, bomo sedaj prisiljeni 
reševati na lokalni ravni! V svetu je že 
milijarda lačnih in lakota že trka tudi na 
naša vrata! Ko bo prišlo do problemov 
globalnega prehranskega sistema, bo 
doma prepozno za vsakršno ukrepanje.  

Cene hrane in do vrha napolnjene police 
megamarketov naj bi bile v razvitem 
svetu najboljši dokaz, da je s sistemom 
prehrane vse v najlepšem redu. Ali ste 
se kdaj vprašali, kako bi se počutili, če 
bi se police s hrano nenadoma spraznile 
ali če bi cene hrane poskočile v nebo?

V svojih napovedih sicer zadržana in 
konzervativna FAO napoveduje, da 
mora biti mednarodna skupnost v letu 
2011 pripravljena na morebitne hujše 
pretrese v oskrbi z živili!
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Sodelovanje javnosti pri pripravi 
odločitev in predpisov zagotavlja 
legitimnost sprejetih odločitev 

in predstavlja izhodišče za sprejem 
kakovostnih in učinkovitih predpisov. 
Pri vključevanju javnosti je treba le-
to pravočasno obveščati, ji omogočati 
posredovanje pripomb, predlogov in mnenj, 
omogočiti dostopnost gradiv in strokovnih 
podlag, uporabljenih v pripravi odločitev 
in predpisov, obveščati predlagatelje o 
razlogih za upoštevanje ali neupoštevanje 
njihovih pripomb, predlogov in mnenj ter 
zagotavljati transparentnost postopka.

Najrazličnejši posegi v okolje pogosto 
prizadenejo širšo skupnost, zato je 
sodelovanje javnosti pri sprejemanju 
odločitev in predpisov na tem področju 
toliko bolj pomembno. Varuh človekovih 
pravic RS (v nadaljevanju: varuh) je zato 
v skladu s svojimi pristojnostmi izvedel 
analizo izvajanja določil 34.a člena 
Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: 
ZVO), ki predpisujejo načine sodelovanja 
javnosti pri sprejemanju predpisov, ki 
lahko pomembneje vplivajo na okolje 
in so v veljavi od 26. 7. 2008. Varuh je 
vsem 210 občinam v Republiki Sloveniji 
posredoval poizvedbo o izvajanju določil 
34.a člena ZVO-ja na občinski ravni. V 
postavljenem roku je varuhu odgovorilo 
le 89 občin, čeprav so tudi občinski 

organi dolžni varuhu na njegovo zahtevo 
zagotoviti vse podatke in informacije iz 
njihove pristojnosti ter  odgovoriti v roku, 
ki ga določi varuh. Skupno je varuh do 1. 
12. 2010 (torej že po izteku roka) dobil 
147 odgovorov, ki smo jih analizirali. 
Iz rezultatov analize izhaja, da se 
občine zelo malo poslužujejo zakonskih 
možnosti, ki jih imajo glede urejanja 
okoljske problematike. Le dobrih 16 % je 
namreč v obdobju od sprememb ZVO-ja 
v letu 2008 do danes sprejelo predpise 
na področju, ki ga pokriva ZVO. Izmed 
občin, ki so na tem področju sprejemale 
predpise, jih je manj kot polovica v 
postopkih upoštevala vse v 34.a členu 
ZVO-ja predpisane določbe, kar kaže na 
slabo poznavanje ureditve tega področja. 
Da občine slabo poznajo zakonske 
določbe glede sodelovanja javnosti v 
postopkih sprejemanja predpisov, ki lahko 
pomembneje vplivajo na okolje ter kdaj se 
te določbe uporabljajo, kaže tudi dejstvo, 
da je več kot 45 % občin na varuhovo 
poizvedbo odgovarjalo o sodelovanju 
javnosti pri sprejemanju prostorskih 
aktov (vprašanje varuha se je nanašalo 
na sodelovanje javnosti pri sprejemanju 
okoljskih predpisov na lokalni ravni in 
ne na sprejemanje prostorskih aktov). 
Res je, da tudi prostorski akti lahko z 
načrtovanimi ureditvami pomembno 
vplivajo na okolje, vendar postopkov 

sprejemanja le-teh ne ureja ZVO, temveč 
Zakon o prostorskem načrtovanju, zato 
tudi določila 34.a člena ZVO-ja za te akte 
ne veljajo.  

Na podlagi ugotovitev je varuh Službi Vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, ki svetuje občinskim organom 
pri zagotavljanju zakonitosti njihovega 
dela, posredoval predlog za izboljšanje 
stanja na tem področju. Predlagal je, da 
pri svojih bodočih dejavnostih poskrbijo za 
informiranje oziroma izobraževanje lokalnih 
skupnosti na področju pravic sodelovanja 
javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko 
pomembneje vplivajo na okolje, kakor tudi 
o pravicah sodelovanja v drugih zadevah, 
kjer je le-to mogoče. Prav tako je varuh 
z ugotovitvami seznanil Skupnost občin 
Slovenije in Združenje občin Slovenije, ki 
na nekoliko manj formalen način izvajata 
naloge izobraževanja, strokovne podpore 
in informiranja občinam. 

Varuh vseskozi spodbuja sodelovanje 
javnosti pri sprejemanju odločitev in 
predpisov, kajti le demokratično in 
transparentno sprejete odločitve in 
predpisi so učinkoviti  in lahko imajo 
pomembno vlogo pri ohranjanju okolja 
in uveljavljanju trajnostnega razvoja. 
Nekatere občine že sedaj v postopkih 
sprejemanja vseh predpisov, ne le 
okoljskih, vključujejo javnost, kar varuh 
izpostavlja kot primer dobrih praks ter 
takšno ravnanje priporoča tudi drugim. 

Da občine slabo poznajo zakonske 
določbe glede sodelovanja javnosti v 
postopkih sprejemanja predpisov, ki lahko 
pomembneje vplivajo na okolje ter kdaj se 
te določbe uporabljajo, kaže tudi dejstvo, 
da je več kot 45 % občin na varuhovo 
poizvedbo odgovarjalo o sodelovanju 
javnosti pri sprejemanju prostorskih 
aktov (vprašanje varuha se je nanašalo 
na sodelovanje javnosti pri sprejemanju 
okoljskih predpisov na lokalni ravni in ne 
na sprejemanje prostorskih aktov).

Občine slabo poznajo 
določila zakona o 
varovanju okolja

marTina ocepek, Jožica maTJašič

varuh človekovih pravic republike sloveniJe
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Petega junija letos je v veljavo stopil 
Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 

45/10, v nadaljevanju: ZIntPK), ki 
prinaša vrsto novosti, pomembnih tudi 
za funkcionarje in nekatere uslužbence 
lokalnih skupnosti. Cilj novega predpisa 
je brez nepotrebnega administriranja 
tudi na lokalni ravni vzpostaviti sistem, 
ki bo jasno razmejeval javne in zasebne 
interese ter zagotovil ne samo to, da 
bodo občinske uprave delovale zakonito, 
objektivno in nepristransko, ampak da bo 
tudi videti, da delujejo tako.

Ena najpomembnejših novosti je zagotovo 
ta, da občinskim svetnicam in svetnikom 
ni več treba prijavljati svojega premoženja, 
medtem ko morajo poklicni in nepoklicni 
župani ter podžupani to še vedno početi. 
Poročati pa morajo v mesecu dni po nastopu 
in prenehanju svoje funkcije ter tudi 
vmes, vsakič do 31. januarja za preteklo 
leto, če je na posameznih premoženjskih 
postavkah prišlo do sprememb, ki 
presegajo 10.000,00 EUR. Kot zanimivost 
velja omeniti, da so se županom in 
podžupanom kot nova kategorija 
zavezancev za poročanje o premoženjskem 
stanju tudi z lokalnega nivoja pridružile 
še osebe, odgovorne za javna naročila. 
Definicijo teh oseb podaja ZIntPK in 
kljub njeni nedorečenosti je Komisiji za 
preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: 
Komisija) skupaj s posameznimi 
ministrstvi le uspelo ugotoviti, na koga 
se ta definicija v resnici nanaša. Zelo 
pomembna novost je tudi to, da bo del 
podatkov o premoženju zavezancev za 
poročanje, tudi tistih z lokalnega nivoja, 
javen. Komisija na svoji spletni strani 
ne bo objavljala podatkov o celotnem 
premoženju zavezancev, čeprav bo z njimi 
seveda razpolagala, ampak skladno z 
odločbo ustavnega sodišča izpred par let 
samo podatke o dohodkih in premoženju, 
pridobljenem v času opravljanja javne 
funkcije oziroma dejavnosti in še to na 

način, ki ne bo omogočal identifikacije 
tega premoženja. V objavljenih podatkih 
namreč ne bo nič, kar bi kazalo na točno 
določeno premičnino ali nepremičnino, 
bo pa seveda naveden ključni podatek 
– njena vrednost. Seveda bo to v praksi 
zelo zahtevna naloga, še posebej pri 
zavezancih s področja javnega naročanja, 
kjer bo včasih zelo težko ugotoviti, kako 
dolgo so sploh opravljali dejavnost, ki je 
temelj za poročanje, in skladno s tem tudi 
to, ali so bile njihove nove premičnine ali 
nepremičnine nabavljene v tem času ali 
ne. Podatki o javnem delu premoženja pa 
bodo ob tem predstavljeni tudi na način, ki 
bo omogočal njihovo medletno vrednostno 
primerjavo.

Poklicnim funkcionarjem bodo zagotovo 
všeč tudi določbe, ki jim poleg tiste v 
lokalni skupnosti omogočajo opravljanje 
še vrste drugih, tudi odplačnih dejavnosti, 
Komisija pa jim lahko poleg že vnaprej 
določenih, med katerimi so po novem 
tudi vodenje kmetije, upravljanje z 
lastnim premoženjem (npr. izdajanje 
sob v najem) in pridobitno ukvarjanje s 
športom, odobri opravljanje še kakšne 
druge dejavnosti, kjer bodo do izraza 
seveda prišle opredelitve Komisije glede 
tega, kako stroga bo. Glede na že skoraj 
tradicionalno nagnjenost k nespoštovanju 
pravnih in moralnih norm v naši državi 
je jasno, da bo dosti bolj učinkovit 
restriktivni pristop pri izdajanju dodatnih 
dovoljenj Komisije.

Na noben način se poklicni funkcionarji ne 
bodo smeli več ukvarjati z upravljanjem, 
nadzorom ali zastopanjem pravnih oseb, 
razen če bo šlo za društva, ustanove 
ali politične stranke. Ta prepoved je za 
nepoklicne župane in podžupane rahlo 
zožena, velja namreč le za pravne osebe, ki 
so povezane z javnim sektorjem ali imajo 
javna pooblastila, vseeno pa bo rešila tudi 
dilemo, do katere je pri prejšnjem predpisu, 
Zakonu o preprečevanju korupcije, kar 

pogosto prihajalo: nepoklicni župani in 
podžupani ne bodo smeli biti več hkrati 
tudi ravnatelji šol ali direktorji podobnih 
zavodov. Glede na prehodne določbe 
trenutno še lahko kombinirajo obe 
funkciji, vendar samo do trenutka, ko jim 
bo potekel mandat v javnih zavodih, ki 
jih vodijo. S tistim dne pa dvojne funkcije 
ne bo več in funkcionarji se bodo morali 
odločiti, ali bodo še naprej župani oziroma 
podžupani, ali ravnatelji oziroma direktorji 
v javnem sektorju. 

Prepoved kombiniranja funkcij je še 
ožja za občinske svetnike in svetnice: 
upravljanja, nadzora ali zastopanja ne 
smejo opravljati samo v pravnih osebah, 
nad katerimi po svojimi funkciji opravljajo 
neposredni nadzor, takšnih primerov pa 
je v praksi izredno malo.

Neprijetna bo verjetno določba, ki 
pravnim osebam, v katerih imajo 
občinski funkcionarji več kot 5% lastniški 
ali upravljavski delež, prepoveduje 
poslovanje preko javnih naročil z 
njihovimi občinami, ki tem pravnim 
osebam tudi ne smejo več podeliti 
nobenih pomoči, koncesij ali podobnega, 
prepoved pa je za razliko od prejšnje 
ureditve absolutna, brez možnosti 
izjem. To je že po dosedanjih reakcijah 
zelo boleča sprememba, predvsem na 
področju občinskih pomoči kmetijskim 
gospodarstvom. Resnici na ljubo pa 
velja povedati, da je Komisija s pomočjo 
pristojnega ministrstva pridobila podatke 
o obsegu občinskih pomoči njihovim 
kmetijam in ugotovila, da je teh pomoči 
zelo malo, tako, da zadeva dejansko ne bi 
smela biti zelo problematična. Prepoved 
dajanja pomoči namreč velja samo za 
občine, v katerih prejemniki pomoči 
opravljajo svojo funkcijo, nobenega 
zadržka pa za kmetijska gospodarstva 
v lasti občinskih funkcionarjev ni v 
razmerju do državnih pomoči, ki pa 
v strukturi javnih pomoči slovenskim 
kmetijam predstavljajo daleč najbolj 
pomembno postavko. 

Novost je tudi to, da prepoved 
poslovanja med pravnimi osebami 
občinskih funkcionarjev in občinami po 
novem velja še eno leto po prenehanju 
opravljanja funkcije funkcionarja, 
za njega osebno pa velja še dodatna 
dveletna prepoved poslovanja s svojo 
občino v imenu zasebnega kapitala.

Novosti zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije in 
lokalne skupnosti

drago kos
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Novost, ki velja za vse slovenske uradne 
osebe, torej tudi za tiste iz lokalnih 
skupnosti, so  določbe, ki omejujejo 
možnosti za nastanek nasprotja med 
javnim interesom organa, v katerem 
uradne osebe opravljajo svoje naloge, in 
njihovimi zasebnimi interesi. O tem, ali 
nasprotje interesov obstaja, bo odločala 
Komisija, po potrebi tudi za že opravljena 
dejanja, v primeru ugotovitve, da je v 
konkretnem postopku šlo za nasprotje 
interesov, pa bo moral ukrepati organ, v 
katerem se bo to zgodilo.

Omeniti velja še dolžnost vseh organov 
in organizacij javnega sektorja, torej 
tudi občin, da v vse pogodbe, katerih 
vrednost presega 10.000,00 EUR, 
vpišejo protikorupcijsko klavzulo, katere 
vsebina je podana v ZIntPK. V primerih, 
ko se posli oblično ne sklepajo s 
pogodbo, temveč na kakšen drug način, 
je potrebno klavzulo vpisati tam, recimo 
na naročilnico.

Ravno tako so novost določbe zakona, 
ki urejajo sprejemanje donacij s strani 
državnih organov, lokalnih skupnosti ali 
nosilcev javnih pooblastil: če bo Komisija 
ugotovila, da so sprejeli darilo, ki vpliva 
ali bi lahko vplivalo na zakonitost, 
objektivnost in nepristranskost njihovega 
delovanja, se bo takšno darilo na 
podlagi odločbe Komisije odvzelo in 
bo postalo last Republike Slovenije. Ob 
tem je potrebno seveda opozoriti na 
določbe predpisov s področja javnih 
financ, ki so že do sedaj določali stroge 
formalne pogoje za sprejemanje donacij. 

Kombinacija obeh vrst pogojev, torej 
formalnih javnofinančnih in vsebinskih 
s področja integritete, bo, tako gre vsaj 
upati, vendarle vnesla nekaj reda v vedno 
bolj razširjeno sprejemanje donacij s 
strani nekaterih lokalnih skupnosti, kjer 
se včasih res ni mogoče izogniti vtisu, da 
so bila nekatera od teh daril predvsem 
izsiljena in ne prostovoljna.

Nove so tudi določbe, ki celovito 
ščitijo prijavitelje korupcije: kdorkoli 
bo v dobri veri, to je v utemeljenem 
prepričanju, da so njegovi podatki 
resnični, prijavil korupcijo Komisiji, 
drugemu pristojnemu organu ali celo 
medijem, bo upravičen do vrste zaščitnih 
ukrepov, med katerimi velja omeniti 
prepoved odkrivanja njegove identitete, 
povračilo s povračilnimi ukrepi, torej 
maščevanjem zaradi prijave, povzročene 
škode, in v primerih javnih uslužbencev 
celo premestitev na drugo delovno mesto. 
Najbolj pomembno pri vseh postopkih pa 
je dejstvo, da prijavitelji od zdaj naprej 
niso več prepuščeni sami sebi, ampak 
jim ves čas ob strani stoji Komisija, ki 
ugotavlja tako dobronamernost prijav 
kot tudi vzročno zvezo med njimi 
in povzročeno škodo, ter sodeluje v 
postopku premestitve javnega uslužbenca 
in celo sproži postopke za uvrstitev 
prijavitelja v policijski program zaščite 
prič. Nedvomno se s temi določbami 
Slovenija uvršča v krog držav, ki najbolje 
ščitijo ljudi, ki želijo odkrivati korupcijo, 
kot varovalka pred denuncianstvom 
najslabše vrste pa so dodane določbe, 
ki sankcionirajo tudi prijave, podane v 

slabi veri, torej nepošteno in z namenom 
diskreditacije drugih oseb.

Predvsem določbe, ki Komisijo 
opredeljujejo kot prekrškovni organ, 
temu organu dajejo naojstrejše zobe 
do sedaj: po novem lahko Komisija 
za nespoštovanje zakona izreka tudi 
denarne kazni in prav zanimivo bo 
sedaj videti reakcije tistih, ki so še pred 
kratkim govorili, da gre pri tem organu 
za »brezzobega tigra«. Tiger sedaj nima 
samo zob, dobil je hudo boleče čekane!

Vsak nov predpis običajno sproži vrsto 
vprašanj in tako je tudi z ZIntPK, vendar 
Komisija vsa ta vprašanja in odgovore 
nanje beleži na svoji spletni strani www.
kpk-rs.si, tako da lahko upravičeno 
pričakujemo, da bo novi zakon prav 
kmalu v popolnosti zaživel tudi v praksi 
ter na vseh ravneh pomagal izboljšati ne 
ravno rožnato stanje etike v slovenskem 
javnem sektorju. Seveda Komisija sama 
kaj veliko ne bo mogla storiti, če ji 
pri tem v skladu s svojimi zakonskimi 
pristojnostmi in etičnimi zavezami ne 
bodo pomagali vsi zaposleni v njem in če 
predvsem predstojniki državnih organov 
in organov lokalnih skupnosti ne bodo 
služili kot zgled za zakonito, pošteno in 
etično ravnanje.

Kot zanimivost velja omeniti, da so se 
županom in podžupanom kot nova 
kategorija zavezancev za poročanje o 
premoženjskem stanju tudi z lokalnega 
nivoja pridružile še osebe, odgovorne za 
javna naročila.
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V evropskih državah 
so zelo aktualna 
vprašanja regionalizma 
in regionalizacije. 
Izrazita je težnja k boljši 
povezanosti lokalnih 
in regionalnih oblasti z 
lokalnim prebivalstvom 
z namenom dvigniti 
kakovost njihovega 
vsakdanjega življenja. 
Naraščajoči proces 
decentralizacije, 
krepitev demokracije 
in sistem novega 
upravljanja zahtevajo 
nove izpopolnjene 
mehanizme dialoga med 
državo, regionalnimi in 
lokalnimi skupnostmi, 
njihovimi združenji ter 
državljani.

Slovenska lokalna samouprava 
se, kljub drugačnim (dobrim) 
formulacijam v koalicijskem 

sporazumu, zdaj postavlja na drugi tir 
ali sploh v ozadje. Napačno je, da je 
lokalna samouprava postala pritiklina 
regionalne politike. Sploh pa mi zdi, 
če že obstaja toliko strategij razvoja 
posameznih družbenih področij, da 
nujno potrebujemo še Strategijo razvoja 
lokalne samouprave v RS, ki naj opredeli, 
za kakšen koncept vodenja države se 
zavzema aktualna oblast, določi, da je 
temeljni cilj uvedbe pokrajin učinkovito 
in pregledno upravljanje za zagotavljanje 
kakovostnih storitev za lokalno in 
regionalno prebivalstvo, drugi cilji pa 
so še: decentralizacija Slovenije in s tem 
uresničevanje načela subsidiarnosti kot 
temeljnega načela za ureditev razmerij 
med državo in poddržavnimi ravnmi 
oblasti; decentralizacija oblastnih funkcij 
in prenos upravljanja pomembnega dela 
javnih nalog ter javno finančnih sredstev 
z državne na pokrajinsko raven. Gre tudi 
za učinkovitejše pridobivanje in rabo 
sredstev strukturnih skladov EU, kakor 
tudi za vključitev pokrajin v evropsko 
ozemeljsko sodelovanje, ki ga sestavljajo 
čezmejno, transnacionalno in mrežno 
sodelovanje in naj bi spodbujalo večjo 
integriranost ozemlja Unije, idr. 

Sedanja sprejeta rešitev rešuje 
temeljne napake dosedanje ureditve, 
vendar pa ima nekaj ustavnopravnih 

Regionalizacija 
Slovenije

dr. sTane vlaJ
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pomanjkljivosti – z vidika sistematike, 
ustavne materije in vsebine. Z vidika 
sistematike bi npr. kazalo ustrezno 
dopolniti zlasti 138. člen, ki le delno 
pokriva tudi pokrajine. V skladu s 
sodobnimi ustavnimi standardi bi 
kazalo v ustavi urediti tudi način 
demokratičnega odločanja v občini in 
pokrajini. 

Z uvedbo pokrajin bi se tudi v 
naši ureditvi odprla pot za proces 
decentralizacije in uveljavljanje načela 
subsidiarnosti, ki ju obstoječa odsotnost 
vmesne ravni ne dopušča. Uvedba nove 
- regionalne - stopnje v upravni sistem 
RS pa ni mogoča brez radikalnega 
posega tudi v državno upravo, saj gre 
v bistvu za decentralizacijo državne 
uprave – za prenos velikega dela 
njenih nalog v izvirno pristojnost 
novoustanovljenih pokrajin.

Veliko je bilo pričakovanj v zvezi s 
Strateškim svetom za regionalizacijo 
in decentralizacijo Slovenije, ki ga je 
imenoval predsednik vlade RS. Gre 
za svet, ki naj bi začrtal strateške 
smernice vlade glede pokrajin. Strateški 
svet je interdisciplinarno telo, tako 
po izboru strok kot tudi institucij in 
njihove geografske lokacije. Na prvi 
seji 8. 9 2009 je zavzel stališče, da je s 
strokovnimi pripravami na uresničitev 
ciljev regionalizacije in decentralizacije 
treba nadaljevati, kljub ali pa prav zaradi 
težkih gospodarskih razmer. 

Svet se je sestal trikrat, nato pa je njegovo 
delo zamrlo, pokrajine pa niso več eden od 
prioritetnih vladnih projektov. V osnutku 
novega zakona o skladnem regionalnem 
razvoju pa so sploh izginile iz besedila!? 
Postavlja se vprašanje, ali se bo aktualna 
vlada še kaj ukvarjala s pokrajinami.

KAJ NAJ ŠE UPOŠTEVA 
STRATEGIJA?

Načelo subsidiarnosti kot ključno 
načelo za razumevanje vloge lokalne 
in regionalne samouprave v sodobnih 
demokracijah. Gre za temeljno filozofsko 
načelo sodobne lokalne samouprave, 
način razmišljanja in temeljno merilo 
kritičnega presojanja lokalne samouprave 
v posamezni državi. To načelo ni 
povezano samo z vertikalno delitvijo 
oblasti oziroma javnih zadev na lokalne, 
regionalne in državne oblasti, temveč 
tudi z vprašanji varovanja avtonomije in 
svobode posameznika, velikosti lokalnih 
skupnosti, njihovega financiranja, 
organizacije in delovanja lokalnega 
upravnega aparata, regionalizacije, idr. 

Marsikje v Evropi potekajo reforme 
lokalnih skupnosti, ki žele ustvariti 
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ustreznejše skupnosti prebivalcev za 
učinkovito reševanje lokalnih in tudi 
nekaterih prenesenih državnih nalog. 
Prizadevajo si za velikost lokalnih in 
regionalnih skupnosti, ki bo omogočala 
potrebne finančne in človeške vire 
za čim kakovostnejše javne storitve 
za zadovoljevanje sodobnih potreb 
prebivalcev. 

Evropska listina lokalne samouprave 
(MELLS) in drugi dokumenti SE in 
EU so za ustanavljanje takih lokalnih 
skupnosti, ki bodo sposobne (zmožne) 
urejati in opravljati pomemben del 
javnih zadev z lastno odgovornostjo in v 
korist lokalnega prebivalstva.

