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b e s e d a  u r e d n i c e

Kot je čas za rast mora biti čas tudi za tre-
nutke, ko se je potrebno zaustaviti, zazreti 
namesto v prihodnost v preteklost, po-
gledati kaj je bilo narejenega in kako, kaj 
bi bilo mogoče storiti drugače in mogoče 
tudi bolje. Tudi v skupnosti smo tak raz-
mislek v zadnjih nekaj mesecih opravili, 
si vzeli nekaj več časa za vpogled v našo 
preteklost, da bi lažje in bolje videli našo 
prihodnost. Temu so bile tudi namenjene 
spremembe statuta skupnosti, ki ga je na 
izjemno uspešni skupščini sprejel tudi tam 
prisoten županski (ali občinski) zbor. Z 
željo se organizirati tako, da bo delova-
nje transparentno in odzivno na potrebe 
in pričakovanja vseh občin članic, pa najsi 
bodo večje ali manjše, urbane ali ruralne, 
na severu ali jugu države, …

Prihodnost bo pokazala ali so bili razmi-
sleki pravilni in ali bo prenovljena sku-
pnost lahko še bolje opravljala svojo vlogo 
zastopnika občinskih interesov. Za podo-
ben razmislek so se očitno odločili tudi v 
okviru Odbora DZ za lokalno samoupra-
vo in regionalni razvoj, saj so napovedali 
javno razpravo o Strategiji razvoja lokal-
ne samouprave v RS. Kar je poteza vre-
dna vse podpore, saj je področje lokalne 
samouprave po šestnajstih letih od svoje 
uveljavitve že precej utrujeno in marsikdaj 
zanemarjeno. Potrebno novega razmisle-
ka kako naprej in v katero smer. Skupnost 
bo v tej razpravi aktivno sodelovala.
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Regionalne razvojne razlike se v 
Sloveniji, tako kot tudi drugje v 
Evropi, ne zmanjšujejo, posledi-

ce gospodarske in finančne krize pa so 
še dodatno opozorile na nekatere sla-
bosti obstoječega modela spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja. Kriza 
je povzročila nesorazmerno poslabšanje 
socialnih in gospodarskih razmer v tistih 
območjih Slovenije, ki najbolj zaostaja-
jo v razvoju - predvsem v Pomurju, Beli 
Krajini na Koroškem in drugje. Pojavile 
so se zahteve po intervenciji države po 
vzoru Zakona o razvojni podpori Pomur-
ski regiji v obdobju 2010-2015, saj obsto-
ječi Zakon o spodbujanju skladnega regi-
onalnega razvoja ni predvidel sistemskih 
mehanizmov za  reševanje tako velikih 
razvojnih težav. Prav zaradi tega smo v 
Službi Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko (SVLR) pristopili k 
pripravi novega sistemskega zakona, ki 
je v tretji obravnavi v državnem zboru.

Koncept, ki ga uvaja predlog novega 
Zakona o spodbujanju skladnega regio-
nalnega razvoja, temelji na izkoriščanju 
vseh potencialov regij. Osnovna filozofija 
namreč ni prerazporejanje dohodka od 
bolj razvitih k manj razvitim, temveč je 
aktiviranje neizkoriščenih potencialov – 
in ti so prisotni v vseh slovenskih regijah 
– njen osrednji cilj. Posebno pozornost 
namenjamo obmejnim problemskim ob-

močjem, saj je njihova poseljenost strate-
škega pomena za Slovenijo. 

Regionalna politika, ki jo uvaja novi za-
kon, temelji na več-nivojskem partner-
skem dialogu in prinaša teritorialno in 
časovno opredeljene instrumente. Me-
nim, da smo oblikovali učinkovite rešitve 
in ukrepe, ki jih potrebujemo pri odziva-
nju na krizne situacije. Ob zaznanih po-
slabšanih gospodarskih in socialnih raz-
merah bo namreč vlada lahko ustrezno 
in takoj odreagirala.1 Če bodo kjerkoli v 
Sloveniji nastopile razmere, kot smo jim 
bili priča v na primer v Pomurju, bo to, 
ogroženo območje, na podlagi novega 
sistemskega zakona deležno približno 
enake ravni državne podpore, kot je bila 
zagotovljena Pomurju. Na ta način bomo 
lahko pravočasno omejili posledice in 
pripomogli k hitrejši stabilizaciji razmer, 
kar odpravlja potrebo po interventnih 
razvojnih zakonih, s katerimi so v lan-
skem letu nekatera območja (Bela kra-
jina, Maribor s širšo okolico in Koroška) 
opozorila na svoje razvojne težave. Opi-
sani instrumentarij regionalne politike je 
zamišljen kot izjema, ki se aktivira le v 
kriznih situacijah, ko odpovejo vsi drugi 
mehanizmi regionalne politike, vključno 
z evropsko kohezijsko politiko. 