Slovenska lokalna samouprava, ki je 
zamenjala komunalni sistem, je bila 
uvedena z Ustavo RS, ki je bila sprejeta 
konec leta 1991. Za njeno udejanjenje 
so bili sprejeti številni zakoni, na čelu 
z Zakonom o lokalni samoupravi. Ta 
zakon je krovni zakon za področje 
lokalne samouprave in je značilen tudi 
po tem, da je bil največkrat spreminjan in 
dopolnjevan. V ZLS so pogosto posegali 
Ustavno sodišče RS, Državni zbor in v 
njegovem okviru še posebej  županski 
lobi. Nekatere spremembe ZLS pa je 
predlagala stroka zaradi ugotovljenih 
problemov v praksi delovanja novih 
občin, manj pa iz doktrinarnih razlogov, 
ker doktrina slovenske lokalne 
samouprave še ni izoblikovana in 
potrjena s strani države. 

V razprave o reformi lokalne samouprave 
v Sloveniji niso bila dovolj vključena 
novejša družboslovna spoznanja, ki 
kažejo, kako dinamično v razvitem 
svetu presegajo takšno lokalno zaprtost, 
kakršno utrjuje naš pravni red. Vse večje 
siromašenje lokalne samouprave: pravni 
red slovenske države prostorsko in 
vsebinsko zamejuje vlogo ljudi na ozko 
lokalne interese. V okviru teritorialne 
organizacije slovenske države imamo 
bolj opravka z »getoizacijo«, nekakšnim 
izprtjem, kot »z glokalizacijo«, tj. 
razširjanjem in bogatitvijo lokalne 
demokracije.

Za širše prostorsko-časovne razsežnosti 
ni bilo prostora v v zamejenih okvirih 
normativnega formalizma, ki je 
prevladoval v dosedanjih razpravah o 
teritorialno-političnih preureditvah v 
Sloveniji: v pripravah reforme lokalne 

samouprave so prevladovala že preživela 
miselna izhodišča, npr. v zvezi s teorijo 
države v začetku 20. stoletja – država je 
tista, ki določa, kateri so lahko interesi 
ožjih družbenih skupnosti. Država je 
tista, ki izraža in zagotavlja enotnost in 
celovitost Slovenije - ne s soudeležbo 
regij in občin, temveč z njihovim 
podrejanjem ali pa celo njihovim 
dejanskim nepriznavanjem. 

Lokalne skupnosti ne morejo uveljavljati 
svojih edinstvenih možnosti in pospešeno 
reševati svojih problemov, če so normativno 
obravnavane uniformno ali kvečjemu v 
nekaj taksativno določenih kategorijah: 
uveljavljanje edinstvenih lokalnih identitet 
terja vse večjo lokalno samostojnost in 
strpnost do različnosti, česar pa slovenski 
pravni red še ne dopušča. 

Čas je za ponovni monitoring Sveta 
Evrope slovenske lokalne samouprave 
z vidika uresničevanja ratificirane 
Evropske listine lokalne samouprave; 
pri obravnavi lokalne in regionalne 
samouprave v RS pa tudi ne moremo 
mimo aktualnih poudarkov SE na tem 
področju, ki so:

dobro upravljanje (good governance) in 
krepitev javne etike na lokalni ravni; 

krepitev neposredne udeležbe državlja-
nov v lokalnem javnem življenju;

razmejitev pristojnosti med državo in 
lokalnimi skupnostmi, v korist slednjih;

reorganizacija javnih služb v korist so-
dobnih potreb prebivalcev lokalnih sku-
pnosti;

regionalizacija v državah, kjer obstajajo 
razlogi zanjo;

dograjevanje pravne podlage lokalne sa-
mouprave;

krepitev čezmejnega sodelovanja lokal-
nih skupnosti. 

Načelo pravne države zahteva, da je 
tudi področje lokalne samouprave 
urejeno z jasnimi in določnimi pravnimi 
normami, ki bodo omogočile hitrejše 
in učinkovitejše uveljavljanje sistema 
lokalne samouprave kot bistvenega dela 
nove ustavne ureditve. Zakonodajalec 
mora pri določanju okvirov in podlag 
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lastnega delokroga lokalnih skupnosti 
upoštevati omejitve iz ustave. Hipertrofija 
državnih predpisov, ki urejajo področja, 
na katerih delujejo lokalne skupnosti, 
onemogoča normalno in zakonito 
poslovanje občin. Velja upoštevati tudi 
opozorilo, da ne gre le za pozitivno 
pravo, ampak predvsem za stopnjo 
zavesti in sposobnosti za razumevanje 
sistema kot celote in za prevzemanje 
odgovornosti za njegov razvoj.

Skoraj celotna vsebina MELLS je precej 
splošne narave, vendarle pa predstavlja 
določen pravni okvir, ki je podlaga za 
presojo o tem, ali so v konkretni državi 
vzpostavljeni temeljni pogoji za uveljavitev 
in uresničitev načel lokalne samouprave. 
Nekatere veljavne rešitve v slovenski 
lokalni samoupravi so v nasprotju z 
MELLS - npr. (ne)odgovornost župana 

občinskemu svetu (3/2 člen MELLS), 
nespoštovanje načel MELLS o virih za 
financiranje lokalnih skupnosti (9. člen). 

Vedno večje število majhnih občin ni 
sposobnih opravljati številnih nalog, 
ki jih zato namesto njih (še vedno) 
opravlja država, to pa hkrati krepi 
njeno moč in centralizacijo. Vsekakor 
obstaja potreba po združevanju (pre)
majhnih občin.

Z uvedbo pokrajin bi se tudi v 
naši ureditvi odprla pot za proces 
decentralizacije in uveljavljanje 
načela subsidiarnosti, ki ju obstoječa 
odsotnost vmesne ravni ne dopušča.

2. Evropska listina lokalne samouprave 
(MELLS) in drugi dokumenti SE in 
EU so za ustanavljanje takih lokalnih 
skupnosti, ki bodo sposobne (zmožne) 
urejati in opravljati pomemben del 
javnih zadev z lastno odgovornostjo in 
v korist lokalnega prebivalstva.

Svet se je sestal trikrat, nato 
pa je njegovo delo zamrlo, 
pokrajine pa niso več eden od 
prioritetnih vladnih projektov. 
V osnutku novega zakona 
o skladnem regionalnem 
razvoju pa so sploh izginile 
iz besedila!? Postavlja se 
vprašanje, ali se bo aktualna 
vlada še kaj ukvarjala s 
pokrajinami.
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Področje ravnanja s 
stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti sta 
še pred kratkim urejala 
Zakon o stvarnem 
premoženju države, 
pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 
14/07; v nadaljevanju: 
ZSPDPO) in Uredba o 
stvarnem premoženju 
države, pokrajin in 
občin (Uradni list 
RS, št. 84/07, 94/07, 
55/09-odl. US, 100/09 
in 49/10). Ministrstvo 
za javno upravo kot 
resorno ministrstvo, ki 
pripravlja zakonodajo na 
tem področju, ugotavlja, 
da sta se navedena 
predpisa v praksi dobro 
uveljavila in izpolnila 
tako pričakovanja Vlade 
Republike Slovenije 
in Državnega zbora 
Republike Slovenije 
kot tudi upravljavcev 
stvarnega premoženja.

Predvsem zaradi dveh razlogov pa 
je bil pripravljen in sprejet Zakon 
o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Prvi razlog je pripraviti podlago za 
ustanovitev Javnega nepremičninskega 
sklada Republike Slovenije, katerega 
namen bo enotno in gospodarno 
ravnanje z nepremičnim premoženjem 
v lasti javnega sklada in upravljanje s 
prenesenim nepremičnim premoženjem, 
s poudarkom na zagotavljanju poslovnih 
prostorov in drugih nepremičnin, 
potrebnih za delovanje uporabnikov 
(Vlade Republike Slovenije, vladnih 
služb, ministrstev,…), kar terja tudi 
ustrezne spremembe na področju 
ravnanja z nepremičnim premoženjem 
države. Drugi razlog pa je odprava 
nekaterih nejasnosti ter noveliranje 
dosedanjih institutov ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, ki so se v praksi 
izvajanja veljavnih predpisov izkazale 
za nujne. Zaradi številčnejših sprememb 
in glede na nomotehnične smernice je 
bilo namesto sprememb in dopolnitev 
potrebno pripraviti predlog novega 
predpisa, čeprav njegova celotna vsebina 
ni povsem nova. V medresorskem 
usklajevanju sta pri njegovem nastanku 
sodelovali tudi reprezentativni 
združenji občin, Skupnost občin 
Slovenije in Združenje občin Slovenije, 
katerih pripombe oziroma predloge je 
pripravljavec predloga predpisa skoraj v 
celoti upošteval. 

V nadaljevanju predstavljamo večino 
novosti, ki se nanašajo na stvarno 
premoženje samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Bistvena novost zakona je 
nova ureditev aktov ravnanja s stvarnim 
premoženjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki so urejeni v 4. poglavju. 
Novi zakon določa, da bo načrt ravnanja 

z nepremičnim premoženjem sestavljen 
iz načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja, načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem ter načrta 
najema nepremičnega premoženja. 
Zakon torej na novo določa in ureja 
načrt najema nepremičnega premoženja 
in sam postopek oddaje v najem. Najem 
nepremičnega premoženja za potrebe 
delovanja organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti bo tako mogoč le v obsegu, 
ki ga upravljavec nujno potrebuje za 
svoje delovanje in bo določen vnaprej ob 
pripravi proračuna za določeno časovno 
obdobje, kjer bodo znani: obseg, približna 
lokacija, vrsta nepremičnine in sredstva, 
predvidena za najem. Po drugi strani bo 
načrt zajemal tudi obratne situacije, tj. 
tiste, kjer samoupravna lokalna skupnost 
nastopa v vlogi najemodajalke. Določbe, 
ki urejajo načrt najemanja stvarnega 
premoženja, tako pomenijo velik korak k 
preglednejši porabi proračunskih sredstev 
in k preglednosti sklepanja pravnih poslov 
v zvezi z najemi ter omogočajo srednje in 
dolgoročno načrtovanje nepremičninske 
politike za potrebe delovanja organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Pristojnost organov samoupravne 
lokalne skupnosti glede sprejema načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem 
ostaja nespremenjena. Prav tako bo 
o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 
premoženjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti odločal in sklenil pravni posel 
organ, pristojen za izvrševanje proračuna 
oziroma oseba, ki jo bo ta organ za 
to pooblastil. Se pa uvaja novost pri 
pripravi in sprejemanju letnih načrtov 
ravnanja s premičnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti, in 
sicer se razveljavljajo posebnosti, ki so 
v zvezi s tem veljale za motorna vozila. 
Po veljavni ureditvi morajo upravljavci 
premičnega premoženja v letni načrt 
pridobivanja in letni načrt razpolaganja 
vključiti vsa motorna vozila ne glede 
na njihovo vrednost. Predlog zakona pa 
uveljavlja za vse premično premoženje 
enoten sistem – upravljavci bodo v 
letni načrt razpolaganja in v letni načrt 
pridobivanja premičnega premoženja 
samoupravne lokalne skupnosti uvrščali 
le premično premoženje v posamični 
vrednosti nad 10.000 evrov. Prav tako 
zakon ukinja obligatorno pripravo in 
sprejem posamičnega programa, ki pa 
je glede na dosedanje izkušnje koristen 
akt upravljavca, ki mu omogoča hiter 
vpogled v stanje stvarnega premoženja, 

Novosti na področju ravnanja 
s stvarnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti

mariJa peTek,
sveTovalka na minisTrsTvu za Javno upravo
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saj je na enem mestu pregledno zbranih 
veliko podatkov o posamičnem stvarnem 
premoženju. Uvedena je tudi manjša 
sprememba pri poročanju o realizaciji 
aktov ravnanja s stvarnim premoženjem. 
Tako bo po novem poročilo o realizaciji 
aktov ravnanja priloga zaključnega 
računa proračuna, s katerim se bo seznanil 
svet samoupravne lokalne skupnosti. 
Zakon uvaja tudi novost, ki bo glede na 
izkazano prakso, dejanske življenjske 
situacije in tudi zaradi zmanjšanja 
stroškov v postopkih razpolaganja, 
omogočala hitrejšo in cenejšo izvedbo 
postopkov razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem. Uvaja namreč izjemo od 
dosedanje obvezne cenitve nepremičnega 
premoženja samoupravne lokalne 
skupnosti, in sicer tako, da v postopkih 
razpolaganja ukinja obveznost cenitve, 
če je izkustvena vrednost posamezne 
nepremičnine nižja od 5.000 EUR. 
Predlagana rešitev je skladna z načelom 
gospodarnosti ravnanja z nepremičnim 

premoženjem, saj so stroški, ki 
nastanejo s cenitvijo takega premoženja, 
nesorazmerno visoki glede na pričakovan 
izkupiček iz razpolaganja. Razširjena 
je možnost oddaje nepremičnega 
premoženja v brezplačno uporabo tudi na 
mednarodne organizacije, katerih članica 
je Republika Slovenija in imajo hkrati na 
ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, 
agencijo, oddelek, predstavništvo ali 
pisarno. Prav tako zakon določa, da je 
pri brezplačni ustanovitvi stavbne pravice 
obvezna sestavina pogodbe tudi določba, 
da se po prenehanju stavbne pravice 
imetniku stavbne pravice nadomestilo ne 
izplača. Zgradbe, ki bo predmet stavbne 
pravice, pa imetnik ne bo smel obremeniti 
z zastavno pravico. Zakon natančneje 
opredeljuje in dopolnjuje tudi institut 
brezplačne odsvojitve nepremičnin v 
lasti samoupravne lokalne skupnosti, ki 
so se lahko skladno s sedaj veljavnim 23. 
členom ZSPDPO brezplačno odsvojile 
le, če je bil pridobitelj pravna oseba 

javnega prava in če je to bilo v javnem 
interesu. V zakon se z dopolnitvijo tako 
vgrajuje dodatna varovalka namena 
neodplačnih prenosov nepremičnega 
premoženja, in sicer se določa, da je 
obvezna sestavina takih pravnih poslov 
vpis prepovedi odsvojitve in obremenitve 
neodplačno prenesene nepremičnine 
v zemljiško knjigo, hkrati pa je treba v 
tovrstnih pogodbah določiti obveznost 
pridobitelja, da letno poroča o uporabi 
premoženja za dosego pogodbeno 
opredeljenega javnega interesa. Če se 
odsvojena nepremičnina ne uporablja 
več za pogodbeno opredeljen javni 
interes, je to lahko razlog za razvezo 
pogodbe.

Nekatera področja oziroma postopki 
bodo še podrobneje urejeni z 
uredbo. Seveda pa tudi v tem 
primeru pričakujemo konstruktivno 
sodelovanje reprezentativnih združenj 
samoupravnih lokalnih skupnosti.
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Na pobudo Skupnosti 
občin Slovenije so 
se predstavniki in 
predstavnice asociacij 
17. novembra v poznih 
popoldanskih urah 
sestali z ministrom mag. 
Dejanom Židanom in 
njegovimi sodelavkami 
in sodelavci. Predlog 
sprememb in dopolnitev 
Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo 
za kmetijstvo, je namreč 
izrazito razburilo 
številne občine, saj naj 
bi po njihovem mnenju 
tako zastavljen zakon 
v osnovi onemogočil 
nadaljnji razvoj občin. 

Skupnost občin Slovenije in njene 
članice so tako na ministrstvo 
posredovale številne pripombe 

in predloge in tudi o njih naj bi tekel 
pogovor z ministrom. Minister Židan 
je že v uvodnem nagovoru prisotne 
obvestil, da je ministrstvo zaznalo 
smiselnost številnih pripomb tako 
skupnosti kot drugih zainteresiranih 
javnosti in da vsled temu spreminjajo 
koncept zakona, ki naj bi bolj celostno 
umeščal kmetijska zemljišča v prostor. 
Jasno pa je minister uvodoma povedal, 
da bo naredil vse, kar je potrebno, 
da bo spremenil trend zmanjševanja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Povedal 

je namreč, da je Slovenija v nekaj letih 
izgubila 12% kmetijskih zemljišč, kar 
je alarmantno. Res je, da so bili razlogi 
za izgubo različni, od zaraščanja, 
prostorskega planiranja v občinah, 
državnih infrastrukturnih projektov 
…, vendar je po njegovem Slovenija 
v položaju, ki zahteva urgentno 
ukrepanje. Podatki namreč kažejo, da  
je v letu 2009 obseg kmetijskih zemljišč  
padel pod 470.000 ha. V uporabi je bilo 
skoraj 5% manj kmetijskih zemljišč kot 
leto prej. Slovenija sodi tudi v krog 
držav  z najbolj neugodnim kmetijskim 
prostorom, po podatkih ministrstva 
se več kot tri četrtine  kmetijskih 
zemljišč nahaja na območjih, kjer so 
zaradi izrazite reliefne razgibanosti, 
neugodnih klimatskih in talnih razmer 
ter oddaljenosti in težje dostopnosti 
proizvodne sposobnosti kmetijstva 
skromnejše, pridelava pa dražja.  Slabe 
razmere pa so tudi v ravninskih delih, 
saj se zaradi pritiska urbanizacije  
zmanjšujejo najboljša kmetijska 
zemljišča. Minister je  še povedal, da 
imamo nekako 880 m2 kmetijskih 
zemljišč na prebivalca, za preživetje pa 
bi po grobih ocenah  potrebovali vsaj 
okoli 2.000 m2. To pa zahteva resen 
pristop in drugačno ravnanje v bodoče. 
Sam je, kot je povedal, pripravljen 
iskati dobre kompromise, vendar ti 
ne smejo in ne morejo več biti takšni, 
da bi škodovali področju kmetijstva 
in preskrbe s hrano. Da so razmere 
v slovenskem kmetijstvo v zvezi s 
kmetijskimi zemljišči in samooskrbo 
s prehrano izjemno slabe, kažejo tudi 
statistični podatki, ki povedo, da je 
Slovenija po obsegu njiv in vrtov na 
repu držav članic Evropske unije, saj je 
uvrščena šele na 24. mesto. Slovenija 
ima namreč samo še 8,8% njiv in 
25,9% kmetijskih zemljišč v uporabi 
glede na vse ozemlje. V Evropski uniji 
pa je teh površin 25,9 oziroma 43,7%. 

Delegacija skupnosti, ki ji je načeloval 
član predsedstva SOS Leo Kremžar, je 
izrazila podporo ministru pri njegovem 

prizadevanju za  nujne sprememb 
na področju kmetijstva v državi, 
vendar pa tudi opozorila na nujno 
sodelovanje vseh zainteresiranih pri 
pripravljanju takšnih velikih posegov, 
kot se  naj bi dogodili skozi predlagane 
spremembe. Opozorili smo namreč, da 
so številne določbe, ki so jih pripravili 
na ministrstvu, nesprejemljive in 
takšne, da bodo v osnovi preprečile 
razvoj in planiranje tega v občinah. 
Predstavniki ministrstva so tako 
v nadaljevanju sestanka pojasnili 
nekatere spremembe, ki jih načrtujejo, 
med drugim uveljavitev drugačne 
procedure oblikovanja in določanja 
trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč. 
Po novem naj bi postopek potekal v 
dveh fazah, v prvi bi na strateški ravni 
s pomočjo vseh akterjev s strokovnimi 
podlagami določili območja trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč, v 
drugi pa bi skozi občinske prostorske 
načrte določali ta zemljišča na parcelo 
natančno. Ko bodo ta trajno varovana 
kmetijska zemljišča skozi procedure 
določena, pa bodo izjemno zaščitena. 
Razen skozi državni prostorski 
načrt na ta zemljišča ne bo mogoče 
posegati, pa še to samo za nekatere 
namene – infrastruktura … Pri ostalih 
kmetijskih zemljiščih pa se sistem ne 
bo spreminjal. Prav tako so upoštevali 
predlog skupnosti, da sprememb 
namembnosti ne bodo plačevale 
občine, temveč investitorji, na samem 
sestanku pa se je pojavil še predlog, 
da bi takšno nadomestilo moral plačati 
lastnik, o čemer pa bodo še razpravljali. 
Opozorili smo še na vprašanje, kdo 
naj bi financiral pripravo strokovnih 
podlag; nesprejemljivo namreč je, da 
bi bile to samo občine. Po mnenju SOS 
bi morala biti pri plačilu soudeležena 
država. Ob zaključku sestanka je bilo 
dogovorjeno, da ministrstvo takoj, ko 
bo imelo nov koncept zapisan v obliki 
zakona, tega posreduje skupnostim, 
nato pa se pripravi nov uskladitveni 
sestanek, na katerem naj bi se še 
nadalje usklajevala odprta vprašanja. 

Z ministrom Židanom 
konstruktivno

Jasmina vidmar

Slovenija ima samo še 8,8% njiv 
in 25,9% kmetijskih zemljišč v 
uporabi glede na vse ozemlje. V 
Evropski uniji pa je teh površin 
25,9 oziroma 43,7%. 
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Dne 16.11.2010 so se predstavniki Skupnosti občin 
Slovenije, ki so se jim ob tem terminu pridružili tudi 
predstavniki Združenja občin Slovenije, sestali s 

predstavniki Združenja SAZAS. Predmetno srečanje je bilo že 
četrto takšne vrste v dveh letih, odkar deluje delovna skupina 
Skupnosti občin Slovenije, ki je bila zadolžena za pogajanja 
s SAZAS. Kot je bilo večkrat že omenjeno, do tega dne na 
predhodnih sestankih ni bilo večjega uspeha pri pogajanjih. 
Na sestanku pa so predstavniki SAZAS na podlagi predlogov 
Skupnosti občin Slovenije reagirali presenetljivo pozitivno in 
prišli na sestanek s konkretnim predlogom, ki je po dvoletnem 
trudu delovne skupine zadovoljil predstavnike občin. In sicer sta 
se strani dogovorili, da bo v kratkem podpisan krovni sporazum, 
ki bo zajemal vse interesne skupine uporabnikov glasbenih del 
(tudi občin …) in na podlagi tega bodo posamezne občine s 
SAZAS podpisale letne sporazume, na podlagi katerih bodo ob 
organizaciji prireditev prejele naslednje popuste na tarife, ki so 
določene v Pravilniku o javni priobčitvi glasbenih del: 

20% za pravočasno prijavo prireditve (občine bodo poročale 
o prireditvah do 15. v mesecu za prejšnji mesec, in če se bodo 
držale tega roka, bodo avtomatično prejele ta popust);

20% ali 30% (v primeru, da je prireditev brezplačna) dodatnega 
popusta in

5% dodatnega popusta v primeru elektronske prijave, ko bo ta 
možnost vzpostavljena.

Torej, če vzamemo za primer prireditev, ki bi po pravilniku 
stala 100 EUR, je v primeru brezplačnega vstopa, pravočasne in 
elektronske prijave izračun sledeči:

100 EUR - 20% = 80 EUR

80 EUR   - 30% = 56 EUR

56 EUR   - 5%   = 53,2 EUR

Sporazum naj bi bil poskusno sklenjen za eno leto. V tem času 
bi Skupnost občin Slovenije kot Združenje SAZAS ugotovila, ali 
dogovorjeno poteka brez težav oziroma bi morebitne težave 
poskusili odpraviti pred podpisom novega oz. ob izteku tega 
poskusnega enoletnega sporazuma.

Združenje SAZAS bo poskusilo krovni sporazum pripraviti 
do sredine decembra in v primeru, da bi ga podpisale vse 
skupine, ki so bile zajete v dogovarjanja, bi le-ta lahko pričel 
veljati s 1.1.2011.

SOS po dveh letih 
prizadevanj le uspela 

siniša plavšić

6. oktobra 2010 sta Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino 
ter Odbor za gospodarstvo na skupni seji obravnavala proble-
matiko enotnega termina zimskih šolskih počitnic.

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za šolstvo in šport na 
škodo na področju turizma zaradi navedenega ukrepa opozorila 
večkrat, kasneje pa obravnavo problematike predlagala tudi 
matičnim odborom državnega zbora.

Med drugim sta odbora Ministrstvu za šolstvo in Ministrstvu 
za gospodarstvo predlagala, da opravita evalvacijo učinkov 
enotnih zimskih počitnic in da se na podlagi le-te ter v skladu 
s predvidenimi postopki sprejme odločitev o morebitnih 
spremembah in dopolnitvah pravilnikov o šolskem 

koledarju. Ministrstvo za šolstvo in šport je Skupnost 
občin že pozvalo k sodelovanju, slednja pa se je vabilu tudi 
odzvala.  Ministrstvo je oblikovalo interno delovno skupino, 
v katero sta bila imenovana dva predstavnika Skupnosti 
občin Slovenije. Predstavniki ministrstva in Skupnosti 
občin Slovenije bomo tako sodelovali pri analizi vpliva 
spremembe šolskega koledarja na druge sfere življenja in 
dela v Republiki Sloveniji. V večjih delih Slovenije se bo v 
decembru na smučiščih pričela uradna zimska, smučarska 
sezona. Po besedah Mirjam Žerjav, direktorice LTO Kranjska 
Gora in predstavnice Skupnosti občin Slovenije imenovane v 
delovno skupino pri ministrstvu, bodo združitev počitnic zelo 
občutili tudi lastniki zasebnih sob in apartmajev, gostinci in 
trgovine. V Kranjski gori pričakujejo zaradi spremenjenega 
pravilnika kar 17 000 nočitev slovenskih gostov manj in za 
zdaj še ne vedo, ali bodo slednje lahko nadoknadili s tujimi 
gosti. Imenovana delovna skupina pri ministrstvu je izjemno 
aktivna, evalvacija pa je že v teku …

Prvi premiki glede 
škode v turizmu v 
občinah

Jasmina Tkalčič,
ekreTariaT sos

Odbora sta se udeležila tudi predstavnika 
Skupnosti občin Slovenije, Ministrstvu 
za šolstvo in šport in Ministrstvu 
za gospodarstvo pa je bilo naročeno 
natančno spremljanje učinkov enotnih 
zimskih počitnic.
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S svojim delom je nadaljevala tudi 
Delovna skupina za prenos kadra 
z občin na centre za socialno delo. 

Čeprav se je prepričanost v začetek 
izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev s 1.6. 2011 s težavnim 
vzpostavljanjem baz podatkov na področju 
nepremičnin  nekoliko zmanjšala, pa 
ministrstvo navkljub temu vztraja z 
nadaljevanjem potrebnih postopkov za 
polno uveljavitev zakona. Četudi se je na 
zadnjem sestanku pokazalo, da so nekateri 
nujni razmisleki ob sprejemanju zakona 
umanjkali (predvsem kar zadeva prenose 
zaposlenih, pregled obstoječih zaposlitev, 
izobrazbenih ravni in smeri, primerjava 
med sistemoma napredovanj in plačne 
lestvice  na področju sociale  in v občinah 
…), se nadaljuje s postopki prenosa. V 
Skupnosti smo precej razočarani ugotovili 
da, četudi smo postavljali na trenutke 
tudi neugodna vprašanja in dvomili v 
uspešnost samega sistema,  nekateri 
nujni »predkoraki« v času nastajanja 
zakona niso bili opravljeni. Zato je v 
dani situaciji najbolj problematičen prav 
možen prenos zaposlenih, saj se ob vsaki 
možni rešitvi pojavlja izjemno število 
neznank, predvsem pa vprašanj v zvezi 
z smiselnostjo in korektnostjo prenosa. 
Namreč, tisti, ki so do sedaj vodili te 
postopke v občinah, v primeru da imajo 
napačno smer izobrazbe, pa četudi so 
strokovno zelo podkovani, tega na centrih 
ne bodo več mogli početi, npr. diplomirani 

ekonomisti. Na izrecno vprašanje, ali 
so torej na centrih pripravljeni prevzeti 
zaposlene s strani občin, ki sicer imajo 
ustrezno smer izobrazbe, nimajo pa 
ustreznega znanja in izkušenj,  je bil 
odgovor »da«.  Bolje torej zaposliti 

nekoga, ki ne obvlada, kot spremeniti 
zakon in razširiti izobrazbene smeri tistih, 
ki lahko in zmorejo delati tudi na področju 
sociale. Tako je po mnenju centrov velika 
razlika med  umevanjem, čustvovanjem 
in humanostjo  diplomiranih pravnikov, 
teologov,  upravnih delavcev na eni strani  
in ekonomistov na drugi. Tako velika, da 
celo tisti, ki so do sedaj po občinah zmogli 
dobro in uspešno in tudi s sočutjem voditi 
področja, ki naj bi jih v bodoče prevzeli 
centri, sedaj tega naenkrat niso več 
sposobni. Da je po podatkih, ki jih je zbrala 
skupnost, teh pravzaprav po občinah 
največ, ni potrebno posebej razlagati.  V 
skupnosti smo odločeni, da bomo, ko se 

bo natančneje pokazalo, koliko ljudi bi 
želelo (ali moralo) oditi na centre, in ko se 
bo pokazalo, kakšne so njihove možnosti 
in priložnosti, vztrajati na zagotovitvi tem 
zaposlenim ustrezne in primerne pogoje.  
To ni prvi prehod zaposlenih iz enih v 
druge institucije, tudi ni prvič, da je zakon 
zaposlene silil v neke velike spremembe. 
Je pa prvič, da jim ne nudi ustrezne  
varnosti in zaščite že pridobljenih pravic.  
Navkljub vsem nedorečenostim smo se 
na zadnjem sestanku dogovorili, da se s 
postopki nadaljuje, da bomo vsaj pridobili 
pregled nad tem, kdo in koliko ljudi bi 
naj z občin v naslednjem letu prešlo 
na centre za socialno delo. Tako smo 
uskladili dopis, ki so ga v drugi polovici 
novembra prejele občine. V dopisu je 
ministrstvo tako tudi zapisalo, da bodo 
delavcem, ki bodo prešli na centre, 
socialne pravice zaščitene leto dni, pa tudi 
to, da se  lahko občine za prehod na centre 
dogovorijo z drugimi zaposlenimi, četudi 
pred tem na teh postopkih niso delali … 
Aktivnosti, ki jih ministrstvo predvideva v 
naslednjih mesecih, so predvsem priprava 
evidence delavcev, ki so primerni za 
prenos na centre, centri bi morali nato 
pripraviti sestanke s predstavniki občin, 
na katerih naj bi občine predstavile 
nabor možnih delavcev, ki naj bi prešli 
na centre, ministrstvo naj bi za občine 
izvedlo delovni posvet, na katerem naj 
bi predstavilo zakon, prav tako pa tudi 
sestanek z zaposlenimi, ki naj bi prešli na 
centre, po potrebi bi organizirali regijske 
posvete, prenos zaposlenih pa naj bi se 
dogodil 1.5. 2011. Na prvi pogled do je do 
maja 2011 še veliko časa, vendar pa je tako 
samo na prvi pogled. Glede na številne 
nedorečenosti in soočanja s položajem, 
ki je nekaj popolnoma drugega, kot pa je 
bilo zaznano  ob sprejemu zakona,  je maj 
že nevarno blizu. 

Prenos in prenašanje 
Jasmina vidmar

Tisti, ki so do sedaj vodili 
te postopke v občinah, v 
primeru da imajo napačno 
smer izobrazbe, pa četudi so 
strokovno zelo podkovani, 
tega na centrih ne bodo več 
mogli početi, npr. diplomirani 
ekonomisti.
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Skupnost občin Slovenije (SOS) je v 
prejšnji številki poročala o proble-
matiki avtentične razlage 16.a čle-

na Zakona o skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS (ZSKZG), v kateri je opi-
sala problematiko spornega 16.a člena.

Če na kratko povzamemo, je problem 
člena v dejstvu, da so si bili predstavniki 
občin na eni strani in predstavniki 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) na drugi 
strani nasprotnega mnenja v zvezi 
s tolmačenjem dikcije: »Nezazidana 
stavbna zemljišča, ki so bila s 
prostorskimi sestavinami občinskega 
družbenega plana za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 in s prostorskimi 
sestavinami občinskega dolgoročnega 
družbenega plana za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 namenjena za 
graditev objektov in so bila do 10. marca 
1993 družbena lastnina, in zemljišča, ki 
jih je občina s sprejemom sprememb 
in dopolnitev navedenih prostorskih 

sestavin občinskih planov, usklajenih 
z obveznimi republiškimi izhodišči, do 
20. Julija 2004, namenila za graditev 
objektov in so bila do 10. marca 1993 
družbena lastnina, se na neodplačen 
način prenesejo v last občine, na 
območju katere ležijo.« Občine so 
zastopale stališče, da je za prenos 
zemljišč dovolj sprejem sprememb 
in dopolnitev občinskih planov na 
občinskem svetu do spornega datuma, 
MKGP pa je trdno stal na stališču, 
da bi morale spremembe akta biti do 
omenjenega roka objavljene v uradnem 
glasilu in posledično tudi uveljavljene.

Kot je bilo omenjen že v prejšnjem 
prispevku, je skupina poslancev – 
županov v državni zbor (DZ) vložila 
predlog za avtentično razlago 
obravnavanega člena ZSKZG. 
Predlagatelji so zahtevo utemeljevali 
z obrazložitvijo, da  interpretacija 
spornega dela besedila člena (kot so 
si ga razlagale občine) izhaja tudi iz 

zakona, ki je urejal prostorske akte, 
torej ZUreP-1, saj so menili, da se 
dikcija ne sme tolmačiti drugače, kot je 
pristojno ministrstvo tolmačilo določbo 
2. odstavka 171. člena ZUreP-1 (ki je 
podlaga za ureditev člena, za katerega 
se predlaga avtentična razlaga). 
Ministrstvo za okolje in prostor je 
namreč določbo tolmačilo tako, da rok 
ne velja za objavo in uveljavitev, ampak 
le za sprejem aktov! Določba je bila 
na ta način tudi uresničena v praksi: 
občine takrat sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin niso sprejemale po 
20. 7. 2004, po tem datumu pa so jih 
nekatere objavljale in po tem datumu se 
je za mnoge pričela njihova veljavnost. 
Iz navedenega nedvoumno izhaja in 
dodatno utemeljuje navedbe, da so 
občine lahko sprejemale spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin svojega 
planskega akta do najkasneje vključno 
20. 7. 2004. Za objavo (in posledično 
uveljavitev) ZUreP-1 ni vseboval določb 
in omejitev.

Na podlagi ustrezne utemeljitve 
predloga in opozoril občin, ki bi v danem 
primeru lahko ponovno bile prikrajšane 
za precejšen del premoženja, je DZ 
sprejel predlagano avtentično razlago, 
ki se glasi: “Določbo prvega odstavka 
16. a člena Zakona o Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 19/10 - uradno 
prečiščeno besedilo UPB2) je treba 
razumeti tako, se na neodplačen način 
prenesejo v last občine tista zemljišča, 
za katera je občina do 20. julija 2004 
na občinskem svetu sprejela ustrezne 
spremembe in dopolnitve prostorskih 
sestavin občinskih planov, s katerimi 
je ta zemljišča namenila za graditev 
objektov.”

Avtentična razlaga 
16.A člena  zakona 
o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS

siniša plavšić
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Skupnost občin Slovenije je vse 
občine povabila, da sporočijo 
svoje mnenje oz. oceno 

informacijske podpore lokalnim 
volitvam. Pri tem smo občine zaprosili, 
da se osredotočijo na vprašanja, ali 
so bili z delovanjem informacijske 
podpore zadovoljni, ali so na 
izobraževanjih, ki smo jih pripravili 
na SOS, dobili dovolj informacij za 
delo z aplikacijo ter ali menijo, da bi 
bilo smiselno aplikacijo nadgraditi. 
Odziv občin je bil dober, prejeli smo 
veliko odgovorov, ki jih predstavljamo 
v nadaljevanju in glede na številne 
predloge, kako aplikacijo izboljšati, 
smo se odločili vse zainteresirane 
povabiti na okroglo mizo, da se o 
možnostih in razpoložljivih virih 
začnemo pogovarjati pravočasno.

Mnenja občin o informacijski podpori 
lokalnim volitvam 2010 so si zelo 
podobna, vse so bile »s tem, kar je bilo na 
voljo«, zadovoljne, hkrati pa so mnenja, 
da je bilo »tega« premalo. 

Spletna aplikacija je sicer nudila 
določeno podporo pri izvedbi, a za 
sodobno informacijsko družbo je to 
bistveno premalo. Država je zagotovila 
minimalno podporo, to pa je tudi vse. 

Izobraževanja pravijo, da so bila dobro 
izvedena; nekaj občin je še izrazilo željo, 
da bi naslednjič bilo dobro, če se na 
izobraževanjih praktično prikaže tudi 
vnos podatkov v aplikacijo. Svetovalci 
so bili vsak hip telefonsko dostopni 
za dodatna vprašanja, po elektronski 
pošti so občine sprotno obveščali o vseh 
zadevah, ki so se nanašale na samo 
izvedbo vnosov, na kaj morajo biti 
pozorni. Tudi tehnično je na sam dan 

volitev informacijska podpora delovala 
odlično, so zapisali.

Občine pa so v smislu informacijske 
podpore zelo pogrešale več 
»administrativne podpore«, program 
je namreč izrazito naravnan v smer 
izračuna mandatov in čimprejšnje 
javne dostopnosti rezultatov volitev. 
Ker je časovna stiska v času volitev 
izredno velika, administrativnega dela 
pa ogromno, bi bilo zelo dobrodošlo, 
da bi iz baze podatkov, ki jih morajo 
vnesti v računalniški program, lahko 
kreirali tudi izpise odločb o potrditvi 
kandidatur, izpise potrdil o izvolitvi 
članov občinskega sveta, župana, članov 
svetov krajevnih skupnosti (tako da bi 
npr. neposredno v program Lokalne 
volitve vnesli »glavo« in »nogo« odločbe 
ali potrdila, potem pa samo prenašali 
podatke o stranki, kandidatu … iz 
baze, ki je že v programu). Do sedaj se 
je namreč dogajalo, da so morali iste 
podatke vnašati v program Lokalne 
volitve in potem še enkrat v drugi 
operacijski sistem za izpis navedenih 
dokumentov (prenosi podatkov iz Excela 
v Word so bili pogosto preveč zamudni).

Občine si želijo tudi, da bi se program 
dopolnil z evidenco članov volilnih 
odborov, ki so vezani na volišča, ki jih 
baza informacijske podpore že vsebuje. 
Iz te evidence pa da bi bil omogočen 
izpis odločb o imenovanju članov 
volilnih odborov na način, kot je prej 
navedeno za izpis potrdil o izvolitvi 
članov občinskega sveta oziroma odločb 
o potrditvi kandidatur. Obenem naj bi 
bil iz te evidence možen tudi izračun 
nadomestil članov volilnih odborov po 
posameznih voliščih. 

Ocena informacijske 
podpore lokalnim 
volitvam

saša kek
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V veliko pomoč bi bila tudi povezava z 
Centralnim registrom prebivalstva, in 
sicer tako, da bi bili omogočeni neposredni 
vpogledi v register iz programa Lokalne 
volitve v postopku vnašanja kandidatur, 
s tem bi nam bili močno olajšani vnosi 
kandidatur v program (takojšnji nadzor 
pravilnosti podatkov, nekateri podatki so 
v kandidaturah npr. nečitljivo napisani, 
pomanjkljivi …).

Glede vnosa podatkov smo prejeli 
dodatne predloge, ki se nanašajo na 
poenostavitev vnosa podatkov na 
način, da ni potrebno ponavljati vnosa, 
ki je že bil opravljen. Prav tako bi 
poskušali skrajšati pot vnosa (manjše 
število potrditev). Občine si želijo tudi 
možnost urejanja volišč za volitve članov 
občinskega sveta, uvedbo šifranta za 
predlagatelje, da bi jih bilo možno izbrati 
s seznama, kot npr. liste, in dodajanja 
novih predlagateljev v šifrant in drugo.

Glede izpisov ali izvozov podatkov se 
najpogosteje pojavlja želja po skupnih 
izpisih rezultatov o preferenčnih 
glasovih po voliščih za vse kandidate. 
Da se podobno kot pri izpisu skupnih 
podatkov pri rezultatih za župana 
tudi pri izpisu podatkov za občinski 
svet zagotovi izpis podatkov o tem, 
koliko je bilo oddanih glasovnic, koliko 
neveljavnih in koliko veljavnih. Že v 
letu 2006 kot tudi pri letošnjih volitvah 
izpis teh podatkov pri občinskem svetu 
ni bil zagotovljen; izračun navedenih 
podatkov pa je zamuden, zlasti glede na 

obseg dela, ki ga ima občinska volilna 
komisija dan po volitvah. Pri rezultatih 
za krajevne skupnosti oz. mestne četrti 
si občine želijo skupen izpis dobljenih 
rezultatov po vseh krajevnih skupnostih 
oz. mestnih četrtih, in sicer za kandidate 
po izžrebanih številkah. Problem, ki 
so ga opazili, je v tem, da se za vsako 
volilno enoto posamezne krajevne 
skupnosti izdeluje izpis na posamični 
strani. Pri izpisih so pogrešali tudi to, 
da izvoljeni kandidati niso opremljeni z 
vsemi osebnimi podatki, kot je rojstvo in 
naslov stalnega bivališča.

Aplikacijo bi bilo smiselno nadgraditi v 
smislu večje prijaznosti uporabnikom 
in bolj prijazne navigacije po aplikaciji, 
dopolniti jo z evidenco članov volilnih 
odborov, menije pa poenostaviti, prav tako 
navigacijo med izbirami. Nekaj predlogov 
in želja je bilo zapisanih tudi na naslov 
hitrosti delovanja. Občine predlagajo 
drugačno zasnovo uporabniškega 
vmesnika, ki bi omogočal hitrejše delo, in 
ne vedno vsak korak posebej potrjevati, 
prav tako pa hitrejše ažuriranje vnesenih 
podatkov. Po vnosu je bilo namreč 
potrebno čakati približno deset minut na 
ažurnost vnesenih podatkov, kar pa je 
glede na želje kandidatov po čimprejšnjih 
rezultatih relativno dolga doba.

Občinske volilne komisije za kakovostno 
in učinkovito izvedbo volitev potrebujejo 
bistveno boljšo podporo. Dejstvo je, da se 
razen sodobnega, spletnega dostopa do 
zbirke podatkov računalniški program 

od prvih lokalnih volitev leta 1994, ko je 
deloval še kot DOS aplikacija, ni niti malo 
izboljšal. V državi, ki ima toliko strateški 
dokumentov o razvoju informacijske 
družbe, je nedopustno, da se tako 
pomemben dogodek, kot so lokalne volitve, 
vodi na tako zastarel način. Vse preveč je še 
vtipkavanja podatkov (razen naziva pošte, 
ki ga je program izbral iz šifranta pošt, je 
potrebno vse podatke vtipkati). 

To za seboj potegne nujno preverjanje 
velikih količin podatkov, a napakam se 
kljub temu skoraj ni mogoče izogniti. 
Veliko dodatnega dela je potrebno tudi 
za izdelavo različnih dokumentov v 
različnih fazah faze volitev. 

Tudi spletna aplikacija se od lokalnih volitev 
2006 ni izboljševala, še več, ministrstvu 
za javno upravo je šele v dva dni pred 
zaključkom vlaganja kandidatur uspelo 
zagotoviti njeno delovanje, pomanjkljivosti 
pa so odpravljali še kasneje.

Z odgovori smo na Skupnost občin 
Slovenije prejeli tudi nekaj konkretnih 
operativnih predlogov kako, kdaj in s 
čigavimi sredstvi se lotiti nadgradnje. 
Da bi se na ta vprašanja osredotočili in 
dorekli čim več stvari, je Skupnost občin 
Slovenije sklicala vse zainteresirane 
na okroglo mizo. V štirih letih bi tako 
s skupnimi močmi lahko bistveno 
izboljšali aplikacijo, v načrt razvoja pa 
bi vključili tudi možnost elektronskih 
volitev, za katere je SOS že poslala 
pobudo predsedniku Vlade RS.
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Skupnost občin Slovenije je na Mi-
nistrstvo za javno upravo (MJU) 
in na Komisijo za preprečevanje 

korupcije naslovila pobudo za urgentni 
sestanek glede izvajanja posameznih 
določb Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije. Članici imenovani v 
delovno skupino za javna naročila Ka-
rin Jurše (direktorica občinske uprave 
Selnica ob Dravi) in Andreja Katič (di-
rektorica mestne uprave MO Velenje) 
sta se v petek, 19.11.2010, udeležili 
usklajevalnega sestanka, srečanja pa 
se je udeležil tudi predsednik Komisije 
za preprečevanje korupcije Goran Kle-
menčič in sekretarka MJU Tina Teržan s 
sodelavko. Predvsem določba o omejitvi 
poslovanja in začasna prepoved poslo-
vanja po prenehanju funkcije. 

Tako naročnik, ki posluje po predpisih 
o javnem naročanju, ne sme poslovati s 
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri 
tem naročniku opravlja funkcijo ali nje-
gov družinski član, član poslovodstva ali 
je neposredno ali preko drugih pravnih 
oseb v več kot 5% udeležen pri ustano-
viteljskih pravicah, upravljanju oziroma 
kapitalu. Prepoved smiselno velja tudi 
za državne pomoči in druge oblike pri-
dobivanja sredstev od naročnikov, ki po-
slujejo po predpisih o javnem naročanju 
ter za koncesije in druge oblike javno-
zasebnega partnerstva, razen za držav-
ne pomoči v primeru naravnih nesreč. 
Zakon v nadaljevanju določa, da v roku 
dveh let po prenehanju funkcije funkcio-
nar v razmerju do organa, pri katerem je 
opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti 
kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s 
tem organom ima ali vzpostavlja poslov-
ne stike. Organ, v katerem je funkcionar 
opravljal funkcijo, v roku enega leta po 
prenehanju funkcije ne sme poslovati s 
subjektom, v katerem je bivši funkcio-
nar neposredno ali preko drugih pravnih 
oseb v več kot 5% udeležen pri ustano-
viteljskih pravicah, upravljanju oziroma 
kapitalu. 

Predvsem v manjših lokalnih skupnostih 
je izvajanje navedene določbe v pra-
ksi vprašljivo, saj se bo dogajalo, da se 
bodo člani in članice občinskih/mestnih 

svetov  morali odreči določenim pravi-
cam, ki bi jim pripadali po prenehanju 
funkcije. Izvajanje navedenih določb in 
težave so se pričele kazati predvsem ob 
izvajanju določbe v praksi. Primeroma 
smo predsednika komisije za korupcijo 
in državno sekretarko MJU seznanili z le 
nekaj konkretnimi primeri:

Člani občinskega sveta so lahko nosilci 
kmetijskih gospodarstev. S funkcijo čla-
na občinskega sveta, z navedenima do-
ločbama zakona izgubijo pravico prijave 
na subvencije, ki jih daje na razpolago 
občina, tudi v enem letu po prenehanju 
funkcije.

Isto pravico izgubijo članice občinskega/
mestnega sveta v primeru rojstva otro-
ka v enem letu po prenehanju funkcije 
članice občinskega sveta. Velika večina 
občin daje ob rojstvu otroka subvencije, 
ob upoštevanju določb zakona bodo v 
navedenem roku po prenehanju funkcije 
članice občinskega sveta do te pravice v 
enem letu po prenehanju funkcije neu-
pravičene. 

Član občinskega sveta ne more dobiti po-
moči iz kmetijstva. V skladu z obrazloži-
tvijo MJU glede 35. člena ZIntPK veljajo 
omejitve poslovanja tudi za funkcionarja 
(občinskega svetnika) ali njegovega dru-
žinskega člana, ki je "nosilec kmetije" in 
je vpisan v register kmetijskih gospodar-
stev in predstavlja poslovodjo kmetijske-

ga gospodarstva ter za funkcionarja oz. 
njegove družinske člane, ki so v več kot 
5% udeleženi pri ustanoviteljskih pra-
vicah, upravljanju oziroma kapitalu. To 
velja za vse organizacijske oblike kmetij-
skih gospodarstev, vključno z nosilci do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, ki opra-
vljajo poslovodno funkcijo oz. so 100% 
udeleženi pri upravljanju dopolnilne 
dejavnosti.

Občina je objavila razpis za podelitev 
koncesije za izvajanje zimske službe. Na 
razpis se je prijavila tudi lokalna kme-
tijska zadruga, katere direktor je član 
občinskega sveta. Kmetijska zadruga je 
sicer ustanovljena s strani kmetov, ki 
so člani zadruge s pravico glasovanja, 
ima svoj nadzorni odbor, predsednika 
zadruge in upravni odbor skladno s pra-
vili zadruge. Direktorja zadruge, ki je 
zakoniti zastopnik, je imenoval upravni 
odbor zadruge za mandatno dobo.  Po 
35. členu zakona z njimi tako občina ne 
more sklepati pogodbe niti sedaj niti še 
v naslednjih dveh  letih (po 36. členu). 
Ne samo, da je s tem kmetijska zadru-
ga prikrajšana pri možnostih pridobi-
vanja "de minimis" in državnih pomoči 
s strani občine za področje  kmetijstva, 
pač pa to za občino pomeni, da z njimi 
ne morejo sklepati pogodbe za koncesi-
jo za zimsko službo. V finančni posledici 
take prepovedi poslovanja to pomeni za 
občino, da bodo morali izbrati skoraj en-
krat dražjega izvajalca. Da pa je ironija 
še večja, bodo pluženja pri drugem naju-
godnejšem izvajalcu izvajali taisti pluža-
či - kmetje, ki so člani kmetijske zadruge 
in so se prav zaradi takšnega stanja v 
preteklosti odločili, da s skupno ponud-
bo kandidirajo na razpis.  