Predlog zakona nadgrajuje sedanje iz-
vedbene načrte regionalnih razvojnih 

programov z dogovori za razvoj regij s 
katerimi želimo k regionalnim ciljem 
usmeriti tudi projekte ministrstev, ki so 
pomembni za razvoj regij. 

Usklajevanje razvojnih politik za dosega-
nje regionalnih ciljev je podprto s svetom 
za teritorialno usklajevanje razvojnih po-
bud, ki ga vodi predsednik vlade. 

Predlog zakona predvideva tudi preo-
blikovanje regionalnih institucij, vendar 
pazljivo načrtuje njihov prehod – ne sme 
se namreč zgoditi, da bi zaradi statusnih 
sprememb trpelo izvajanje regijskih pro-
jektov, še posebej tistih, ki črpajo sred-
stva EU. Pri tem poudarjamo, da vse 
spremembe vključujejo prehodne rešitve 
in načelo postopnosti. Če bodo na primer 
v določeni regiji izpolnjeni vsi pogoji, 
lahko namesto Izvedbenega načrta re-
gionalnega razvojnega programa za leti 
2012 in 2013 že pripravijo dogovor o 
razvoju regije. Nova zakonodaja bo tako 
imela učinek že v tej finančni perspekti-
vi, vsekakor pa bo lahko polno zaživela 
šele s pripravo nove generacije regional-
nih razvojnih programov po letu 2013.

Regionalne razvojne agencije predlog 
zakona opredeljuje kot osrednje ra-
zvojne institucije v regijah oziroma kot 
operativne izvajalke regionalne politike. 
Njihova naloga bo vzpostaviti regijsko 
razvojno mrežo, v katero bodo povezale 
tudi območne razvojne agencije, tehno-
loške centre, garancijske sklade, inku-
batorje, centre za razvoj turizma, ener-
getske pisarne, ipd. Pri tem bo država 
nosila 60 odstotkov stroškov delovanja 
razvojnih regij in tudi območne razvoj-

Novi Zakon o 
spodbujanju 
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regionalnega razvoja 
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ne institucije bodo pridobile na pomenu. 
Skupaj z regionalno razvojno agencijo 
bodo v javnem interesu lahko opravljale 
splošne razvojne naloge v regiji. Sicer pa 
predlog zakona določa tudi preoblikova-
nje tistih regionalnih razvojnih agencij, 
ki danes delujejo v zasebni pravni obliki, 
v javne zavode.

Z uveljavitvijo zakona se bodo prav tako 
poenostavili postopki odločanja na ravni 
regije, in sicer z oblikovanjem enega sa-
mega razvojnega sveta regije, v katerega 
se bosta združila sedanji »svet regije« in 
»regionalni razvojni svet«. Akt o ustano-
vitvi sveta se bo potrjeval na občinskih 
svetih, potrditi pa ga bosta morali dve 
tretjini svetov občin z dvotretjinsko ve-
čino prebivalstva v regiji. Pri tem bosta 
morala biti izpolnjena oba pogoja, s či-
mer bo zagotovljen interes tako manjših 
kot tudi večjih občin. Člani razvojnega 
sveta regije bodo predstavniki občin, 
predstavniki gospodarstva v regiji in 
predstavniki nevladnih organizacij v 
regiji,  njihovo število pa se bo določi-
lo z aktom o ustanovitvi. Število pred-
stavnikov občin v svetu bo enako števi-
lu predstavnikov gospodarstva, število 
predstavnikov nevladnih organizacij pa 
enako polovici števila predstavnikov ob-
čin. Člane sveta bodo volili občinski sveti 

po območjih upravnih enot v regiji, pri 
čemer bo treba vsakemu območju uprav-
ne enote zagotoviti najmanj enega člana 
sveta. Dodatno pa se bo v območno ra-
zvojno partnerstvo v regiji, v kateri živi 
narodna skupnost, v svet imenovalo tudi 
njenega predstavnika. Menimo, da bodo 
na način v razvojnem svetu regije zasto-
pani vsi razvojni interesi in da bodo vsa 
območja v regiji zastopana enakopravno. 

Ko se bo sprejemal regionalni razvojni pro-
gram in dogovori za razvoj regij – torej do-
kumenti, ki imajo javnofinančne posledice 
za občinske proračune – bodo sklicani vsi 
župani v posamezni regiji. Odločitve bodo 
sprejete le, če se bo z njimi strinjalo 60 
odstotkov županov v regiji z večino prebi-
valstva regije. Izpolnjena bosta morala biti 
oba pogoja. Potreben bo torej širok kon-
senz občin, tako glede sestave sveta kot 
ostalih ključnih odločitev v regiji. 