Te in podobne iz prakse izhajajoč ano-
malije zakona je 7. decembra 2010 
obravnavalo tudi predsedstvo Skupnosti 
občin Slovenije na svoji 19. redni seji, ki 
se je je udeležil tudi predstavnik Komi-
sije za preprečevanje korupcije. Koliko 
vztrajnosti s strani Skupnosti občin Slo-
venije bo potrebne za dosego spremem-
be, pa bo pokazal čas.

Prepoved smiselno velja tudi za držav-
ne pomoči in druge oblike pridobivanja 
sredstev od naročnikov, ki poslujejo po 
predpisih o javnem naročanju ter za kon-
cesije in druge oblike javno-zasebnega 
partnerstva, razen za državne pomoči v 
primeru naravnih nesreč.

Omejitev omejuje
Jasmina Tkalčič, sekreTariaT sos

Osnovna šola, ki ima 
ravnatelja, ki je hkrati 
podžupan, je s strani občine 
lahko sofinancirana samo v 
okviru zakonsko določenih 
obveznosti. Če bi se občina 
odločila, da bi osnovni šoli 
namenila otrokom dodatna 
sredstva za na primer šolo v 
naravi, slednjega ne bi mogla 
zaradi omejitve, ki jo določata 
35 in 36. člen zakona.  
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V torek, 7.12.2010, je bila v 
prostorih Mestne občine Celje 19. 
redna seja predsedstva Skupnosti 

občin Slovenije. Seja predsedstva, ki je 
prvič po lokalnih volitvah potekala v 
sestavi novih županov, je bila posvečena 
predvsem obravnavi predloga Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijskih zemljiščih, problematiki 
izvajanja Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije ter nadaljnjim 
postopkom v zvezi z izplačilom tretje 
četrtine plačnih nesorazmerij. Kot 
sogovorniki so se nam pridružili 
ministrica za javno upravo Irma Pavlinič 
Krebs, generalni direktor Direktorata 
za kmetijstvo Branko Ravnik ter 
Sergeja Oštir, vodja sektorja za konflikt 
interesov pri Komisiji za preprečevanje 
korupcije. Prisotne je pozdravil tudi 
gostitelj - župan MO Celje ter vsem 
zaželel uspešno delo v novem mandatu.  
Skupnost občin je v medresorsko 
usklajevanje s strani Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
prejela novi predlog Zakona o kmetijskih 
zemljiščih. Za preučitev novega predloga 
je bil občinam dan na razpolago en dan 
časa, kar je nesprejemljivo, saj je predlog 
zakona, sploh v zadnjem času, poskrbel 
za veliko vznemirjenje tako med 
občinami kot med drugimi predstavniki 
javnega sektorja. Po besedah Branka 
Ravnikarja iz ministrstva so upoštevali 
vse temeljne pripombe oziroma zadržke, 
ki so jih v postopku javne razprave 
posredovali ključni deležniki, tudi 
občine. Na novo je bil napisan ves tekst 
in na ministrstvu želijo, da ga vlada 
sprejme še v letošnjem letu.

Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ki je stopil v veljavo 5.6.2010, 
med občinami še zmeraj povzroča 
nejasnosti. Za razjasnitev dvomov sta 
se seje udeležili ministrica Irma Pavlinič 
Krebs kot predstavnica pripravljavca 
zakona ter Sergeja Oštir iz Komisije za 

preprečevanje korupcije kot izvajalec 
zakona. Nezdružljivost funkcij in 
omejitev poslovanja, ki jih ureja zakon, 
sta še zmeraj problematična ob izvajanju 
v praksi. Ministrico so predstavniki 
predsedstva seznanili s praktičnimi 
primeri, ob katerih je izvajanje določb 
zakona v občinah nemogoče, sama pa 
je Skupnost občin Slovenije pozvala 
k posredovanju konkretnih primerov. 
Po preučitvi slednjih bo ministrstvo 
preučilo potrebo po spremembah zakona.  
Izplačilo tretje četrtine plačnega 
nesorazmerja predstavlja izjemno 
kompleksno problematiko. O temje podala 
stališča in jih pojasnila ministrica Irma 
Pavlinič Krebs. Po vsem povedanem je 
povzela, da pravno korektnega odgovora 
kako ravnati, ne more nihče dati. Vložena 
je bila že kolektivna tožba, ki zahteva 
izplačilo tretje četrtine v celoti in ustavna 
presoja kvoruma na ustavnem sodišču. 
Če bo kvorum spoznan za neskladnega z 
ustavo, bo po besedah ministrice nastal 
velik problem, k rešitvam pa bo treba 
pristopiti takrat. Ministrica je bila izjemno 
kooperativna na tem področju ter izkazala 
interes po nadaljnjem sodelovanju 
s Skupnostjo občin Slovenije tudi v 
prihodnje. V ta namen smo se dogovorili 
za naslednje srečanje, na katerem bomo 
združeno obravnavali potrebne sistemske 
spremembe.

Predsedstvo SOS na svoji 19. 
Redni seji

Jasmina Tkalčič, sekreTariaT sos
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V drugi polovici meseca novembra 
se je v Ljubljani ponovno sestala 
Komisija za proračun in javne fi-

nance.  Sestanka se je s strani Ministrstva 
za finance udeležil tudi Slavko Tekavčič, 
medtem ko so se s strani Službe Vlade RS 
za lokalno samoupravo in regionalen ra-
zvoj (SVLR) opravičili, četudi so bili zelo 
pričakovani. Pričakovani tudi zato, ker 
je bila ena od osrednjih točk problema-
tika sofinanciranja iz EU sredstev, kate-
rih  skrbnik je SVLR in bi mogoče lahko 
že na samem sestanku odpravili kakšne  
obstoječe dvome. Žal so tako prisotne 
članice in člani skupaj s Slavkom Tekav-
čičem  ponovno lahko le naštevali težave, 
s katerimi se pri pridobivanju EU sredstev 
srečujejo, opisovali birokratske in okoste-
nele postopke, nepripravljenost za to po-
dročje zadolženih uradnikov, da skupaj z 
občinami iščejo rešitve in in ne, da ti  te 
rešitve še dodatno zakomplicirajo, da  o 
dejstvu, ko se v teku samih postopkov ali  
razdobja spreminjajo določena pravila 
niti ne bi izgubljali besed (poračunavanje 
DDV-a najprej da, potem spet ne). 

Navkljub prizadevanjem nekaterih, da 
bi se postopki poenostavili in naredili 
prijaznejše, pa se v realnosti to pravzaprav 
ni zgodilo. Zato so ponovno opozorili 
na že dogovorjeno, pa še ne realizirano  
ustanovitev posebne medresorske 
delovne skupine, ki naj bi tekoče 
opravljala težave in iskala rešitve za 
učinkovitejše pridobivanje EU sredstev. 
Ta delovna skupina je bila namreč 
pri pogajanjih za višino povprečnine 
za leto 2009 dogovorjena in na njeno 
delovanje je pristal tudi minister, ki je 

sicer želel, da bi se le-ta razširila in imela 
namen sprotno reševati probleme, s 
katerimi se občine soočajo, vendar ne iz 
enega niti drugega do sedaj ni bilo nič. 
Govorili so še o problematiki  zajemanja 
in prenakazovanja  prihodkov preko 
vplačilnih računov s predlogom za 
prehod na evidenčno  obračunavanje 
na vplačilnih računih in direktno  
nakazovanje na proračune občin. V 
zvezi s tem bi bilo po mnenju komisije 
potrebno iskati rešitve v smislu bolj 
učinkovitega načina, ki bi omogočil, da 
občine prejmejo finančna sredstva takoj, 
ko so ta nakazana.  Sredstva namreč 
največkrat po tem, ko so že nakazana 
na teh računih, stojijo in občine jih 
ne morejo črpati.  Kot možen predlog 
se je pojavila zamisel, da bi vplačila 
obstajala kot evidenčna,  vplačila  pa 
bi potekala neposredno na občine.  V 
zvezi z navedeno problematiko je Slavko 
Tekavčič povedal, da je  sistem vplačil 
javnofinančnih prihodkov  narejen tako, 
da se po »predalih«vidi, kakšne vrste 
prihodkov prihajajo v proračun.  Torej 
tudi, koliko in za kakšen namen so bila 
realizirana vplačila v občinah. To pa je 
pomembno tudi zaradi transparentnosti 
prihodkov. Povedal je tudi, da je 
ministrstvo imenovalo posebno delovno 
skupino, ki bo pripravila predlog 
sprememb pravilnika o opravljanju nalog 
UJP in njihova naloga je poenostavitev 
sistema plačevanja.  V računalniški dobi 
je smiselno najti druge in lažje načine 
za vplačevanje obračunanih davkov 
in prispevkov. Dogovorili so se, da 
se bodo poskušali sestati z omenjeno 
delovno skupino in se soočiti z možnimi 

spremembami, prav tako pa  najti način, 
da bodo na te spremembe lahko tudi 
vplivali. Pomembna tema so bile ponovno 
tudi cene javnih gospodarskih  storitev. 
Zaradi letošnje vladne zamrznitve cen  
občine niso mogle opraviti popravka teh 
cen, kar seveda pomeni, da bi morale 
občine ob (ne)upoštevanju  5. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva 
okolja zagotoviti dodatna sredstva za 
subvencioniranje teh cen.   Tega brez 
kršenja pravilnika ne morejo, zato bi bilo 
smiselno, da  se ta prilagodi realnemu 
stanju.   Prav tako so ponovno opozorili 
na problematiko amortizacijskih stopenj; 
te so po mnenju večine nekako previsoke.  
Govorili so še o izhodiščih za pripravo 
občinskih proračunov, Slavko Tekavčič je 
omenil, da je v zvezi s proračuni potrebno 
razmišljati pragmatično. Mislil je na to, 
da je smiselno  pripraviti proračune za 
letu 2011 in 2012 in bežati od začasnega 
financiranje. Povedal pa tudi, da naj 
se občine ne obremenjujejo z načrti v 
zvezi z uvedbo davka na nepremičnine. 
Ta bo, ko bo.  Nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča naj planirajo kot 
običajno, razen če želijo spremeniti 
vrednost točke. Navzgor ali navzdol. Baje 
se sedanja gospodarska kriza v dohodnini, 
ki pripada občinam, še ne odraža, kar 
je posledica načina obračunavanja te, 
se pa kriza že občutno vidi v nekaterih 
drugih prihodkih občin. Tako so na 
ministrstvu  zasledili upad komunalnih 
prispevkov, ki je sicer večji pri fizičnih 
kot pravnih osebah, prav tako je nižji 
promet z nepremičninami, čeprav je ta 
počasi pričel naraščati, pri nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča pa ni 
bilo zaslediti upada. Res pa je, da je vlada 
vztrajala pri ohranitvi sedaj veljavnega  
izračunanega obsega  sredstev po 23. 
točki Zakona o financiranju občin (4%). 

Težavno pridobivanje EU sredstev 
Jasmina vidmar
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Skupnost občin 
Slovenije je že dobri 
dve leti aktivna na 
področju sofinanciranja 
pooblaščenih muzejev 
in galerij občin 
ustanoviteljic. Tako smo 
v preteklosti namenili 
veliko pozornosti v 
potrebne spremembe 
Zakona o varstvu 
kulturne dediščine. 
Omenjeni krovni zakon 
za področje varstva 
kulturne dediščine 
vključuje varstvo 
nepremičnine, kulturne 
in žive dediščine ter 
natančno določa 
naloge in obveznosti 
pristojnih organizacij za 
vse omenjene skupine 
dediščine. Od sprejetja 
zakona v marcu 
2008 so se v praksi 
pokazale nekatere 
pomanjkljivosti 
in težave pri 
vsakodnevnem izvajanju 
zakonskih določil, 

ki pogosto izhajajo 
tudi iz neurejenega 
stanja na lokalnem in 
regionalnem nivoju. 

Po pisnem obvestilu generalne 
direktorice Direktorata za 
kulturno dediščino Damjane 

Pečnik se zavedajo kompleksnega 
položaja javnih zavodov, ki delujejo v 
lokalnem okolju in z večjo ali manjšo 
podporo lokalnih skupnosti, obenem pa 
so dolžni s pomočjo mreže muzejev in 
galerij zagotavljati državno javno službo 
varovanja premične in žive kulturne 
dediščine. V ta namen je Ministrstvo 
za kulturo v sodelovanju s stroko (mdr. 
Službo za premično dediščino in muzeje 
in Skupnostjo muzejev Slovenije) 
pripravilo razpis za pooblaščene muzeje, 
tristranske pogodbe o financiranju teh 
pa so bile usklajene z ustanovitelji, kar 
je pomenilo pomemben korak naprej 
pri celovitem urejanju razmer na tem 
področju. 

Ministrstvo za kulturo se je ob svojih 
rednih dejavnostih posvetilo tudi 
pripravam sprememb in dopolnitev 
zakona, ki zaradi svoje krovnosti, 
kompleksnosti ter dolgotrajnih 
posledic zahtevajo veliko razmisleka, 
preudarnosti in usklajevanja. V 
tem trenutku so se na ministrstvu 
osredotočili na nujne spremembe 
zakona, ki povzročajo največje težave 
pri izvajanju in povzročajo velike 
finančne učinke, ki niso vzdržni in 
za katere nimajo zadostnih sredstev 
(predvsem na področju premične 
kulturne dediščine). Na ministrstvu 
pričakujejo, da bodo spremembe kmalu 
uveljavili in se potem posvetili pripravi 
novih sistemskih rešitev, ki bodo 
potekale ob širšem javnem konsenzu 
ter sodelovanju različnih strokovnih in 
interesnih skupin. 

Sistemske rešitve 
bodo?

Jasmina Tkalčič, sekreTariaT sos
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V  novem osnutku so združene 
vsebine iz Pravilnika o spremembi 
in dopolnitvi Pravilnika o vsebini 

in vodenju katastra lovsko upravljavskih 
območij, lovišč in lovišč s posebnim 
namenom in Pravilnika o minimalnih 
pogojih za zaščito nelovnih površin. 
Uvodoma naj poudarimo, da je Skupnost 
občin Slovenije pripombe pošiljala že 
13.11.2008, slednje pa ministrstvo 
vse do danes ni upoštevalo. Ob borbi 
ministra za ohranjanje kmetijskih 
zemljišč predlagani osnutek predstavlja 
popolnoma nasprotje tistega, kar minister 
zagovarja. S predlaganim osnutkom bi 
se bistveno zmanjšal obseg kmetijskih 
zemljišč v uporabi. Slovensko kmetijstvo 
bi bilo zaradi dodatnih ukrepov še manj 
konkurenčno, neugodna posestna in 
velikostna struktura bi vodila k opuščanju 
kmetijske pridelave. Po mnenju delovne 
skupine za kmetijstvo Skupnosti občin 
Slovenije mora minister opredeliti 
območja za kmetijsko pridelavo in na teh 
območjih zmanjšati divjad na število, ki 
ne ogroža kmetijske pridelave. Predlog 
osnutka pravilnika predpostavlja, da je 
celotna Slovenija namenjena reji divjadi, 
kmetijstvo pa je hobi in ne gospodarska 
dejavnost.

Tako je v predlogu pravilnika premalo 
definirana meja naselja in zaselka, pri 
čemer ni jasno ali je meja taka, kot je 
začrtana v prostorskem planu občin, 

ali kaka drugačna. Delovna skupina 
meni, da bi poleg zazidanih stavbnih 
zemljišč,  bilo potrebno upoštevati 
še prilegajoča nezazidana oziroma 
funkcionalna zemljišča; določiti bi bilo 
potrebno minimalno velikost prilegajočih 
kmetijskih zemljišč ali pa določiti mejo 
naselja, zaselka v razdalji od najbližjih 
objektov vsaj 100 m. 

V osnutku pravilnika so navedene 
nelovne površine, kakor tudi minimalna 
zaščita pred posameznimi vrstami 

divjadi na nelovnih površinah. Menimo, 
da so površine, ki bi jih bilo potrebno 
zaščititi pred različnimi vrstami divjadi 
industrijski in drugi objekti, površine vseh 
vrst obor, razen lovnih obor, drevesnice  
in intenzivni sadovnjaki, nasadi ter 
intenzivne kmetijske kulture pa le, ko 
bodo izrazi jasneje definirani; za vse 
preostale naštete nelovne površine bi 
navedli, da jih je priporočljivo zaščititi le v 
primerih, ko se pojavljajo pogoste škode.

Predlog pravilnika v 4. členu določa, da 
morajo biti nelovne površine ograjene 
z ograjo za zaščito pred divjadjo (jelen, 
zajec ), za kar je predpisana minimalna 
višina 150 cm, priporočena pa 200 cm. 
Iz navedenega izhaja, da bi morali biti 
ograjeni vinogradi, polja in njive. Nismo 
prepričani, da  je to  izvedljivo (problemi 
lastništva, obdelave, prehodi divjadi). 
Hkrati bi bil v primeru, da se vse njive 
in vinogradi ogradijo, izgled krajine 
nespremenljiv. Postavitvi različnih 
vrst mrež kot minimalni zaščiti občine 
nasprotujejo. Na najboljših kmetijskih 
zemljiščih, kjer se pridelujejo intenzivne 
kmetijske kulture, kot so vrtnine, 
vinogradi itd., bi moralo biti divjadi 
le za vzorec in s tem posledično tudi 
minimalna škoda, ki jo pridelovalec 
lahko pokrije sam. Naslednji problem 
predstavlja neizrabljen prostor ob ograji 
zaradi uporabe kmetijske mehanizacije, 
kar pomeni, da se obdelovalna površina 
zmanjša; taka površina pa spet ni v 
skladu s podatki, ki jih kmetje morajo 
podati za pridobitev raznih subvencij; 
Zato smo tudi predlagali, da se kot 
minimalno zaščito pred posameznimi 
vrstami divjadi vključi električno ograjo, 
ki je lahko ob pravilnem delovanju in 
vzdrževanju dovolj učinkovita.

SOS o zaščiti nelovnih površin
Jasmina Tkalčič,

koordinaTorka ds za kmeTiJsTvo in gorazd maslo, ds za kmeTiJsTvo sos

Menimo, da so površine, ki 
bi jih bilo potrebno zaščititi 
pred različnimi vrstami divjadi 
industrijski in drugi objekti, 
površine vseh vrst obor, razen 
lovnih obor, drevesnice  in 
intenzivni sadovnjaki, nasadi 
ter intenzivne kmetijske 
kulture pa le, ko bodo izrazi 
jasneje definirani; za vse 
preostale naštete nelovne 
površine bi navedli, da jih 
je priporočljivo zaščititi le 
v primerih, ko se pojavljajo 
pogoste škode.
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V Uradnem listu RS  št. 94/2010 z 
dne 26. 11. 2010 je bil objavljen 
Zakon o interventnih ukrepih 

(ZIU). Zakon o interventnih ukrepih 
zaradi gospodarske krize je sestavni del 
proračunskih dokumentov za leti 2011 in 
2012. Cilj zakona je v čim krajšem času 
in v čim večji meri zmanjšati tveganje za 
stabilnost javnih financ v obdobju finančne 
krize. Ključni problem, s katerim se mora 
soočiti fiskalna politika v naslednjem 
obdobju je, kako zmanjšati obseg javnega 
financiranja. Njegov namen je stabilizacija 
javnih financ, zato predvideva začasno 
omejevanje rasti določenih izdatkov 
državnega proračuna, proračunov občin 
ter pokojninske in zdravstvene blagajne.

Na področju plač se bodo izdatki 
državnega ter občinskih proračunov 
poskušali stabilizirati predvsem z ukrepi 
na področju omejene uskladitve plač z 
gospodarsko rastjo ter z omejitvami redne 
delovne uspešnosti, delovne uspešnosti 
z naslova povečanega obsega dela ter 
napredovanji v višje plačne razrede 
oziroma nazive. 

Ne glede na določbe Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (v nadaljevanju 
ZSPJS) javnim uslužbencem in 
funkcionarjem v letih 2011 in 2012 
ne pripada del plače za redno delovno 

uspešnost. Povečan obseg dela bo možno 
izplačati zgolj v višini 20 % osnovne plače 
javnega uslužbenca ob opravljanju rednih 
delovnih nalog oziroma skupno v višini 
30% osnovne plače, v primeru da javni 
uslužbenec prejema del plače z naslova 
povečanega obsega dela tudi z naslova 
in sredstev posebnega projekta. Nadalje 
je z zakonom omejeno tudi napredovanje 
javnih uslužbencev, saj le ti, ki izpolnjujejo 
pogoje za napredovanje v letu 2011, ne 
napredujejo v višji plačni razred. Tudi 
javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 
2011 napredujejo v naziv ali višji naziv, 
pridobijo pravico do plače v skladu s 
pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 
šele s 1. 1. 2012. Tudi funkcionarji bodo 
ob določen del prihodkov, saj se v skladu 
z določbami ZIU  izvede odprava zadnje 
tretjine oziroma četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah s 1. oktobrom v drugem 
letu, ki sledi letu, v katerem realna rast 
bruto družbenega proizvoda preseže 
2,5%. Prav tako se za omejitev učinkov 
finančne krize začasno, od 1. 1. 2011 
do 31. 12. 2011, določi znižanje plač 
funkcionarjev za znesek v višini 4% 
osnovne plače posameznega funkcionarja.

Ukrepe zaradi finančne krize bodo na 
svojih plečih občutili tudi drugi državljani, 
natančneje starši otrok, ki obiskujejo 
vrtec, saj bo država staršem sofinancirala 

plačilo varstva otrok v vrtcih šele s 1. 
januarjem 2013, torej dve leti pozneje kot 
je bilo prvotno predvideno.

Na žalost je zadnji del zakona ponovno 
pripadel občinam, seveda v negativnem 
smislu, saj se ne glede na drugi odstavek 
21. člena in 39. člen Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 
57/08; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1), 
ki določata, da se investicije občin v letu 
2011 sofinancirajo v višini 5% oziroma 
6% primerne porabe v letu 2012, del 
sredstev za sofinanciranje investicij občin 
zagotavlja v letih 2011 in 2012 zgolj v 
višini 4% skupne primerne porabe občin. 

V protest predvidenim spremembam 
in v izogib dodatnemu poslabšanju 
že tako slabega finančnega stanja v 
slovenskih občinah je Skupnost občin 
Slovenije v času državnozborske 
procedure na matični odbor DZ in vse 
poslance naslovila odločen protest proti 
dodatnemu znižanju finančnih sredstev 
za investicije, ki v skladu z 21. členom 
ZFO-1 občinam pripadajo, vendar je 
le-ta, kot že ničkolikokrat, naletel na 
gluha ušesa. Tako bodo občine, ki v 
zadnjem času ne zmorejo financiranja 
najosnovnejših aktivnosti, ponovno trpele 
finančno izgubo na enem bolj občutljivih 
področij – investicijah.

Na področju plač se bodo izdatki 
državnega ter občinskih proračunov 
poskušali stabilizirati predvsem z ukrepi 
na področju omejene uskladitve plač z 
gospodarsko rastjo ter z omejitvami redne 
delovne uspešnosti, delovne uspešnosti 
z naslova povečanega obsega dela ter 
napredovanji v višje plačne razrede 
oziroma nazive. 

Zakon o interventnih ukrepih 
sprejet in objavljen v UL RS

siniša plavšić, Jasmina Tkalčič, 
sekreTariaT sos
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V mesecu juliju je bil s strani Vlade 
RS v državni zbor posredovan 
predlog Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi. 
Predlog zakona naj bi uvedel bistvene 
novosti, izmed katerih bi v prvi vrsti 
bilo potrebno izpostaviti elektronsko 
vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in 
drugih vlog, ki naj bi jih vlagali notarji, 
odvetniki ali državno pravobranilstvo 
(kot profesionalni pooblaščenci ali 
zakoniti zastopnik države), kar naj bi 
omogočalo pomembno posodobitev 
in racionalizacijo poslovanja sodišča 
in s tem skrajšanje časa odločanja v 
zemljiškoknjižnih postopkih. Zasebne 
listine naj se zemljiškoknjižnemu 
predlogu ne bi predlagale več v 
izvirniku, temveč v elektronskem 
prepisu, ki ga s svojim elektronskim 
podpisom overi notar kot oseba z 
javnim pooblastilom. Notar naj bi hranil 
izvirnike zasebnih listin, priloženih k 
zemljiškoknjižnemu predlogu. Prav tako 
naj bi se po novem 125. b členu vročitve 
vsem profesionalnim pooblaščencem 
(odvetnikom, notarjem in državnemu 
pravobranilstvu) opravljale elektronsko, 
s čimer naj bi se dodatno racionaliziralo 
poslovanje sodišč in pomembno 
zmanjšali stroški vročanja. 

Skupnost občin Slovenije (SOS) je po 
podrobnejši preučitvi predmetnega 
predloga sicer podprla proces 

informatizacije zemljiške knjige, 
vendar pa izrazila odločno nestrinjanje 
s predlaganimi rešitvami predloga 
novele ZZK-1, po katerih mora 
zemljiškoknjižni predlog v imenu 
predlagatelja obvezno vložiti notar oz. 
odvetnik kot pooblaščenec predlagatelja 
ali Državno pravobranilstvo RS kot 
zakoniti zastopnik predlagatelja ter 
s predlagano spremembo, ki prenaša 
hrambo izvirnikov listin, ki so podlaga 
za zahtevani vpis s sodišč na notarje.

V četrtek, 4.11.2010, je v državnem 
zboru potekala seja Odbora za notranjo 
politiko, javno upravo in pravosodje, 
ki je pod četrto točko dnevnega reda 
kot matično delovno telo obravnavalo 
predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi. 
Na podlagi zgoraj omenjenega protesta 
so koalicijske poslanske skupine v navezi 
z Ministrstvom za pravosodje predlagale 
amandmaje, na podlagi katerih bo notar 
hranil listine izključno do pravnomočne 
odločitve o predlogu, nakar bo po zakonu 
izvirno listino moral vrniti predlagatelju. 
Ta rešitev je za SOS bila zadovoljiva 
in tudi podprta. Na drugi strani pa 
so v zvezi s predlogom, da bi občine 
lahko same vlagale zemljiškoknjižne 
predloge, poiskali rešitev, ki za občine ni 
zadovoljiva. Zakon o lokalni samoupravi 
določa, da lahko občina oziroma občine 
ustanovijo občinsko pravobranilstvo in na 

podlagi tega so predlagali amandma, da 
so za vlaganje ZK predlogov upravičena 
tudi občinska pravobranilstva kot 
zakoniti zastopnik predlagatelja občin. 
Predstavnik SOS je na odboru pojasnil, 
da ZLS res omogoča ustanovitev 
občinskih pravobranilstev, vendar ta 
določba v praksi ni nikoli zaživela in se 
predvideva, da tudi samo zaradi vlaganje 
ZK predlogov občine vsekakor ne bodo 
pristopale k ustanavljanju takšnega 
organa. Prav tako je SOS izpostavil, da so 
občine tudi do sedaj  v večini vlagale ZK 
predloge same in so občinski uslužbenci 
vsekakor dovolj strokovno in tehnično 
podkovani za vlaganje ZK predlogov. 
Temu je sledil ponovni predlog, da se 
občine izrecno navede poleg notarjev, 
odvetnikov in državnega pravobranilstva 
kot upravičence za vlaganje ZK predlogov. 
Predmetni predlog je bil izrecno podprt 
s strani opozicijskih poslancev, vendar 
koalicija za omenjeni predlog ni imela 
posluha, zato je bil sprejet amandma, da 
lahko v imenu občin vlagajo ZK predloge 
»neobstoječa« občinska pravobranilstva. 
Skupnost je s svojim protestom ter 
aktivnostjo pri sprejemanju predloga 
vsekakor ponovno v precejšnji meri 
pripomogla k sprejetju prijaznejšega 
predpisa.

Skupnost občin Slovenije (SOS) je po 
podrobnejši preučitvi predmetnega 
predloga sicer podprla proces 
informatizacije zemljiške knjige, vendar 
pa izrazila odločno nestrinjanje s 
predlaganimi rešitvami predloga novele 
ZZK-1, po katerih mora zemljiškoknjižni 
predlog v imenu predlagatelja 
obvezno vložiti notar oz. odvetnik kot 
pooblaščenec predlagatelja ali Državno 
pravobranilstvo RS.

Zemljiška knjiga po novem
siniša plavšić,

sekreTariaT sos
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Skupnost občin Slovenije 
je tudi v preteklih dveh 
mesecih poskrbela 
za izpopolnjevanje in 
usposabljanje zaposlenih 
v občinah. V skladu 
z navedenim smo 
organizirali naslednja 
izobraževanja za 
predstavnike občin:
Postopki zaposlovanja javnih 
uslužbencev 
Seminar  je bil namenjen zaposlenim v 
kadrovskih službah občin, vodjem ka-
drovskega poslovanja ter vodilnim v 
upravah lokalnih skupnosti. Seminar je 
potekal 3.11.2010 v Ljubljani s ciljem 
seznaniti udeležence s pravno ureditvijo 
urejanja celotnega postopka zaposlova-
nja javnih uslužbencev,  in sicer od tre-
nutka  ugotovitve potrebe po novi zapo-
slitvi do sklenitve pogodbe o zaposlitvi 
ter prijave novo zaposlenega v obvezna 
socialna zavarovanja. Vsebina seminarja 
je obsegala predstavitev pravne ureditve, 
predvsem praktične napotke ter opozo-
rila glede spremljanja izvajanja teh po-
stopkov v praksi. Za odlično predavanje 
podkrepljeno s praktičnimi primeri je po-

skrbela Mojca Ramšak Pešec, generalna 
direktorica Direktorata za organizacijo 
in kadre Ministrstva za javno upravo.

Notranja organizacija in sistemizacija 
delovnih mest v upravah lokalnih 
skupnostih
Seminar je potekal 9.11.2010 s ciljem 
predstavnikom občin natančno pojasni-
ti sistem javnih uslužbencev s sistemom 
delovnih mest, položajev in nazivov, jih 
seznaniti s pravili oblikovanja notranje 
organizacije in sistemizacije delovnih 
mest ter jim razložiti pomen in pomemb-
nost pravilnega postopka sprejemanja 
akta o sistemizaciji delovnih mest v 
sistemu javnih uslužbencev. Za odlično 
in s prakso podkrepljeno predavanje je 
poskrbela Štefka Korade Purg iz Ministr-
stva za javno upravo.

Predstavitev Uredbe o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov na 
odlagališčih
18.11.2010 je v Domžalah potekal de-
lovni posvet na temo predstavitve Ured-
be o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
odlagališčih. Dne 4.9.2010 je priče-
la veljati Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih. Uredba do-
loča obveznost plačevanja, osnovo za 
obračun, zavezance za plačilo, plač-

nike, način obračunavanja, določanja 
višine in način plačevanja okoljske da-
jatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališčih … 
Prejemniki okoljske dajatve, ki jo pla-
čujejo upravljavci odlagališč, so občine, 
kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo 
ali oddajajo odpadke izvajalcu občinske 
gospodarske službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov. Višina okoljske 
dajatve, ki jo prejmejo občine, postaja 
s to uredbo odvisna od razmerja odlo-
ženih in zbranih komunalnih odpadkov. 
To in še več so predstavniki Ministrstva 
za okolje in prostor ter Carinske uprave 
podrobneje predstavili na predmetnem 
delovnem posvetu, s čemer so v precej-
šnji meri pripomogli k učinkovitejšemu 
izvajanju uredbe na lokalni ravni.

Vse kar je dobro vedeti za delovanje 
občinskega (mestnega) sveta
V sredo, 8.12.2010, je potekal seminar 
namenjen občinskim svetnicam in svetni-
kom, ki so na letošnjih lokalnih volitvah 
bili izvoljeni za novo mandatno obdobje. 
Na izobraževanju so predavali doc.dr. Bo-
štjan Brezovnik, direktor Lex localis - In-
štitut za lokalno samoupravo in javna na-
ročila Maribor,  Milan Železnik iz podjetja 
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje  
in  Lex localis - Inštitut za lokalno samou-
pravo in javna naročila Maribor ter  mag. 
Vilma Milunovič, predsednica Komisije 
za proračun in javne finance Skupnosti 
občin Slovenije (Mestna občina Koper). 
Predavatelji so poskrbeli za naslednji 
vsebinski sklop predavanj: Nomotehnika 
občinskih aktov ali kako pravilno bra-
ti občinske akte, prostorsko planiranje 
v občinah, oblikovanje in sprejemanje 
proračuna ter oblike izvajanja javnih 
gospodarskih družb. 

Izobraževanje za strokovno rast
siniša plavšić, Jasmina Tkalčič, 

sekreTariaT sos



42

e v r o  č a s o s p i s
č a s o s p i s

d e c e m b e r  2 0 1 0

Sestanek z 
delegacijo iz 
Republike 
Kosovo

V začetku novembra so se na sedežu 
Skupnosti občin Slovenije mudili žu-
pani občin in predstavniki nekaterih 
ministrstev Republike Kosovo. Obisk v 
Sloveniji in tako tudi na sedežu skupno-
sti je organizirala OSCE – Organizacija 
za varnost in sodelovanje v Evropi. Na-
men obiska na sedežu skupnosti je bil 
pogovor o načinih sodelovanje med ob-
činami v Sloveniji ter še posebej proce-
dure sodelovanja skupnosti z državnimi 
institucijami, s posebnim poudarkom 
na sodelovanju s Službo Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno po-
litiko (SVLR). Ob predstavitvi skupnosti 
je bilo veliko vprašanje vezanih na po-
stopke usklajevanja zakonodaje, uspe-
šnost skupnosti pri tem in še posebej, 
kakšne poti ubira skupnost, kadar ne 
doseže ustrezne odzivnosti državne rav-
ni. Iz skupnosti smo kolegom ter zapo-
slenim na ministrstvih iskreno predsta-
vili tako uspešne modele kot tudi tiste, 
za katere smo jih opozorili, da mogoče 
niso najboljši vzgled. Sicer pa je sesta-
nek še dodatno pripomogel k dobrim in 
korektnim odnosom med skupnostjo in 
kosovsko stranjo. Ob koncu smo si za-
gotovili, da bo tako tudi v bodoče. 

Intervju z OECD

Obstoječa združenja občin so bila ob po-
novnem obisku delegacije OECD pova-
bljena na srečanje, katerega namen je bil 
preveriti pogled skupnosti in združenj do 
medobčinskega povezovanja, združeva-
nja občin ter drugih zadev, pomembnih 

za občine v Sloveniji. Delegacija OECD 
je v dobrem tednu dni opravila številne 
sestanke z namenom priprave Teritorial-
nega pregleda Slovenije, ki predstavlja 
temeljni dokument s področja teritori-
alnega razvoja Slovenije. Čeprav se je 
omenjenega sestanka udeležila samo 
Skupnost občin Slovenije, je predstavljal 
sestanek dobro možnost za pojasnitev 
stališč in pogledov skupnosti na številna 
področja povezana z lokalno samoupra-
vo v Sloveniji, prav tako pa tudi možnost 
preverjanja teh v odnosu do drugih. 
Ob temah, ki so bile prej omenjene, so 
predstavniki OECD  želeli izvedeti več 
tudi o drugih za občine pomembnih za-
devah ter dejstvih, ki smo jih skupaj s 
prisotnim Andrejem Čokartom iz SVLR  
pojasnjevali: od pristojnosti občin ter za-
nje zagotovljenih finančnih sredstev do 
ustanavljanja novih občin ter možnosti 
bodočega povezovanja obstoječih občin.

Srečanje Nalasa 
v Istanbulu

12. in 13. novembra se je v Istanbulu 
sestala delovna skupina oficirjev za vezo 
pri Nalasu, ki se je je udeležila tudi njena 
članica, Jasmina Vidmar iz Skupnosti 
občin Slovenije. Na sestanku so 
prisotni obravnavali številna vprašanja, 
predvsem priprave na prvi sejem občin 
in podjetij jugozahodne Evrope, ki bo 
marca 2011 v Sarajevu ter predlog 
sprememb in dopolnitev statuta Nalasa, 
s katerimi bodo natančneje določeni 
kriteriji za članstvo v mreži. Zaradi 
vedno večje prepoznavnosti mreže 
se je v zadnjem času izrazito povečal 
interes za članstvo, pobude prihajajo 
tudi iz območij, ki ne sodijo v interesni 
krog mreže za jugozahodno Evropo. 
Tako se kot pobudniki tesnejšega 
sodelovanja pojavljajo združenja celo 
iz Demokratične republike Kitajske. 
Sestanek je bil namenjen še pogovoru 
o modelih mednarodne strategije mreže 
ter prihodnjim aktivnostim. Ena od teh 
bo tudi sestanek delovne skupine za 
odnose z javnostmi, ki bo v začetku 
decembra v Ljubljani. 

Jasmina vidmar 

Jasmina vidmar 

Jasmina vidmar 
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V času od 10. do 12. novembra 
je Slovenijo obiskala delegacija 
Kongresa lokalnih in regionalnih 

oblasti pri Svetu Evrope. Tričlanska 
delegacije je obiskala Slovenijo z 
namenom, da preveri, ali Slovenije spoštuje 
Evropsko listino lokalne samouprave. 
Tako se je delegacija najprej sestala s 
Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem 
občin Slovenije ter Slovensko delegacijo 
v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti 
pri Svetu Evrope. Generalna sekretarka, 
Jasmina Vidmar  je na začetku poudarila, 
da si že dalj časa prizadeva za združitev 
Skupnosti občin Slovenije in Združenja 
občin Slovenije, saj bi tako občine imele 
enega močnega zastopnika. Velikokrat se 
namreč dogaja, da si nasprotujoči si mnenji 
Skupnosti občin Slovenije in Združenja 

občin Slovenije slabita moč občin. Skupnost 
občin Slovenije je bila na sestanku prav tako 
kritična do vlade in ministrstev. Delegaciji 
iz Kongresa lokalnih in regionalnih 
oblasti je poudarila, da ministrstva 
premalo (oz. jih skoraj nikoli  ne) jemljejo 
reprezentativnih združenj kot partnerje, 
temveč jih obravnavajo kot nujno zlo, ki jim 
morajo posredovati gradivo v obravnavo. 
Skupnost občin Slovenije se je vedno 
zavzemala biti strokoven in konstruktivni 
partner pri pripravi nove zakonodaje. Prav 
tako je poudarila slabo sodelovanje med 
reprezentativnimi združenji in državnim 
zborom. Na Skupnosti občin Slovenije vse 
bolj ugotavljamo, da poslanci glasujejo 
koalicijsko, kar velikokrat pomeni, da niso 
dostopni za pripombe, ki nasprotujejo 
predlaganemu gradivu. 

Generalna sekretarka Skupnosti 
občin Slovenije je na koncu sestanka 
poudarila, da stremi k idealnemu 
sodelovanju med vlado, ministrstvi in 
reprezentativnimi združenji. To pa bo 
doseženo samo v primeru, da se bomo 
trudili biti strokoven partner, ki bo 
včasih tudi kritičen, da bo lahko dosegel 
svoj cilj. 

Delegacija se je po sestanku z 
reprezentativnimi združenji sestala še 
s predsednikom državnega zbora in 
predsednikom parlamenta in ju soočila 
z očitki reprezentativnih združenj. 

Prav tako so se predstavniki Kongresa 
lokalnih in regionalnih oblasti sestali 
z županom  Mestne občine Ljubljana, 
županom Mestne občine Murska Sobota 
in županom občine Benedikt. Z župani 
iz navedenih občin so se pogovarjali 
o spoštovanju Listine o lokalni 
samoupravi, o aktivnostih občin na 
področju socialnega varstva (predvsem 
jih je zanimalo, kako se je občina 
odzvala na socialno stisko občanov ob 
propadu Mure, saj se je morala soočiti 
z veliko brezposelnostjo in z veliko 
socialno stisko). V navedenih občinah 
so preverili tudi, kakšen pravice imajo 
manjšine in ogrožene skupine. 

Obisk delegacije Kongresa 
lokalnih in regionalnih oblasti 
pri Svetu Evrope

miha mohor,
sekreTariaT sos
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87. plenarno zasedanje Odbora regij, 
ki je bilo v času od 1. do 2. decembra v 
Bruslju, je obiskal predsednik Evropske 
komisije José Manuel Barroso. V 
svojem govoru članom Odbora regij se 
je zavzel za večjo vlogo regij in mest 
pri doseganju ciljev EU. Predsednik 
Komisije je povedal, da bo države 
članice spodbudil, da omogočijo 
sodelovanje regionalnih in lokalnih 
oblasti prek "teritorialnih paktov". 
Županom, svetnikom in regionalnim 
predstavnikom je predstavil svoje 
prednostne naloge za leto 2011. 
Poudaril je, da je že od začetka njegov 
namen bil izvajati strategijo 2020 v 
sodelovanju s številnimi partnerji, 
med katerimi imajo pomembno 
vlogo tako Odbor regij kot lokalne 
in regionalne oblasti. Predsednica 
Odbora regij Mercedes Bresso se 
je strinjala, da je uspeh vodilnih 
pobud EU ter večine politik EU v 
veliki meri odvisen od večje vloge 
regij in mest: Lokalne in regionalne 

oblasti upravljajo z dvema tretjinama 
vseh javnih naložb, zato je njihova 
podpora ključna pri doseganju ciljev 
Evropa 2020. Za njihovo uresničitev 
so pripravljeni na sodelovanje z 
državami članicami in Evropskim 
parlamentom. To sodelovanje mora 
potekati na enakopravni podlagi, ne 
pa da so regije in mesta zgolj organi, 
zadolženi za izvajanje, je poudarila 
v svojem govoru. Odbor regij je to 
sporočilo utemeljil v svojem prvem 

poročilu o spremljanju strategije 
Evropa 2020, ki je bilo objavljeno 
30. novembra. Poročilo ugotavlja, 
da je kljub prizadevanjem nekaterih 
držav za udeležbo regionalnih in 
lokalnih oblasti treba še veliko storiti, 
da se zagotovi večje prevzemanje 
odgovornosti za strategijo Evropa 2020 
s pomočjo okrepljenega partnerstva 
med ravnmi upravljanja pri izvajanju 
strategije. Predsednik Barroso je 
članom OR zagotovil, da bo Komisija 
"zelo skrbno preučila poročilo".

Prisotni člani in članice so na plenarnem 
zasedanju nato pregledali 15 mnenj, ki 
so v celoti objavljena na spletni strani 
Odbora regij. Med sprejetimi mnenji 
bi izpostavil mnenje o energetskem 
načrtu EU za obdobje 2011 do 2020. 
V mnenju Odbor regij pozdravlja 
projekt Evropske komisije, katerega 
namen je celotnemu evropskemu 
ozemlju zagotoviti novo plinovodno 
in električno nadomrežje, ki bo 
povezovalo tradicionalne in obnovljive 
vire energije ter bi moralo izpolnjevati 
tudi dvojni cilj zanesljive oskrbe držav 
unije z energijo in nujnega zmanjšanja 
emisij v okviru boja proti podnebnim 
spremembam. Kot drugo sprejeto 
mnenje bi izpostavil mnenje Odbora 
regij na poročilo Evropske komisije 
o strateškem izvajanju programov 
kohezijske politike 2007-2013 za leto 
2010.  Dokument Evropske komisije 
omogoča celovit pregled izvajanja 
programov kohezijske politike za 
obdobje 2007–2013. Temelji predvsem 
na 27 nacionalnih strateških poročilih, 
ki so novi element kohezijske politike 
za to obdobje. Nacionalna strateška 
poročila so bila uvedena, da bi v okviru 
skupnega upravljanja kohezijske 
politike izboljšala  preglednost in 
spodbudila odgovornost nosilcev 
te politike na nacionalni ravni. 
Nacionalna strateška poročila so zato 

ključno orodje za spremljanje držav 
članic pri izvajanju njihovih strateških 
zavez, da s kohezijsko politiko 
podprejo poglavitne cilje Evropske 
unije. Države članice v poročilih 
navajajo, da se prvotne zaveze za 
naložbe v strukturne spremembe 
uresničujejo. Po približno 18 mesecih 
aktivnega izvajanja so projekti že 
izbrani in znašajo več kot 93 milijard 
evrov, kar je 27 % vseh finančnih 
sredstev za to obdobje. V skladu s 
tem splošnim trendom se predvidene 
prednostne naloge EU izbirajo enako 
hitro ali nekoliko hitreje. To je v veliki 
meri posledica dejstva, da so programi 
kohezijske politike odgovor na nove 
potrebe po prožnosti in enostavnejšem 
upravljanju, da bi se zagotovila večja 
učinkovitost skladov, vključno z 
uporabo zakonodajnih sprememb, ki jih 
je predlagala Komisija, Svet in Evropski 
parlament pa sta jih sprejela leta 2009. 
Odbor regij je v mnenju zapisal, da 
pozdravlja strateško poročanje držav 
članic Evropski komisiji, a da meni, 
da bi morali strukturni skladi postati 
popolnoma povezani instrumenti za 
ukrepanje EU na kraju samem, kar bi 
podprlo sektorske ukrepe. Ukrepanje 
Evropskega socialnega sklada bi 
moralo ostati pod okriljem kohezijske 
politike. Sklad za razvoj podeželja pa 
bi bilo treba bolje usklajevati z drugimi 
strukturnimi instrumenti, da se bomo 
izognili težavam (npr. z neusklajenimi 
naložbenimi načrti, razmejevanjem in 
različnimi zahtevami za financiranje) in 
spodbujali celosten teritorialni razvoj. 
Obžaluje, da zaradi kompleksnosti 
mehanizma financiranja evropske 
projekte vse bolj vodi skladnost z 
upravnimi postopki namesto strategija 
razvoja. To velja za eno glavnih ovir 
učinkovitega, hitrega in uspešnega 
izvajanja operativnih programov. 
Razvijalci projektov pozabljajo na 
glavne cilje, vsebino in učinke svojih 
projektov ter se v glavnem osredotočajo 
na skladnost z uredbami in zahtevami 
finančnega nadzora. Poudarja, da 
morajo biti upravni in nadzorni 
postopki sorazmerni z velikostjo 
projektov, saj majhne institucije in 
majhne lokalne oblasti pod sedanjimi 
pogoji zelo težko izvajajo projekte. Na 
koncu še Odbor regij predlaga, da je 
v prihodnjem programskem obdobju 
treba oblikovati posebne določbe za 
subvencije EU majhnega obsega. 

87. plenarno zasedanje

Odbora regij
miha mohor,

sekreTariaT sos

Sklad za razvoj podeželja pa 
bi bilo treba bolje usklajevati 
z drugimi strukturnimi 
instrumenti, da se bomo 
izognili težavam in spodbujali 
celosten teritorialni razvoj.
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Komisija za državljanstvo, upravljanja institucionalne 
in zunanje zadeve se je sestala v Bruslju 12. decembra 
2010. Na svoji seji so razpravljali o poročilu Evropske 

komisije o dobrem upravljanju v regionalni politiki, nato so 
obravnavali Mnenje o poročilu o državljanstvu, v katerem 
poročevalec poudarja, da Odbor regij že od začetka razprave 
o prihodnosti Evrope podpira vse pobude, ki bi lahko 
spodbudile vključevanje državljanov v demokratični proces 
unije, se vključile v ukrepe za spodbujanje neposredne 
in participativne demokracije ter bistveno prispevale k 
premostitvi demokratičnega primanjkljaja v EU. Odbor regij je 
v mnenju o novih oblikah upravljanja Evropa – okvir za pobude 
državljanov EU pozval, naj si prizadeva, da bodo njene politike 
in strukture odločanja bolj demokratične in pregledne ter bodo 
tako predstavljale idealen okvir za sodelovanje in pobude 
državljanov na evropski ravni. Zahteval je tudi vzpostavitev 
mehanizmov, ki bodo spodbujali interaktiven politični dialog 
in omogočili izvajanje načela participativne demokracije 
v praksi. Tudi v novejših mnenjih je OR poudarjal pomen 
sodelovanja državljanov za utrditev evropskega povezovanja 
in poudarjal koristi, ki jih prinaša učinkovita komunikacijska 
politika ter pozdravil novosti na področju državljanstva, 
uvedene z Lizbonsko pogodbo, zlasti državljansko pobudo. 
OR v okviru političnih prednostnih nalog za obdobje 2010–
2012 ponovno poudarja, da je treba za utrditev njegove 
institucionalne vloge prednostno izvajati določbe Lizbonske 
pogodbe o regijah ali druge določbe, ki vsebujejo teritorialno 
komponento, kot je državljanska pobuda.

Komisija Odbora regij se je sestala dne 16. novembra 
v Bruslju. Na sestanku so prisotne članice in člani 
obravnavali revizijo Uredbe o EZTS (Evropsko združenje 

za teritorialno sodelovanje). V mnenju, ki bo sprejeto na 
januarskem plenarnem zasedanju, je poročevalec poudaril, da 
je evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) nova 
oblika pravne osebe, ustanovljena na podlagi prava Skupnosti z 
Uredbo (ES) št. 1082/2006; uredba je v skladu s svojim členom 
18 začela veljati 1. avgusta 2006 in jo je bilo treba začeti 
uporabljati najpozneje 1. avgusta 2007, z izjemo člena 16, ki 
naj bi se uporabljal že od 1. avgusta 2006 in v skladu s katerim 
države članice sprejmejo takšne določbe, ki zagotavljajo 
učinkovito uporabo te uredbe. Poročevalec ugotavlja, da 
Uredba (ES) št. 1082/2006 poleg pravnih razlogov navaja tudi, 
da bi bilo finančno in ekonomsko primerno, da bi se prek EZTS 
usmerjali programi ali projekti teritorialnega sodelovanja, ki jih 
sofinancira unija. Odbor regij v osnutku mnenja podpira zamisel, 
da Evropska komisija v svojem predlogu o reviziji Uredbe 
predlaga praktične postopkovne ukrepe, ki bodo prispevali k 
skrajšanju zdajšnjih dolgotrajnih postopkov obravnave; s temi se 
ni mogoče vedno soočiti na podlagi načela, da molk pristojnega 
organa pomeni strinjanje, zlasti ker se število držav, katerih 
lokalne in regionalne skupnosti sodelujejo v EZTS, povečuje: 
tretji subjekti, kot so kreditne institucije, pogodbeni partnerji in 
delavci, namreč zahtevajo večjo pravno varnost. Članice in člani 
so nato obravnavali še mnenje o svežnju enotnega železniškega 
prometa, v katerem je Odbor regij predlagal, da bi se morale 
države članice pri pripravi nacionalne železniške infrastrukture 
obvezno posvetovati z lokalnimi skupnostmi. Prav tako bi 
morali lokalne in regionalne oblasti izrecno vključiti v pogajanja 
o pogodbah za večletno financiranje, ki bodo imela vpliv na  
stanje njihovih železniških omrežij. Kot zadnje so obdelali še 
nič manj pomembno mnenje o Evropskem prostoru varnosti 
v cestnem prometu: usmeritev politike na področju varnosti v 
cestnem prometu v obdobju 2011-2020. V osnutku mnenja je 
poudarjeno, da je v več državah članicah velik del pristojnosti 
neposredno povezanih z varnostjo v cestnem prometu delno ali 
v celoti v rokah lokalnih ali regionalnih oblasti, na primer skrb 
za cestno infrastrukturo, organizacija mestnega in regionalnega 
prevoza, cestnoprometni predpisi, izvajanje preventivnih 
kampanj, kontrola prometa, prva pomoč pri nesrečah itd. Iz 
navedenega Odbor regij priporoča, da se vključi regionalne 
podatke v podatkovno bazo CARE, da se pojasni način za 
določitev končnega cilja glede zmanjšanja števila mrtvih na 
cesti za polovico ter da se pojasni, koliko naj bi posamezni cilji 
oziroma ukrepi prispevali k uresničitvi končnega cilja glede 
zmanjšanja števila mrtvih na cesti do leta 2020.

Komisija CIVEX Komisija za kohezijsko 
politiko

miha mohor,
sekreTariaT sos

miha mohor,
sekreTariaT sos
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Komisija Odbora regij za naravne vire se je sestala v 
Bruslju 14. decembra 2010. Na seji so prisotni člani in 
članice obravnavali možnosti odločanja držav članic 

glede gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) na 
svojem ozemlju. Članice in člani menijo, da je treba spoštovati 
prepovedi držav članic in regij, ki sodelujejo v mrežah "brez GSO", 
saj se z vidika preglednosti trga za potrošnika ne smejo znajti 
v pravni praznini. Ocenjujejo, da utegne možnost, da države 
članice omejijo ali prepovejo gojenje GSO na svojem ozemlju, 
omogočiti, da se ohranita raznolikost vrst in načini kmetijskih 
dejavnosti ter svoboda izbire kmetovalcev in potrošnikov, 
pozitivno pa lahko tudi vpliva na razvoj podeželja. Na koncu so 
še podprli potrebo po pripravi zakonodaje glede označevanja 
živil iz GSO (na primer mesa, mleka, jajc). Po vroči obravnavi so 
članice in člani pregledali še mnenje o novem okvirju turistične 
politike. Turistična dejavnost v Evropi se srečuje s številnimi 
izzivi, kot so svetovna gospodarska kriza, večja konkurenčnost 
drugih destinacij, posledica podnebnih sprememb in sezonska 
narava dejavnosti. Drugi dejavniki, kot so demografske 
spremembe v Evropi, večja raznolikost turistične ponudbe in 
vse večji vpliv informacijske komunikacijske tehnologije,  so 
možnosti, ki bi jih bilo treba preučiti skupaj z lokalnimi in 
regionalnimi oblastmi. Člani komisije so priporočali, da se v 
zvezi s tem  pripravijo instrumenti za mala in srednja podjetja v 
turizmu, zlasti za usposabljanje osebja. Ne smemo pozabiti, da 
ima turizem pomembno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in 
da je velik del teh mest namenjen mladim, ki jim ta zaposlitev 
omogoča razvoj različnih spretnosti, koristnih za njihovo 
poklicno življenje, hkrati pa tudi boljše znanje tujih jezikov.  
Poleg tega mora biti velik del znanja pridobljenega v turizmu 
neposredno prenosljiv na druga gospodarska področja. Na 
koncu so prisotni še pozdravili namero Komisije, da usklajeno 
in celostno obravnava turistično politiko in jo poveže z drugimi  
političnimi področji, kot so promet, kmetijstvo, varstvo okolja 
itd. Turizem sestavlja kompleksna mreža gospodarskih akterjev, 
ki sodelujejo pri pripravi turističnih storitev in proizvodov.

Sestanek Komisije za 
naravne vire

miha mohor

Članice in člani komisije za izobraževanje, mladino, kulturo 
in raziskave (EDUC) so se 18. novembra sestali v prostorih 
Odbora regij. Predstavniki lokalnih in regionalnih skupnosti 

so kot prvo obravnavali poenostavitev raziskovalnih okvirnih 
programov. Poročevalka je prisotnim predstavila svoje delo, v 
katerem pozdravlja, da Evropska komisija v sporočilu o poenostavitvi 
izvajanja raziskovalnih okvirnih programov izraža namen, da 
se spodbudi medinstitucionalna razprava o upravni in finančni 
poenostavitvi pravil programov. Meni, da je treba oceniti vlogo 
nacionalnih kontaktnih točk, da se zagotovijo bolj učinkovite storitve 
za potencialne udeležence okvirnega programa; ocenjuje pa tudi, da 
imajo nekateri kljub izboljšavam še vedno negativne predstave, ki bi 
jih nacionalne kontaktne točke lahko pomagale odpraviti. Prav tako 
je mnenja, da bi morala Evropska komisija pogosteje objavljati razpise 
in ne le enkrat letno, kot je to praksa sedaj. 

V sklopu naslednje točke so obravnavali mnenje o mladih in 
mobilnosti.  Poročevalec je  opozoril, da mora biti ta pobuda 
dostopna vsem mladim, ne glede na njihove individualne poti. 
Prisotnim je povedal, da meni, da bi moralo biti izobraževanje 
v središču mobilnosti mladih. Zato mora Evropska komisija 
načrtovati aktivne ukrepe, da bi zagotovili dostop do informacij 
o možnostih za mobilnost, izboljšati kakovost izobraževanja in 
učinkovito zaščitili pravico do dostopa do izobraževanja za vse. 
Poudaril je še, da mora Evropska unija v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi, ki so v najboljšem položaju za prepoznavanje težav 
mladih, sistematično spremljati položaj mladih, ki ne delajo, ne 
študirajo ali niso vključeni v usposabljanje. 

Članice in člani Komisije za izobraževanje, mladino, kulturo in 
raziskave se bodo naslednjič sestali 21. februarja 2011. 

Sestanek Komisije 
za izobraževanje, 
mladino, kulturo in 
raziskave

miha mohor
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Komisija Odbora regij se je sestala v Bruslju, 10. decembra 
2010. Na svoji seji so obravnavali samo mnenje o trajnosti 
biomase. Članice in člani priznavajo, da bo s cilji za 

obnovljive energije na splošno ter zlasti za biomaso, ki naj bi v 
okviru časovnega načrta za obnovljivo energijo zajemali približno 
10 % celotne rabe energije do leta 2020, izveden pritisk na 
proizvajalce in uvoznike biomase v EU, da te cilje tudi dosežejo. 
Pozdravili so poročilo Komisije in v njem navedena nezavezujoča 
merila kot prvi korak k oblikovanju trajnostnih meril za 
proizvodnjo in uporabo biomase, ki bodo veljala za celotno EU 
in bodo po možnosti mednarodno zavezujoča. Nato so poudarili, 
da ukrepi za energetsko učinkovitost ne bi smeli zapostavljati 
energetske uporabe velikih količin odpadkov iz biomase, ki jih v 
druge namene ni mogoče uporabiti (npr. usedlina kanalizacijskih 
čistilnih naprav). Na koncu so še poudarili, da bi morali 
nacionalni energetski akcijski načrti vključevati ali vsebovati kot 
prilogo podatke v zvezi z biomaso, ki zadevajo vrsto in velikost 
naprav, vrsto biomase, izvor biomase (EU, uvoz) itd. 

Po obravnavi mnenja so članice in člani s predstavnikom 
Evropske agencije za okolje (EEA) razpravljali o ugotovitvah 
poročila za leto 2010 o stanju evropskega okolja in obetih 
(SOER 2010).

Sestanek Komisije 
za okolje, podnebne 
spremembe in energijo

miha mohor

V času od 4. novembra do 6. novembra se je v Beogradu 
odvijalo srečanje delovne skupine za prostorsko 
načrtovanje pri mreži NALAS (Network of Associations of 

Local Authorities of South-East Europe). Prva dva dneva sta bila 
namenjena začetku projekta z naslovom Analiza zakonodaje s 
področja prostorskega načrtovanja v državah članicah mreže 
NALAS II. Projekt predstavlja nadaljevanje prve faze analize, 
ki jo  je vodila Skupnost občin Slovenije. Zelo dobro opravljena 
analiza za šest držav članic mreže NALAS je spodbudila 
nemškega donatorja (GTZ), da je bil pripravljen še financirati 
drugo fazo projekta. V prvi fazi projekta je bila opravljena analiza 
za Albanijo, Kosovo, Makedonijo, Moldovo, Republiko  Srbsko 
in Turčijo. Sedaj v nadaljevanju pa bo narejena analiza v ostalih 
članicah mreže NALAS. Tako bo narejena analiza za Hrvaško, 
Slovenijo, Srbijo, Romunijo, Bolgarijo, BiH in Črno Goro. S 
tem projektom bo narejena analiza in primerjava zakonodaje 
na celem področju, ki ga pokriva mreža NALAS. Iz analize 
bodo razvidni primeri dobre prakse kot tudi pomanjkljivosti v 
zakonodaji. Eden od ciljev projekta je nuditi asociacijam močno 
orodje, s pomočjo katerega bodo lahko vplivali na spremembo 
zakonodaje v njihovi državi. V sklopu analize se nameravajo 
poiskati razlogi za nastajanje neformalnih naselbin, ki bi jih z 
uporabo te analize tudi odpravili. Z boljšo zakonodajo ljudje 
ne bodo prisiljeni nelegalno zidati, v kar so sedaj bili prisiljeni. 
Procesi  za pridobitev gradbenih dovoljenj so bodisi predolgi ali 
pa predragi, da bi si jih ljudje lahko privoščili. Projekt bo trajal 
eno leto in se bo zaključil do novembra 2011. 

Zadnji dan sestanka delovne skupine je predstavnik Skupnosti 
občin Slovenije predstavil prisotnim projekt 3D javne 
razgrnitve, ki smo ga izvedli v Sloveniji. Projekt je bil sprejet 
z navdušenjem, kljub temu da ni izvedljiv v vseh asociacijah 
članicah mreže NALAS. V nekaterih državah nimajo na 
voljo vseh potrebnih kart v papirnati obliki, zato so si težko 
predstavljali, da bi te imeli digitalizirane in dostopne širši 
javnosti. Prav tako je bilo za nekatere nepojmljivo, da bi vsak 
prebivalec od doma lahko pošiljal komentarje na prostorske 
razgrnitve. Orodje, ki ga je razvilo podjetje X-lab d.o.o. 
za Skupnost občin Slovenije, je enostavno za uporabo in 
pregledno. Prav tako je spletno orodje primerno za občine, ki 
lahko ob transparentni predstavitvi gradnje izkoristijo orodje 
za promocijo svojih zemljišč. Investitorjem lahko v spletnem 
portalu pokažejo, kaj jim lahko ponudijo (zemljišče z okolico 
v 3D obliki, infrastrukturo, poplavno ogrožena področja …), 
ali pa jim celo predstavijo ideje, kaj bi si želeli na določenem 
zemljišču zgraditi.

Delovna skupina za 
prostorsko načrtovanje 
pri mreži NALAS

miha mohor
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Služba vlade RS za 
lokalno samoupravo in 
regionalno politiko je 
skupaj z Ministrstvom 
Republike Makedonije 
za lokalno samoupravo 
organizirala konferenco 
z naslovom Izmenjava 
izkušenj na področju 
regionalnega razvoja in 
EU kohezijske politike, 
ki je potekala 6. in 7. 
oktobra 2010 v Skopju.

Na vabilo ministra dr. Henrika Gjerkeša 
se je dvodnevne konference v Skopju, 

katere namen je bil prenos konkretnih 
izkušenj s področja regionalnega razvoja, 
evropske kohezijske politike in programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja 
na makedonske lokalne skupnosti in 
razvojne institucije, udeležil tudi župan 
Peter Misja.

Župan je predstavil uspešno črpanje EU 
sredstev v zadnjih letih in razvoj Občine 
Podčetrtek. 

Posebna pozornost pa je bila namenjena 
predstavitvi projekta Oblikovanje 
skupnih čezmejnih okoljskih standardov 
z akronimom »48UR«, ki je delno 
sofinanciran iz Operativnega programa 
IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Občina Podčetrtek je bila skupaj s 
projektnimi partnerji Občino Štore, 
Razvojno agencijo Sotla, Okoljsko 
raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice 
in Občino Zagorska Sela uspešna na 1. 
javnem razpisu Operativnega programa 
IPA SI-HR 2007-2013. Omenjeni 
partnerji, ki so bili pripravljeni prispevati 
finančno in strokovno k izvedbi projekta, 
so zasnovali projekt: Oblikovanje skupnih 
čezmejnih okoljskih standardov z 
akronimom »48UR«, prednostna naloga: 
trajnostno upravljanje z naravnimi viri. 
S projektom »48UR« želimo preseči 
trenutno stanje in probleme ter s 

Konferenca 
Izmenjava izkušenj 
na področju 
regionalnega razvoja 
in EU kohezijske 
politike v Skopju

občina podčeTrTek



Izgradnja kanalizacijskega voda 

49

č a s o s p i s
e v r o  č a s o s p i s

d e c e m b e r  2 0 1 0

pomočjo skupnega delovanja partnerjev 
in povečanjem ozaveščenosti pripraviti 
integralni pristop pri reševanju okoljskih 
problematik, ki nikoli niso samo lokalne 
pač pa širše, regionalne in čezmejne.

Občina Podčetrtek ima v okviru 
omenjenega projekta zagotovljena 
lastna sredstva za operacijo: Izgradnja 
kanalizacijskega voda do premične 
čistilne naprave Mestinja. Izbran je že 

izvajalec del Tomgrad, Tomaž Hohnjec 
s.p., Podčetrtek, ki je dela na gradbišču v 
Pristavi pri Mestinju pričel izvajati meseca 
septembra 2010. 

Z izvedbo investicije želimo 
doseči sledeče cilje: izgraditi novo 
kanalizacijsko omrežje za odvod 
odpadnih vod, priključiti vod na 
premično čistilno napravo, vključiti 
gospodinjstva in gospodarske subjekte 

kraja preko novega omrežja na premično 
čistilno napravo in omogočiti dolgoročni 
trajnostni razvoj na območju občine, 
regije ter čezmejnega področja.

Župan je še poudaril, da je bila 
konferenca v Skopju velik prispevek k 
promociji Republike Slovenije kot tudi 
Občine Podčetrtek v okviru skupnega 
sodelovanja na področju regionalne 
politike in koriščenja EU sredstev.
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V Opatiji je 7. In 8. 
decembra v organizaciji 
hrvaške vlade potekala 
mednarodna konferenca 
"Evropa za državljane: 
prva tri leta izvajanja 
programa na Hrvaškem". 
Na konferenci se je 
zbralo 150 udeleženk in 
udeležencev iz Hrvaške, 
Italije in Slovenije in 
razpravljalo o dosežkih 
in primerih dobre prakse 
izvajanja Evropske unije 
Evropa za državljane. 
Evropa za državljane je 
program EU, namenjen 
sofinanciranju 
mednarodnih 
projektov, katerih cilj 
je spodbuditi aktivno 
evropsko državljanstvo. 
S povezovanjem 
prebivalcev lokalnih 
skupnosti po Evropi ter 
mreženjem nevladnih 
in drugih organizacij, 
ki delujejo v okviru 
civilne družbe, želi 

Evropska unija izboljšati 
sodelovanje civilne 
družbe pri oblikovanju 
Evrope. Preko Skupnosti 
občin Slovenije se je 
konference udeležilo 
tudi devet predstavnic 
in predstavnikov 
slovenskih občin, katerih 
stroške udeležbe so krili 
organizatorji.

Konferenco sta uradno odprla dr. 
Igor Vidačak iz hrvaškega Urada 
za sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami in Ivo Dujmić, župan 
Opatije. Prisotne so pozdravili tudi 
Nataša Mikuš Žigman, namestnica 
državnega tajnika v osrednjem 
državnem uradu za razvojno strategijo 
in koordinacijo EU skladov; Andrej 
Plenković, državni sekretar za evropske 
integracije hrvaškega zunanjega 
ministrstva in Dejan Jović, odposlanec 
predsednika Republike Hrvaške.

Prvi dan konference sta potekali dve 
tematski okrogli mizi, na katerih so 
udeleženci iz Italije, Slovenije in Hrvaške 
izmenjali izkušnje. Na prvi okrogli mizi so 
sodelovali tisti, ki se ukvarjajo s projekti 
za spodbujanje aktivnega evropskega 
državljanstva za lokalne skupnosti. 
Andreja Megušar iz Občine Škofja Loka je 
med drugimi predstavila njihove bogate 
izkušnje in številne izvedene projekte 
sofinancirane v okviru programa Evropa 
za državljane. Na drugi okrogli mizi je 
tekla beseda o projektih na pobudo 
civilne družbe, med drugimi je nastopil 
tudi Andrej Jus, iz slovenskega društva 
Hevreka, ki je predstavil 10. festival za 

tretje življenjsko obdobje, sofinanciran v 
okviru programa Evropa za državljane. 
Festival je največja prireditev za starejše 
in medgeneracijsko sodelovanje v 
Sloveniji in širši regiji, katerega letošnja 
rdeča nit je bila evropsko leto boja proti 
revščini in socialni izključenosti.

Drugi dan konference je bil zasnovan v 
duhu iskanja partnerstev. Predstavniki 
slovenskih, hrvaških in italijanskih občin 
so predstavljali svoje kraje, običaje in 
želje po novih partnerstvih ali izkušnje 
iz obstoječih. S slovenske strani so 
imeli predstavitve Peter Misja, župan 
Podčetrtka, Mojmir Pustoslemšnik, 
župan Kostanjevice na Krki, Alan 
Bukovnik, župan Radelj ob Dravi in 
Metka Resnik, ki je predstavila občino 
Krško.

Konferenca, ki je bila dobro organizirana, 
je ponujala tudi številne priložnosti za 
neformalna druženja, navezavo stikov in 
izmenjavo praks. Tako so se udeleženke 
ter udeleženci z novimi idejami in 
poznanstvi ter dobro energijo poslovili 
od konference.

Konferenca Evropa za 
državljane v Opatiji

saša kek,
sekreTariaT sos

MILAN GABROVEC, 
župan občine Markovci: 
»Pomembno zame, kot novemu 
županu je bilo srečanje s kolegi 
iz Slovenije in Hrvaške (z 
Italijani sem se manj srečeval), 
saj smo izmenjali izkušnje 
in dobili ideje za nadaljnje 
sodelovanje. Izvedel sem tudi 
nekaj novosti glede prijavljanja 
na različne projekte (ne samo 
na Evropa za državljane), zato 
ocenjujem konferenco kot 
zelo koristno. Mogoče bi bilo 
potrebno privabiti na takšno 
srečanje večje število županov 
in drugih predstavnikov občin, 
saj bi bilo informacij in idej za 
vodenje občine veliko več. Vesel 
sem tudi, da smo se Slovenci 
spoznali in si dali nekakšno 
obljubo, da bomo sodelovali 
med sabo tudi v bodoče.«
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Po tem ko je primer 
dobre prakse črpanja 
EU sredstev in 
predstavitev evropskih 
projektov, v okviru 
katerih so se v 
Občini Podčetrtek v 
preteklih letih uspešno 
zaključile številne 
investicije, župan Peter 
Misja prejšnji teden 
predstavil v Skopju, 
se je odzval vabilu in 
uspešen razvoj Občine 
Podčetrtek predstavil 
še na t.i. II. Godišnjem 
susretu gradonačelnika 
i poduzetnika 15. in 16. 
oktobra 2010 v Zadru.

Omenjeno mednarodno srečanje 
domačih in tujih županov, 
načelnikov in predstavnikov 

podjetij se organizira z namenom 
spodbuditi podjetniške dejavnosti na 
osnovi dviganja zavesti o pomembnostih 
in priložnostih, ki prispevajo k 
trajnostnemu razvoju družbe kot celote.

Srečanje v Zadru je otvoril predsednik 
Republike Hrvaške Ivo Josipović in 
načelnik mesta Zadar Zvonimir Vrančić. 
Vsi ostali vabljeni govorniki in drugi so 
predstavljali in govorili o regionalnem 
razvoju, evropskih sredstvih in 
investiranju, energetiki in učinkovitosti, 
recesiji in nadaljnjem razvoju občin 
ter tako izmenjali delovne izkušnje. 
Predstavljeni so bili primeri dobrih 
praks, ki stremijo k trajnostnemu 
razvoju, uspešnosti in konkurenčnosti 
mest.    

Župan Peter Misja je predstavil uspešno 
zaključene projekte, kot so VTC 10: 
Imeno-Virštanj-Verače, ki je delno 
financiran iz sredstev Evropske unije iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
okviru operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
“Razvoj regij”; Ureditev lokalne ceste 
Podčetrtek-Sodna vas, Ureditev lokalne 
ceste Sveta Ema-Vidovica, Prestavitev 
in izgradnja ceste k mejnemu prehodu 
Podčetrtek, vse omenjene financira 

Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru 
Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
“Razvoj regij”, prednostne usmeritve 
Razvoj obmejnih območij s Hrvaško; 
in projekt Izgradnja večnamenske 
športne dvorane Podčetrtek, ki se delno 
financira iz sredstev Evropske unije iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007 do 2013, razvojne 
prioritete Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov, prednostne 
usmeritve športno – rekreacijska 
infrastruktura.

Posebno pozornost pa je namenil 
predstavitvi projekta  Oblikovanje 
skupnih čezmejnih okoljskih 
standardov z akronimom »48UR«, ki 
je delno sofinanciran iz Operativnega 
programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-
2013, ki se izvaja skupaj s projektnimi 
partnerji Občino Štore, Razvojno 
agencijo Sotla, Okoljsko raziskovalnim 
zavodom Slovenske Konjice in Občino 
Zagorska Sela.

Peter Misja o uspešnem črpanju 
EU sredstev predaval v Zadru 

občina podčeTrTek
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Povečanje prilagodljivosti delovnega 
časa je pomemben element evrop-
ske strategije zaposlovanja. Podje-

tja morajo postati prožnejša, da se lahko 
odzovejo na nagle spremembe v povpra-
ševanju, prilagajajo novim tehnologijam 
in da so pripravljena na stalne inovacije, 
da bi ostala konkurenčna. Prožnost pa je 
ne le opredeljena kot pomembna sestavi-
na v prizadevanju za konkurenčnost delo-
dajalcev, tudi na strani ponudbe sodobni 
delavci želijo polovični delovni čas ali pri-
lagodljiv delovni čas, časovne razporede, 
ki ustrezajo njihovemu načinu življenja in 
ne nazadnje za usklajevanje poklicnega 
in družinskega življenja. Vendar pa de-
lodajalci pogosto ne morejo ali ne želijo 
zaposlenim omogočiti bolj prilagodljivega 
delovnega časa, kar ustvarja nove napeto-
sti med delodajalci in zaposlenimi ter med 
moškimi in ženskami. 

Dolgo časa so bile tendence delodajalcev 
postopna ureditev in skrajšanje polnega 
delovnega časa in delovnega tedna. Ob 
koncu 20. stoletja se je premaknilo v prid 
bolj prožnemu in individualiziranemu 
delovnemu času.  Razlike v dolžini 
delovnega časa so med evropskimi 
državami članicami še vedno zelo velike. 

Individualiziran delovni čas je zelo 
razširjen v severnih in zahodnih državah 
članicah EU, zlasti v novih državah 
članicah pa je tradicionalni 40-urni delovni 
teden še vedno najbolj pogost. Skrajšan 
delovni čas je najmanj pogost pri moških 
v starosti od 25 do 49 let, kar implicitno 
pomeni, da se večinoma le najmlajši in 
najstarejši zaposleni poslužujejo možnosti 
kombiniranja dela z izobraževanjem 
oziroma postopnega prehoda v upokojitev. 
Prav tako je opravljanje nadur pogostejše 
v osrednji starostni skupini. Glavna oblika 
prožnosti delovnega časa med zaposlenimi 
ženskami je  skrajšan delovni čas zaradi 
vzgoje otrok. 

Najbolj fleksibilni, kar zadeva dolžino 
delovnega časa, sta Avstrija in Velika 
Britanija, na Nizozemskem je največ 
zaposlenih za skrajšan delovni čas in 
največ zaposlenih, ki opravljajo nadurno 
delo. Najmanj prilagodljive so Portugalska, 
Litva, Ciper in Madžarska. Slovenija se pri 
zaposlitvi za skrajšan delovni čas uvršča 
pod evropsko povprečje, pri opravljanju 
nadurnega dela  in podaljšanega delovnega 
časa pa se nahaja v evropskem povprečju. 
Podatki tudi kažejo, da imajo v večini držav 
moški pogosteje dostop do prilagodljivega 

delovnega časa kot ženske, vendar so 
razlike relativno majhne. Delo od doma 
med državami članicami EU ni zelo 
razširjeno. V večini držav je delež žensk, ki 
delajo od doma, višji od deleža moških.

Fleksibilnost delovnega časa je na 
političnem dnevnem redu v več državah, 
čeprav se osrednje usmeritve lahko 
razlikujejo. Zanimivo je, da se skrajšanega 
delovnega časa ne poslužujejo več 
izključno ženske, temveč da je le-ta postal 
instrument v okviru politike aktivnega 
staranja, še posebej v nordijskih državah. 
Tudi z vidika trenutne finančne in 
gospodarske krize je prožnost delovnega 
časa potrebno obravnavati kot pomemben 
instrument politike, da se poveča 
sposobnost delodajalcev prilagajanja na 
spreminjajoče se gospodarske okoliščine. 
Zato je pomembno, da se kljub situaciji v 
gospodarstvu ohrani strukturni napredek v 
smeri družini prijaznega trga delovne sile. 
To pa hkrati tudi pomeni, da sta prožnost 
delovnega časa in ureditev enakosti spolov 
opredeljena kot pomembne pogoja za 
oživitev gospodarstva.

Prožni delovni čas in enakost 
spolov za oživitev gospodarstva

Razlike v dolžini delovnega 
časa so med evropskimi 
državami članicami še vedno 
zelo velike. Individualiziran 
delovni čas je zelo razširjen 
v severnih in zahodnih 
državah članicah EU, zlasti v 
novih državah članicah pa je 
tradicionalni 40-urni delovni 
teden še vedno najbolj pogost.

barbara horvaT,
sekreTariaT sos
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Slovenska listina o pravični trgovi-
ni, sprejeta leta 2009, le-to opre-
deljuje v prvi vrsti kot odziv na 

nezmožnost konvencionalnega modela 
trgovine, da bi prebivalcem gospodarsko 
zapostavljenih držav zagotovil stalne vire 
preživetja in omogočil razvojne možnosti. 
Pravična trgovina ponuja alternativo kon-
vencionalnemu pristopu k trgovanju in 
prek trgovanja, spodbujanja ozaveščeno-
sti, izobraževanja in informiranja spodbu-
ja ekonomsko in socialno pravičnost ter 
spoštovanje do ljudi in okolja. Pravična 
trgovina vzpostavlja enakopravnost vseh 
udeležencev v proizvodno-prodajni ve-
rigi, od proizvajalcev do potrošnikov, in 
ustvarja potrebne razmere, ki proizvajal-
cem in potrošnikom omogočajo, da živijo 
dostojno življenje in da v svojem delova-
nju niso odvisni od drugih.

Na teh osnovah se je v letu 2002 pri 
nas v okviru društva Humanitas pričelo 
sodelovanje z Burkino Faso in skupino 
žensk, ki so ustvarjale tradicionalne 
izdelke iz blaga. V naslednjih dveh letih 
so ugotavljali, kolikšno je zanimanje 
našega trga za izdelke pravične trgovine. 
V uspešni povezavi z vodilno slovensko 
fundacijo za trajnostni razvoj Umanotera 
so že konec leta 2004 v Ljubljani odprli 
prvo slovensko pravično trgovino 
3MUHE. Trgovanje se je uspešno širilo 
tudi na veleprodajo, zato je bila maja 2008 
ustanovljena zadruga Odjuga, ki je danes 
vodilna pravično-trgovinska organizacija 
v Sloveniji. Dve leti po ustanovitvi smo 
maja 2010 pravično trgovino 3MUHE 
dobili tudi v Mariboru.

V svetovnem merilu se je med leti 2004 in 
2007 prodaja izdelkov pravične trgovine 
potrojila in leta 2008 kljub ekonomski 
krizi dosegla kar 22 odstotno rast, kar 
je pomenilo obseg 2,9 milijarde evrov. V 
istem letu so bili izdelki na voljo že v 112 
tisoč supermarketih in skoraj 4 tisočih 
specializiranih trgovinah po vsem svetu.

Temeljna načela pravične trgovine določa 
WFTO (World Fair Trade Organisation) 

– Mednarodna organizacija za pravično 
trgovino. Naslednjih 10 načel mora pri 
svojem vsakodnevnem delu spoštovati vse 
organizacija pravične trgovine:
• enakovredno partnerstvo in 

spoštovanje med proizvajalci in 
potrošniki,

• pravični dostop do trga za 
gospodarsko zapostavljene male 
kmete in obrtnike,

• pravična cena za družbeno pravično 
in okolju prijazno delo,

• ustrezni delovni pogoji,
• pregledno in odgovorno poslovanje,
• stabilno dolgoročno partnerstvo, ki 

temelji na solidarnosti, zaupanju in 
vzajemnem spoštovanju,

• uporaba premije izdelkov za razvoj 
lokalnih družbenih projektov,

• spodbujanje trajnostnih okoljskih 
praks,

• krepitev zmogljivosti skupin 
proizvajalcev,

• osveščanje in izobraževanje, 
prizadevanje za spremembo pravil 
mednarodne trgovine.

Evropska skupnost in njene institucije so 
z Resolucijo Evropskega parlamenta o 
pravični trgovini in razvoju v letu 2006 
prepoznale pomen pravične trgovine 
za trajnosti razvoj in izkoreninjenje 
revščine. Leta 2009 je sledilo Sporočilo 
Evropske komisije o prispevku pravične 
trgovine k trajnostnemu razvoju, v 
katerem je poglavje posebej namenjeno 
javnim naročilom. V februarju 2010 je 
bilo izdelano Mnenje Odbora regij, ki 
spodbuja lokalne skupnosti k zavezanosti 
pravični trgovini in izmenjavi dobrih 
praks pri uporabi izdelkov pravične 
trgovine. Evropska komisija je že pozvala 
k sprejemu evropske strategije pravične 
trgovine za lokalne in regionalne oblasti 
ter k zagotavljanju dodatnih sredstev za 
države članice, ki tega področja še niso 
razvile.

Lokalne in regionalne oblasti lahko 
zelo neposredno pripomorejo k uspehu 
pravične trgovine. Med sestanki, v pisarnah 

Pravična trgovina v Sloveniji in 
v Mariboru

barbara šubic 
minisTrsTvo za okolJe in prosTor 
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in menzah ponudijo na primer kavo, čaj in 
sladke prigrizke iz pravične trgovine ter 
obvestijo prisotne, zakaj strežejo le izdelke 
pravične trgovine. Temu zgledu so sledili 
že Evropski parlament, Evropska komisije, 
številni parlamenti in ministrstva držav 
članic Evropske skupnosti.

Lokalne skupnosti, ki se odločijo za 
sodelovanje s pravično trgovino, imajo od 
tega tudi nemalo koristi. Gre za prispevek 
k trajnostnemu razvoju, saj pravična 
trgovina pomeni učinkovito alternativo 
razvojni pomoči za zmanjševanje 
revščine in izboljšanje delovnih pogojev 
v razvijajočem svetu. Seveda s tem 
pridobijo tudi dobro podobo, zanemariti 
pa ne gre cenovne ustreznosti, saj so 
razlike v ceni pogosto majhne, ankete pa 
kažejo, da imajo izdelki pravične trgovine 
boljši okus. To velja upoštevati na primer 
pri naročanju sadja in prigrizkov za vrtce 
in šole, pri čemer se ekološki vidik že 
upošteva, vidik pravične trgovine pa bi 
se lahko upošteval na primer pri nabavi 
sadja, ki ga je potrebno uvažati. Ker gre za 
privlačen, stabilen in transparenten trg, 
se le-ta hitro širi in izdelki se iz tržne niše 
selijo na množični trg, pri čemer ostaja 
dobavna veriga še vedno pregledna.

Kot vidimo, se že kaže trend, da se bodo 
zahteve po upoštevanju socialnih meril 
uveljavile pri javnih naročilih. Tako kot bo 
potrebno v kratkem upoštevati določila o 
zelenem javnem naročanju, bomo sčasoma 
javni naročniki v svojih naročilih ustrezno 

vključevali in vrednotili tudi socialni vidik. 
To seveda lahko počnemo že sedaj.

S pravično trgovino smo se v Mestni 
občini Maribor srečali ob aktivnem 
sodelovanju v delovni skupini za zeleno 
javno naročanje, ki je pripravljala Akcijski 
načrt za zeleno javno naročanje. Uredba 
iz tega področja bo v kratkem stopila v 
veljavo in zato smo poleti 2010 v okviru 
Tedna kemijske varnosti organizirali tudi 
predavanja iz področja zelenega javnega 
naročanja in prizadevanj po trajnostnem 
razvoju. Iz tega sodelovanja se je razvila 
ideja, da bi mesto Maribor postalo prvo 
mesto pravične trgovine v Sloveniji in 
prvo mesto v novo pridruženih članicah 
Evropske skupnosti nasploh, s čimer lahko 
na tem področju prevzame vodilno vlogo 
in služi za zgled tudi drugim krajem. 
Neformalno se je oblikovala delovna 
skupina in rezultat dela je bilo gradivo, 
predloženo v odločanje Mestnemu svetu.

Mestna občina Maribor je s sprejemom 
politične zaveze za podporo pravični 
trgovini in zaveze k nakupu izdelkov 
pravične trgovine za lastno porabo storila 
prvi korak na poti do tega, da postane 
Maribor mesto pravične trgovine in se 
pridruži preko 850 mestom, ki ta naziv 
že imajo. Za pridobitev naziva mora 
vsako mesto izpolniti pet osnovnih 
pogojev, ki se nanašajo na osveščanje 
lokalnih deležnikov o pravični trgovini, 
zagotavljanje prodajnih mest izdelkov 
pravične trgovine ter uvedbo izdelkov v 

mestne uprave in javne ustanove, kot so 
šole in vrtci.

V prihodnosti nas poleg uvedbe izdelkov 
pravične trgovine v javna naročila čaka 
veliko dela na področju izobraževanja 
in organizacije, na področju izvajanja 
skupnih javnih naročil in osveščanja 
javnosti. Prizadevali si bomo, da idejo 
pravične trgovine ustrezno predstavimo 
tudi v letih 2012 in 2013, najprej v okviru 
Evropske prestolnice kulture in leto 
kasneje v okviru Univerzijade. Pri delu 
na tem področju se bomo povezovali z 
organizacijami, ki jim pojem globalne 
družbene odgovornosti ni tuj ter s 
prostovoljci. Mesto Maribor bo na ta način 
prispevalo svoj delček še k izpolnjevanju 
milenijskih ciljev OZN, h katerim se je 
zavezala tudi Slovenija.

Uporabljeni viri:
publikacija Mali vodnik po pravični 
trgovini v Sloveniji
Zeleno in etično: živila iz pravične 
trgovine v javnih naročilih (Petra Šajn, 
Umanotera)
Gradivo GMS-013 za 2. sejo Mestnega 
sveta MOM
Pravična trgovina vzpostavlja 
enakopravnost vseh udeležencev 
v proizvodno-prodajni verigi, od 
proizvajalcev do potrošnikov, in ustvarja 
potrebne razmere, ki proizvajalcem 
in potrošnikom omogočajo, da živijo 
dostojno življenje in da v svojem delovanju 
niso odvisni od drugih.
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Slovenska pisateljska pot, projekt 
Društva slovenskih pisateljev, je 
projekt v nastajanju. Približno dve 

leti ga negujejo člani Društva slovenskih 
pisateljev Igor Likar, ki je tudi idejni 
vodja, Željko Kozinc, Franci Just, Ivo 
Frbežar, Tine Mlinarič in Majda Koren. 
Najprej smo začrtali traso poti, na 
kateri je izbranih približno 95 krajev v 
Sloveniji in zamejstvu, ki so v slovenski 
literarni zgodovini označeni kot rojstni 
kraji že pokojnih pisateljev in pesnikov, 
vključenih pa je tudi nekaj krajev, 
v katerih so posamezni književniki 
živeli in ustvarjali. Pot se začenja v 
Prekmurju, potem zajame Slovenske 
gorice, Maribor, Koroško, Savinjsko, 
Obsotelje, Posavje, Zasavje, Gorenjsko, 
Primorsko s Trstom, Notranjsko, 
Ljubljano, Dolenjsko in se konča v 
Vinici v Beli Krajini. Načrtujemo, da 
bodo točke Slovenske pisateljske poti 
enotno označene s tablami, ki jih je 
oblikovala Lena Likar in klopcami, ki jih 
bo zasnoval eden največjih slovenskih 
oblikovalcev Oskar Kogoj, imenovale pa 
se bodo »počivališče duha«.

Za pomoč popotnikom Slovenski pisateljski 
poti pripravljamo:

VODNIKE
Celotna Slovenska pisateljska pot bo na vo-
ljo v treh knjižnim vodnikih. V njih bo mo-
goče prebrati zanimivosti o slovenskih pisa-
teljih, njihovem življenju in delih. Vodniki 
bodo tako povezali rojstne hiše, spominska 
znamenja ter kraje, ki so v pisateljevem ži-
vljenju in ustvarjanju pustili poseben pečat.

Avtorji prvega vodniki, ki bo izšel spo-
mladi, in bo zajemal severno in sever-
no-vzhodno Slovenijo, so Željko Kozinc, 
Franci Just in Melita Forstnerič Hajnšek. 
Vsi trije so izvrstni poznavalci tako slo-
venskega leposlovja, življenja in dela po-
sameznih slovenskih pesnikov in pisate-
ljev, kot tudi slovenske pokrajine. 

SPLETNI PORTAL
Vodniki z zemljevidi bodo deloma do-
stopni na spletnem portalu www.spp.si, 
obogatenem z avdio-vizualnimi gradivi. 
Dostopne bodo tudi informacije o tradicio-
nalnih športnih in kulturnih prireditvah, ki 

jih zaznamujejo obletnice literarne zgodo-
vine, na ogled pa bodo tudi filmi o pisate-
ljih. Ti bodo črpali iz arhiva RTV Slovenija 
in bodo skušali vsem dobro znane pisatelje 
prikazati na nov način. 

LITERARNI DOGODKI
v okviru Slovenske pisateljske poti bomo 
organizirali literarne dogodke, ki bodo oži-
vili rojstne kraje, znamenje in pisateljske 
domačije. V prihodnjem letu načrtujemo 
dogodke ob rekah, ob Muri, Dravi in Lju-
bljanici, v okviru festivalov Bürjaški dnevi, 
Noči v stari Ljubljani in Festivala Lent.

Komu je pot namenjena?
Na pot literarnega raziskovanja in 
odkrivanja geopoetičnih užitkov 
vabimo vse,
•  ki bi radi bolje spoznali našo literarno 

dediščino,
•  ki jih zanima, kako in kje so živeli in 

ustvarjali naši pesniki in pisatelji,
•  ki bi želeli na izlet in hkrati uživati v 

literaturi,
•  ki bi radi uživali v pohodništvu,
•  ki pripravljajo učno uro in bi jo radi 

pripravili na drugačen, svež način, 
•  ki morajo pripraviti šolsko nalogo, pri 

tem pa jih lep sončen dan vabi na plano,
 in vse, ki bi se radi vrnili k branju najpo-
membnejših del slovenske književnosti z 
novimi pogledi, potem ko bodo spoznali 
njihova krajevna in življenjska izhodišča. 

Po sledeh slovenskih pisateljev
naTaša ceTinski,

koordinaTorka proJekTa slovenska pisaTelJska poT
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Veliko let smo sanjali in si želeli imeti 
Gradnikovo pot, so učenci in učitelji 
OŠ Dobrovo zapisali v vabilo na 
letošnje Gradnikove večere. Odprtje 
učne poti s kulturnim programom in 
sprehod po poti je bil prvi dogodek, ki 
je uvajal večere, posvečene spominu 
velikemu briškemu rojaku. 

Kot se za šolarje spodobi, so bili na vrsti dopoldne. V petek, 
19. novembra, so s kulturnim programom pospremili 
odprtje Gradnikove poti, žal pa je slabo vreme preprečilo 

sprehod po poti. Ravnateljica šole Vesna Filej je predstavila 
idejo, ki je zorela vse od ravnateljevanja Petra Stresa dalje, in 
se zahvalila vsem učencem in učiteljem ter ostalim sodelavcem, 
ki so sodelovali v projektu. Slavnostni govor je v svojem 
značilnem lahkotnem slogu prispeval tržaški pesnik, esejist, 
pisatelj in prevajalec Marko Kravos. Vsak dan je dober dan, 
če ga posvetimo nečemu pomembnemu, je iskrivo posvetil v 
turobni dan. In čeprav je dež dodobra namočil Gradnikovo pot, 
so v Viteški dvorani slavnostno razglasili njeno odprtje.

Pot je nastala kot del projekta občine Brda (Pohodne poti 
po češnjevem cvetu) ob sodelovanju domačega planinskega 
društva in Tic-a ter finančni podpori Evropskega sklada za razvoj 
podeželja. Tri kilometre dolga pot se začne pri Gradnikovem 
spomeniku pod gradom in se sklene pri pesnikovi rojstni hiši. 
Nekje so. Oko jih človeka ne vidi, zapoje poet v Zlatih lestvah, 
zbirki, katere verzi spremljajo obiskovalca na devetih postajah 
poti. Med vinograde in mimo tipičnih briških dreves, ki so jih 
učenci OŠ predstavili v sliki in besedi, vodi; do nevidnih lestev 
pesnikove duše pelje. Posebno doživetje, pravi predstavitvena 
zloženka, je razgledna točka, od koder se ponuja izjemen 
razgled na 24 zvonikov vrh briških gričev in oddaljenih hribov. 

Že pred nekaj časa smo občine vabili k sodelovanju v 
projektu Najbolj zelena občina, ki ga je izvajalo podjetje Fit 
media iz Celja, nosilec blagovne znamke Zelena Slovenija, 

in z veseljem poudarjamo, da je odziv bil precejšen. Na letošnji, 
prvi, natečaj za najbolj zeleno občino v Sloveniji se je prijavilo 47 
občin, od tega 8 mestnih, 14 malih in 24 srednjih občin.

Strokovna komisija, v kateri so dr. Dušan Plut kot predsednik, 
Bernarda Podlipnik, Ministrstva za okolje in prostor , Saša Kek 
iz Skupnosti občin Slovenije, Mateja Eržen, Združenje občin 
Slovenije, in Jože Volfand, prokurist Fit medie in glavni urednik 
revije EOL, se je sestala na Ministrstvu za okolje in prostor 
in analizirala vsebino odgovorov občin o njihovih okoljskih 
prizadevanjih za trajnostni razvoj. Občine so v vprašalniku, s 
katerim so konkurirale, odgovarjale na vprašanja o upravljanju 
z odpadki in vodami, o energetski varčnosti, o prostorskem 
načrtu, zelenih površinah in o drugih aktualnih okoljskih temah 
v lokalnih skupnostih. Po tehtnem premisleku in primerjavi 
ukrepov po občinah se je strokovna komisija odločila, da v 
kategoriji mestnih občin nagradi MO Velenje, v kategoriji občin 
z več kot 5000 prebivalci je naslov najbolj zelene občine osvojila 
občina Bled, v kategoriji z manj kot 5000 prebivalci pa ta naslov 
nosi občina Vransko.

Najbolj zelene občine v Sloveniji se odlikujejo predvsem po 
pristopu k energetski učinkovitosti in racionalizaciji porabe 
električne in toplotne energije ter izgradnjo kolesarskih in pešpoti, 
ki njihovim prebivalcem omogočajo korak naprej k trajnostni 
mobilnosti. Veliko naporov usmerjajo v zagotavljanje dostopnosti 
vodovoda in kanalizacije ter zagotavljanje čiščenja odpadnih 
voda, s čimer v veliki meri zmanjšujejo svoj okoljski odtis. Vse 
boljša ozaveščenost med občinami se kaže tudi pri oblikovanju 
občinskih proračunov. Večina občin namreč 10 % ali več letnega 
občinskega proračuna nameni "zelenim projektom". Veliko 
pozornosti pa namenjajo tudi izobraževanju in osveščanju mladih. 
Prav odziv občin na razpis za Najbolj zeleno občino kaže, da je 
vse več zavedanja o tem, da moramo ohraniti in vzdrževati zeleno 
Slovenijo, še posebej v lokalnih skupnostih. Ob tej priložnosti 
tako želimo v Skupnosti občin Slovenije iskreno čestitati našim 
članicam, ne samo Velenju, Bledu in Vranskemu, za dosežen 
naziv Najbolj zelena občina 2010 ter vsem občinam, ki so 
kandidirale, za vsa prizadevanja za ekološko in s tem zgledno 
ravnanje z okoljem.

Gradnikova 
učna pot

Zmagovalci 
natečaja najbolj 
zelena občina 
2010

iva sivec

barbara horvaT, 
sekreTariaT sos

Svet se je spremenil, griči, zemlja pa so še 
vedno isti. In ljudje še vedno ljubeznivo ravnajo 
z vsemi plodovi zemlje. Tudi z jezikom, je 
sklenil slavnostni govornik svoj govor. In prav 
Gradnikova učna pot, ki so jo mladi pripravili za 
mlade, potrjuje, da znajo ljubeznivo ravnati tudi 
z jezikom in tako spletati nevidne lestve med 
generacijami. 
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Akcija Očistimo 
Slovenijo v enem 
dnevu! je bila nekaj 
zelo posebnega. Več 
kot 270.000 ljudi se je 
združilo, povezali so 
se za skupno dobro, 
prevzeli odgovornost 
za svoj kraj in pokazali 
kako uspešni smo lahko, 
kadar se vsi borimo za 
isti cilj.

Prostovoljske čistilne akcije 
pa kljub mnogim pozitivnim 
učinkom problematike divjih 

odlagališč ne morejo trajno rešiti. Tudi 
če bi akcijo ponavljali, bi problem 
ostajal. Tega se prav dobro zavedajo 
številni organizatorji vsakoletnih 
lokalnih čistilnih akcij. Odpadki se 
vedno znova kopičijo. 

Potrebno je torej predvsem resno delati 
na tem, da do nelegalnega odlaganja 
sploh ne bi prihajalo. S tem namenom 
je med aprilsko akcijo nastal tudi prvi 
vseslovenski register divjih odlagališč. 

Čeprav je problematika divjih 
odlagališč tako zelo moteča za vse nas, 
pred aprilom marsikatera slovenska 
občina ni imela dobrega popisa svojih 
divjih odlagališč, zato tudi ni bilo 
mogoče pripraviti primernega načrta 
za spopad z nelegalnim odlaganjem. 
Kljub temu, da sta popis in sanacijski 

načrt za občine po zakonu obvezna, je 
to razumljivo. Za pripravo kvalitetnega 
sanacijskega načrta je namreč 
potrebno opravljati redne sistematične 
popise divjih odlagališč, ki so dragi 
in zamudni. Prav nobena slovenska 
občina si tega ne more privoščiti. 

Tu pa lahko pomagamo prostovoljci. 
Več kot 1000 popisovalcev – tabornikov, 
skavtov, lovcev, ribičev, gozdarjev in 
še mnogih drugih - je združilo svoje 
moči in letos spomladi popisalo vse 
slovenske občine ter v Register vpisalo 
preko 13.000 divjih odlagališč. 

Popise želimo v sodelovanju z lokalnimi 
društvi in prostovoljci redno opravljati 
še naprej. Vsako leto. Tako se bo mogoče 
učinkovito spopasti z nelegalnim 
odlaganjem, saj bomo dobili jasen 
pregled nad vsemi odlagališči v vsaki 
občini. Trudili se bomo, da bo naše 
delo kar najbolj strokovno in koristno, 
zato bomo v kratkem omogočili prijave 
divjih odlagališč preko mobilnih 
telefonov, popisovalce bomo izobrazili 
in opremili z GPS aparati.  

Z rednimi popisi bomo inšpekcijam 
in občinam pomagali spremljati, kje 
nastaja največ novih odlagališč, kje 
je potrebno povečati nadzor, morda 
postaviti kamero ali zapornico. Tako 
se bodo lahko zmanjšali stroški, 
hkrati pa bo nadzor postajal vedno 
učinkovitejši. 

Vsako odlagališče v registru bomo 
ocenili glede na nevarnost, ki jo 
predstavlja za okolje in prebivalce. 
Taka ocena bo primerna strokovna 
podlaga za pripravo sanacijskega 
načrta v vsaki občini. Na ta način 
bomo občinam lahko prihranili delo in 
stroške, poleg tega pa se bodo lahko 
sredstva za čiščenje divjih odlagališč 
porabila kar najbolj učinkovito.

S tem dolgim uvodom želim povedati 
predvsem naslednje: za učinkovito 
spopadanje z divjimi odlagališči 
moramo stopiti skupaj. Prostovoljci in 
občinski delavci - vsi lahko pomagamo 
na svoj način, skupaj pa lahko 
dosežemo resnične spremembe. 

Prostovoljski popisi bodo organizirani 
redno vsako leto v mesecu marcu. 
Naslednji bo že marca 2011. Če želite s 
prostovoljskim delom, z nasveti ali na 
kakršenkoli drug način pomagati pri 
popisu v vaši občini, vas prav prijazno 
vabim, da nam pišete na popis@
ocistimo.si. Za spodbudo naj povem, 
da ne boste sami - do danes je svojo 
pomoč pri naslednjem popisu ponudilo 
že preko 150 prostovoljcev. 

Pa hvala za vašo pomoč!
T: 040 420 500
E: janez.matos@ocistimo.si
www.ekologibrezmeja.si 

Očistimo Slovenijo
za vedno!
Prostovoljci združujemo moči - tokrat pri popisu 
divjih odlagališč

Janez maTos,
drušTvo ekologi brez meJa

Vsa popisana odlagališča bodo 
kot do sedaj javno dostopna na 
spletni strani www.ocistimo.si. 
Na tej spletni strani lahko tudi 
vedno vsi občani popolnoma 
anonimno prijavite divja 
odlagališča, ki jih poznate. 



Gozdnim habitatnim tipom Nature 2000 gre v Sloveniji zelo dobro – uvrščeni so na 
drugo mesto v Evropi (Foto: Špela Habič)
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V Kanazawi na 
Japonskem se je z 
zaključno slovesnostjo 
18. decembra končalo 
Mednarodno leto 
biotske raznovrstnosti. 
Slovesnost so izvedli 
kot most do leta 2011, 
Mednarodnega leta 
gozdov. V Sloveniji, 
kjer gozdovi prekrivajo 
več kot pol države in 
se z njimi gospodari 
sonaravno, so biotska 
raznovrstnost in gozdovi 
močno povezani. To 
kažejo tudi primerjave 
stanja gozdov z drugimi 
državami članicami EU, 
ki Slovenijo uvrščajo 
visoko.

Gozdovi prekrivajo tretjino kopnega 
na Zemlji in so izjemnega pomena 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti 

našega planeta, vendar jih izgubljamo s 
hitrostjo 13 milijonov hektarov na leto, 
torej vsaka dva meseca za eno Slovenijo. 
V tropskih gozdovih, ki pokrivajo le 6 
odstotkov kopnega, po ocenah živi več kot 
polovica vseh živalskih in rastlinskih vrst. 
Ponekod tu na pol kvadratnega kilometra 
najdemo toliko vrst dreves, kot jih v vsej 
Evropi in Severni Ameriki skupaj.

Tudi v Evropi so gozdovi izjemnega 
pomena. Pokrivajo 42 odstotkov površja 
Evropske unije in so eden njenih 
najpomembnejših obnovljivih naravnih 
virov. Njihova površina postopoma raste, 
v zadnjem obdobju se je v treh letih 
povečala za en odstotek. Pomen gozdov 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti EU je 
velik. Pokrivajo več kot polovico območij 
Nature 2000 v Evropi in so dom številnim 
ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. 

Gozdovi v Sloveniji so krepko nad 
svetovnim in evropskim povprečjem. 
Pokrivajo 59 odstotkov države in njihov 
delež se stalno povečuje. Slovenijo 
zato uvrščamo med gozdnate države. 
Ker naša država leži na prehodu štirih 
biogeografskih regij in zaradi sonaravnega 
načina gospodarjenja z gozdom so bogati 
z življenjem. Sedeminosemdeset odstotkov 
gozdov izgrajujejo domače, rastišču 

primerne drevesne vrste, ali pa je sestava v 
njih podobna naravni. 

Rezultat tega je, da je v naših gozdovih kar 
11 habitatnih tipov, ki ustrezajo kriterijem 
za vključitev v omrežje Natura 2000. 
Slovenija se lahko pohvali: »Dobro jim gre«. 
Države članice EU so namreč pred dvema 
letoma prvič sistematično ocenile stanje 
ohranjenosti najbolj ranljivih habitatov in 
vrst v Uniji. Uporabljene so bile tri stopnje 
stanja – „ugodno“, „pomanjkljivo“ in „slabo“. 
Pokazalo se je, da je v ugodnem stanju le 
majhen delež habitatov in vrst. Od gozdnih 
habitatnih tipov je v Uniji v povprečju le 
dobrih 20 odstotkov gozdnih habitatnih tipov 
takih, da je njihovo stanje ugodno. Ocena 
Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za 
gozdove Slovenije kaže, da je v Sloveniji 
stanje ugodno kar za tri četrtine gozdnih 
habitatnih tipov – to je štirikrat bolje od 
evropskega povprečja. Slovenija je tako v EU 

Biotska raznovrstnost 
in gozdovi: Slovenija je v 
evropskem vrhu

breda ogorelec,
minisTrsTvo za okolJe in prosTor



Sova kozača je najpomembnejša ptica 
obsežnih jelovo-bukovih gozdov Snežni-
ka in Javornikov (Foto: Mirko Perušek)

Gozdni požari sodijo med grožnje gozdovom, zaradi podnebnih sprememb jih 
pričakujemo vse več (foto: Jošt Jakša)
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na odličnem drugem mestu. Za primerjavo 
poglejmo še naše sosede: v Italiji je stanje 
ugodno za dobrih 60 odstotkov, v Avstriji 
za manj kot 10 odstotkov, na Madžarskem 
pa je stanje vseh gozdnih habitatnih tipov 
slabo. Tudi v gozdnati Skandinaviji je stanje 
bistveno slabše: na Finskem in na Švedskem 
ugotavljajo, da je stanje ugodno za manj kot 
četrtino njihovih gozdnih habitatnih tipov.

Gozdovi pokrivajo kar 68 odstotkov 
območij Nature 2000 v Sloveniji, saj so 
tudi dom treh velikih zveri, ki so v Evropi 
ogrožene: medveda, volka in risa. Pri nas 
so namreč ohranjeni tudi veliki kompleksi 
strnjenih gozdov, ki so nujni za njihovo 
dolgoročno preživetje. 

Od 201 ti. kopenskih Natura 2000 vrst je kar 
62 vrst oz. skoraj tretjina vseh takih, da so 
povezane z gozdom, ugotavljata Aleksander 
Golob in Mitja Skudnik v Priročniku o vrstah 
Natura 2000, ki so povezane z gozdom. Še 
zlasti je gozd pomemben za hrošče, saj je 
nanj vezanih kar 80 odstotkov vrst, in za 
dvoživke. Gozdovi so tudi dom ogroženim 
pticam, kot je na primer srednji detel, ki 
išče hrano in si izdolbe duplo v mogočnih 
hrastih Krakovskega gozda, ali mali klinkač, 
ki gnezdi v gozdu, lovi pa na okoliških 
poljih in travnikih.

Vse to bogastvo vrst v gozdovih v Sloveniji 

ohranjajmo z različnimi ukrepi. Za 
nekatere vrste, na primer metulja črtastega 
medvedka, je pomembno, da ohranjamo 
gozdne jase, glog in črni trn gresta v slast 
gosenicam metulja imenovanega hromi 
volnoritec, ne odstranjujemo hrastovega 
lesa odmrlih dreves za hrošča hrastovega 
kozlička in rogača, puščamo odmrl les v 
vodah, da se na njem sonči želva sklednica, 
preusmerjamo množični obisk iz območij, 
kjer gnezdijo ptice, priporočata Golob in 
Skudnik.

Ključne grožnje ekološki stabilnosti 
gozdov v Sloveniji so po podatkih Agencije 
RS za okolje naslednje: krčenje gozdov, 
nedovoljeni posegi v prostor, onesnaženost 

zraka, ujme in bolezni, rastlinojeda 
divjad, čezmerno izsekavanje starega in 
trhlega drevja, gozdni požari, spremembe 
vodnega režima, neustrezne oblike 
rekreacije in turizma, gozdne prometnice, 
neurejena paša živine in drobnice v gozdu 
in neustrezen način izvajanja del v gozdu.

V mednarodnem letu gozdov se bo v 
Sloveniji pod geslom »Gozdovi za ljudi« 
odvijala vrsta dogodkov, s katerimi 
bodo krepili zavedanje ljudi o pomenu 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. 
Dogovori o tem tečejo tudi že z nekaterimi 
občinami, aktivnosti koordinira 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, več na www.letogozdov.si. 



Podelitev listine Občina po meri invalidov občini Zreče (na sliki z leve: predsednica projektnega sveta ZDIS prof. Zora 
Tomič, župan občine Zreče mag. Boris Podvršnik, predsednik ZDIS Drago Novak in predsednik ODI DD Ivan Pavlič)
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Približno leto dni je, odkar v občini 
Zreče ob sodelovanju Območnega 
društva invalidov Dravinjske doli-

ne (v nadaljevanju ODI DD), drugih dru-
štev, zavodov, institucij in posameznikov 
izpolnjujemo aktivnosti Akcijskega načr-
ta za neodvisno življenje invalidov v ob-
čini Zreče za obdobje 2010-2014, ki je 
plod projekta Zveze delovnih invalidov 
Slovenije (v nadaljevanju ZDIS) Občina 
po meri invalidov. 

Čeprav je občina Zreče relativno mala 
občina, se je že ob pripravi akcijskega 
načrta ugotovilo, da dela na področju 
urejanja invalidske problematike ne bo 
malo. Predvsem na področju odprave 
arhitektonskih ovir, zagotavljanja pogo-
jev za samostojen in neodvisen dostop 
do vseh javnih ustanov se je izkazalo, 
da imamo veliko šibkih točk. Žal po-
segi v te objekte terjajo večja finančna 
sredstva, ki pa jih lahko zagotovimo le 
z dolgoročnim planiranjem in prijavami 

na različne evropske in državne razpi-
se. Vsi si želimo, da bi v sicer relativno 
kratkem štiriletnem obdobju trajanja 
akcijskega načrta prišli do rešitev, s ka-
terimi bi ob zaključku projekta odpravili 
te ovire in omogočili dostop za gibalno 
ovirane osebe v vse javne objekte. Go-
tovo nam to mora biti cilj in težnja tega 
projekta.

Smo pa tekom projekta kmalu tudi ugo-
tovili, da je mnogo takih ovir, ki se jih 
zgolj z malo pozornosti, volje in brez 
večjih finančnih stroškov da odpraviti 
ali omejiti. Pri tem je pomembno med-
sebojno obveščanje, sodelovanje in volja 
do skupnega cilja, da občino naredimo 
prijazno invalidom.

Za uspešno izvajanje aktivnosti iz Akcij-
skega načrta za neodvisno življenje inva-
lidov v občini Zreče v letu 2010 je bilo 
občini Zreče podeljeno priznanje ZDIS, 
listina Občina po meri invalidov.

Slovesna podelitev listine je bila na med-
narodni dan invalidov 3. decembra v več-
namenski dvorani v Zrečah. Na prireditvi 
sta o dogodku in pomembnosti zavedanja 
in urejanja invalidskega področja sprego-
vorila predsednik ZDIS Drago Novak in 
državni svetnik in predsednik Nacional-
nega sveta invalidskih organizacij Slove-
nije Boris Šuštaršič. Slavnostno je svoj po-
gled na urejanje invalidske problematike 
in veseljem nad pristopom občine Zreče 
k urejanju tega področja delil mag. Franc 
Hočevar, svetovalec predsednika Repu-
blike Slovenije za zdravstveno in socialno 
varstvo ter humanitarna vprašanja. Ob-
razložitev za podelitev listine Občine po 
meri invalidov za leto 2010 občini Zreče 
je podala prof. Zora Tomič, predsednica 
Projektnega sveta ZDIS za projekt Občina 
po meri invalidov.

(Podeljena listina je za občino Zreče 
priznanje in obveznost za uresničevanje 
pravic invalidov. Potreb in želja po ure-
ditvi invalidske problematike na različ-
nih področjih pa je še veliko, upamo pa, 
da nam bo v nadaljnjih treh letih trajanja 
Akcijskega načrta uspelo odpraviti čim-
več ovir, ki dejansko onemogočajo našim 
občanom (pa tudi drugim obiskovalcem 
našega kraja) neodvisno vključevanje v 
družbeno okolje.

Projekt Občina po meri invalidov 
v občini Zreče 

kaTJuša črešnar, zdravko ivačič,
občina zreče 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

Razstavljalci

100 lokalnih skupnosti iz jugov-
zhodne Evrope
50 razvojnih agencij: Donatorjev, 
razvojnih agencij
50 investitorjev: banke, podjetja, 
ponudniki komunalnih storitev, ener-
getika

obiskovalcev 

tudi za javnost

   lokalnih oblasti

WHY ATTEND/EXHIBIT



62

d o m a  i n  p o  s v e T u
č a s o s p i s

d e c e m b e r  2 0 1 0

Odgovorno do prostora! 
se je zavzelo za  uveljavitev 
koncepta razvojno 
naravnanega varstva 
kmetijskih zemljišč

Člani partnerstva Odgovorno do pro-
stora! (v nadaljevanju OdP) pozorno 
spremljamo pripravo prav vse zako-

nodaje, ki posega v integriteto prostorskega 
načrtovanja. Tako tudi že več kot leto dni 
spremljamo pripravo Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih ze-
mljiščih (v nadaljevanju: ZKZ-C). Partner-
stvo se je v preteklem letu razvilo kot oblika 
organiziranega delovanja civilne družbe, ki 
javnosti in nosilcem odločanja v Republiki 
Sloveniji predstavlja stališča o aktualni pro-
blematiki na področju urejanja prostora in 
hkrati opozarja na nujnost bolj odgovorne-
ga ravnanja s prostorom. Partnerstvo danes 
skupino sestavlja že 13 organizacij: Zbor-
nica za arhitekturo in prostor Slovenije, 
Inštitut za politike prostora, pet članic Uni-
verze v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
Filozofska fakulteta - Oddelek za geogra-
fijo, Fakulteta za družbene vede, Oddelek 
za krajinsko arhitekturo pri Biotehniški 
fakulteti ter Inženirska zbornica Slovenije, 
Znanstveno-raziskovalno središče Univerze 
na Primorskem, Društvo urbanistov in pro-
storskih planerjev Slovenije, Društvo krajin-
skih arhitektov Slovenije, Zveza geodetov 
Slovenije in Trajekt - Zavod za prostorsko 
kulturo. Projekt je v izhodišču podprlo pre-
ko 200 posameznikov, ki strokovno deluje-
jo na področju urejanja prostora.

Partnerji OdP smo v času medresorske 
obravnave predloga ZKZ-C oblikovali kritič-
no stališče do obravnavanega gradiva in ga 
posredovali Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano na delovnem sestanku 
v začetku novembra. Ker smo se v pripra-
vo sprememb ZKZ-C vključevali že ves čas 
priprave in dosledno načelno nasprotovali 
predvidenemu načinu normiranega varstva 
kmetijskih zemljišč, ker  posega v celovitost 
prostorskega načrtovanja, smo predlagali 
umik predloga iz obravnave. Takratne re-

šitve so po mnenju OdP predstavljale resen 
odmik od mednarodne dobre prakse varo-
vanja kmetijskih zemljišč z metodami pro-
storskega načrtovanja in bi postale ovira za 
skladen prostorski ve in lokalnih skupnosti.  
Stališče je MKGP opozorilo na pomanjklji-
vosti osnutka ZKZ-C in njegove obrazloži-
tve, na pričakovane negativne posledice in 
probleme pri izvajanju ter tudi na procesne 
nepravilnosti pri njegovi pripravi in obrav-
navi. V stališču je osnutek ZKZ-C povezan 
tudi z drugimi podobnimi načini poseganja 
posameznih ministrstev v sistem prostor-
skega načrtovanja, med katerimi je zadnji 
tak primer Zakon o umeščanju prostorskih 
ureditev državnega pomena v prostor (npr. 
varstvo območij Nature2000). Stališče 
OdP je, da vse takšne rešitve kažejo na ne-
odgovorno ravnanje s prostorom, na zelo 
poenostavljeno prikrojevanje zakonodaje 
potrebam posameznih resorjev in s tem ne-
posredno ogrožajo razvojne možnosti drža-
ve, gospodarstva in državljanov za skladen 
prostorski razvoj.

Partnerji OdP si prizadevamo odgovornim 
v državi sporočiti, da so razmere v urejanju 
prostora po dveh desetletjih privatizacije 
in liberalizacije sistema urejanja prostora 
v Sloveniji postale nevzdržne in narodno 
gospodarsko škodljive. Do skrajnosti nor-
mirano, dejansko pa kratkoročnim intere-
som podrejeno načrtovanje prostorskega 
razvoja se je povsem osredotočilo na po-
trebe posameznih investitorjev in lastnikov 
ter predvsem povečalo obseg funkcionalno 
slabo podprte urbanizacije, ki bo s svojo 
negospodarnostjo dolgoročno obremenje-
vala prebivalce, lokalne skupnosti, državo 
in gospodarstvo. Takšno pomanjkanje od-
govornosti do prostora je po presoji par-
tnerjev OdP treba prekiniti in v Sloveniji 
ponovno vzpostaviti razmere za zagota-
vljanje skladnega prostorskega razvoja.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je naredil korak v tej smeri in stali-
šče OdP vzel skrajno resno ter ožjo delov-
no skupino predstavnikov OdP povabil na 
dodaten pogovor. Tam je bilo ugotovljeno, 
da so cilji MKGP in OdP načeloma ujema-
joči. OdP se zaveda pomena varstva kme-
tijskih zemljišč in ga odločno podpira ter 

Nasprotovanje z razlogom 
dr. aleš mlakar, izidor Jerala, leon kobeTič, dr. anTon prosen, dr. anka 

lisec, dr. ivan marušič, mag. Jelka hudoklin in dr. alma zavodnik lamovšek 
napisala maJa simoneTi
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je naklonjeno prenovi zakonskih predpisov 
varstva ter izboljšanju podatkovnih osnov. 
Hkrati OdP meni, da je varstvo kmetijskih 
zemljišč tudi pomemben argument za zgo-
ščevanje poselitve in razvoj podeželja, kar 
sta dva, v kontekstu trajnostnega razvoja, 
posebno pomembna cilja prostorskega ra-
zvoja Slovenije. Pomembne razlike med 
MKGP in partnerji OdP so bile ugotovlje-
ne v opredelitvi načina varstva in postop-
ka bodočega varstva kmetijskih zemljišč. 
Medtem ko je MKGP v predlogu ZKZ-C 
predvidelo normirano varstvo z vnaprej 
določenimi območji posebnega varstva, je 
OdP opozorilo, da takšen način normiranja 
operativno v zadnjih nekaj desetletjih, vsaj 
po dosegljivih podatkih, ni obvaroval kme-
tijskih zemljišč pred pozidavo in je hkrati 
pomembno prispeval k dolgoročno škodlji-
vemu vzorcu prostorskega razvoja Sloveni-
je. Ker ni nobenih dokazov, da bi norma-
tivna oblika varovanja učinkovala, hkrati 
pa onemogoča dialog in iskanje optimalnih 
prostorskih rešitev, v OdP menimo, da je 
možno zaščito konceptualno in operativno 
zasnovati bolj učinkovito.

Minister, državna sekretarka in delovna 
skupina MKGP so argumente OdP sprejeli 
ter povabili predstavnike OdP k sodelova-
nju pri pripravi sprememb predloga ZKZ-C, 
ki bi lahko bile sprejemljive z vidika nave-
zave na prostorsko zakonodajo. Na delov-
nih sestankih je bil oblikovan nov osnovni 
koncept določanja trajno varovanih kme-
tijskih zemljišč. Ta naj bi se namesto z 
aktom Vlade RS določila na osnovi ciljev 
njihovega varstva in ciljev celovitega ure-
janja prostora določila v konkretnih pro-
storsko načrtovalskih procesih uskladitve 
varstvenih in razvojnih interesov države 
in lokalnih skupnosti. Določitev naj bi po-
tekala na dveh ravneh in v dveh korakih: 
(1) na strateški ravni, v smiselni povezavi 
s potrebno prenovo Strategije prostorske 

razvoja Slovenije in (2) na izvedbeni ravni, 
s parcelno natančnostjo, v okviru priprave 
občinskih prostorskih načrtov. Na takšen 
način bi prešli iz dokazano neučinkovitega 
normativnega varstva kmetijskih zemljišč 
v aktivno varstvo kmetijskih zemljišč s po-
stopki usklajenega in celovitega prostor-
skega načrtovanja.

Operacionalizacija tega koncepta v obliki 
zakonskega besedila se še zaključuje, tako 
da končna presoja dosežene stopnje uskla-
ditve stališč do rešitev še ni možna. Glede 
na odzivnost ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in tvorno operativ-
no sodelovanje, ki temelji na medsebojnem 
spoštovanju in razumevanju strokovnih 
izhodišč pri pripravi sprememb predloga 
ZKZ-C, pa je zaupanje OdP v operativno iz-
boljšanje tega zakona veliko. Iz vzporednih 
poročil o drugih pogovorih, ki potekajo na 
ravni medresorskega usklajevanja predlo-
ga ZKZ-C, je možno zaznati, da je MKGP 
v fazi javne razprave tudi iz drugih naslo-
vov prejelo nekatere stališču OdP podobne 
pripombe, zato so velika tudi pričakovanja, 
da bo MKGP spoštovalo integriteto pro-
storskega načrtovanja in se celo zavzelo 
za ustrezne, nujno potrebne spremembe 
sistemske prostorske zakonodaje in prakse 
prostorskega načrtovanja.

Skupina OdP po poročilih svojih predstav-
nikov ocenjuje, da bo oblikovan konceptu-
alno in operativno dober zakonski predlog, 
ki ne bo ogrožal skladnega prostorskega 
razvoja Slovenije, ampak pomembno pri-
speval k uresničljivemu in bolj odgovor-
nemu ravnanju s prostorom. OdP posebej 
pozdravlja ravnanje ministra mag. Dejana 
Židana in delovne skupine ministrstva , ker  
so omogočili vključitev potrebnega doda-
tnega znanja in izkušenj v pripravo novele 
zakona in tako prekinil res slabo prakso 
izločanja strokovne in  širše civilne družbe 

iz priprave novih zakonodajnih rešitev, ki 
jo še posebej kritično občutimo prav na po-
dročju urejanja prostora.

Odgovorno do prostora! je projekt partner-
jev in posameznikov, ki si organizirano  pri-
zadeva za spremembe v urejanju prostora v 
Republiki Sloveniji. Partnerji  in predstavni-
ki projekta s svojim delovanjem opozarjajo 
ministra za okolje in prostor ter  Vlado RS, 
da je urejanje prostora v Sloveniji z vsakim 
novim posegom v zakonodajo vedno bolj 
neučinkovito in da je dozorel čas za res  ko-
renite in utemeljene spremembe. Februarja 
2010 so bili na posvetu v Državnem svetu  
oblikovani in kasneje potrjeni ter razširjeni 
sklepi, ki povzemajo pričakovanja projek-
tne skupine, somišljenikov in podpornikov:

1 - Slovenija potrebuje oceno stanja v pro-
storu in urediti je treba sistem stalnega 
spremljanja stanja;

2 -Izdelati je treba multidisciplinarno ana-
lizo sistema urejanja prostora in zagotoviti 
vrednotenje prostorskih razsežnosti razvoj-
nih programov in politik na ravni države;

3 – Treba je na ravni Vlade RS organizirati 
službo za urejanje prostora (= načrtova-
nje, gradnja, varstva, raba, vzdrževanje in 
prenova vseh sestavin prostora);

4 - Uvesti je treba stalno javno poročanje o 
vseh vidikih urejanja prostora ter zagotovi-
ti formalne in druge (finance, znanje, čas) 
pogoje za bolj učinkovito vključevanje jav-
nosti v zadeve s področja urejanja prostora;

5 - Podpreti je treba razvojno raziskovalno 
prakso na področju urejanja prostora;

6 - Dolgoročno je treba urediti zakonodajni 
okvir urejanja prostora in zagotoviti njego-
vo učinkovito izvajanje.