V SVLR menimo, da smo pri oblikova-
nju predloga novega zakona upoštevali 
ključne interese občin, ki so tudi prek 
obeh reprezentativnih združenj sodelo-
vale pri usklajevanju in iskanju ustreznih 
rešitev. Ukrepi in rešitve, ki jih uvaja 
predlog novega zakona so izjemno po-
membni, vendar zgolj izboljšana sistem-
ska zakonodaja ne bo odpravila regio-

nalnih razvojnih razlik. Rokave bomo 
morali zavihati vsi – država in regije, saj 
bo precej odvisno tudi od izvajanja zako-
na. Menimo namreč, da je uspešen regi-
onalni razvoj naša skupna odgovornost. 

1 (Če bo na primer brezposelnost, kljub sistemskim ukrepom, ki 

bodo takšne situacije preprečevali, v območju določene uprav-

ne enote presegla kritično mejo 17 odstotkov, bo imela vlada 

zakonsko podlago, da sprejme dodatne začasne ukrepe razvoj-

ne podpore za takšno območje. Tako bodo območja z visoko 

brezposelnostjo deležna programskega pristopa, prednostne 

obravnave razvojnih politik, spodbud za zaposlovanje in doda-

tnih proračunskih sredstev za izvedbo programa spodbujanja 

konkurenčnosti.)

Koncept, ki ga uvaja predlog 
novega zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega 
razvoja, temelji na izkoriščanju 
vseh potencialov regij. 
Osnovna filozofija namreč 
ni prerazporejanje dohodka 
od bolj razvitih k manj 
razvitim, temveč je aktiviranje 
neizkoriščenih potencialov – in 
ti so prisotni v vseh slovenskih 
regijah – njen osrednji cilj.
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Strategija EU2020

Evropska Komisija je marca leto-
šnjega leta sprejela krovno strate-
gijo za rast in delovna mesta, ki je 

nasledila preteklo Lizbonsko strategijo. 
Evropa 2020 predstavlja ambiciozno in 
celovito strategijo za izhod držav članic 
iz gospodarske krize, zagotovitev ma-
kroekonomske stabilnosti ter za vzpo-

stavitev ambicioznih strukturnih reform. 
Bistveni del te strategije je uvedba struk-
turnih reform za srednje in dolgoročno 
obdobje, ki se osredotočajo na spodbuja-
nje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje 
potenciala rasti in uresničevanje petih 
glavnih ciljev do leta 2020. Strategija 
postavlja naslednje prioritete za Evropo; 
pametna, trajnostna in vključujoča rast. 
Prav tako postavlja pet glavnih ciljev za 

celotno Evropsko unijo, in sicer s podro-
čja raziskav in inovacij, zaposlovanja, 
izobraževanja, okolja in socialne vklju-
čenosti.

Ozka grla za rast

Ključna reformna področja oziroma ozka 
grla na evropski ravni je identificirala 
Evropska komisija; to so področja, ki jim 
bo namenjeno največ ukrepov. Najbolj 
pereč je problem stabilnosti javnih financ 
v državah članicah in potrebe po pokoj-
ninskih reformah, kjer je potrebno zago-
toviti dolgotrajno vzdržnost. Prav tako 
je potrebno ohranjati konkurenčnost in 
povečevati produktivnost ter zmanjšati 
stroške za podjetništvo. S področja trga 
dela je potrebno spodbujati ustvarjanje 
novih delovnih mest ter zagotoviti, da 
fiskalna konsolidacije ne prispeva k po-
večevanju stopnje brezposelnosti. 

Za dosego ciljev in premagovanje ozkih 
grl je Evropska komisija predstavila nov 
način spremljanja in poročanja na EU 

Nova evropska 
razvojna strategija do 
leta 2020

jana poljak,
služba vlade rs za razvoj in evropske zadeve



Slika 1: Shematski prikaz evropskega semestra
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ravni in za vsako državo članico. Pred-
stavila je t.i. Evropski semester, katere-
ga cilj je uskladiti poročanje o makro in 
mikro situaciji, s tem da se vzporedno 
pripravlja poročilo o Paktu stabilnosti in 
rasti ter Nacionalni reformni program. 
To pomeni hkratno oblikovanje predlo-
gov letnih programov za stabilnost in 
racionaliziranih reformnih programov, 
ki jih pripravlja vsaka država članica in 
z njimi določa ukrepe za poročanje o na-
predku pri izpolnjevanju ciljev ter ključ-
ne strukturne reforme za odpravo ovir za 
rast. Oba programa se morata sklicevati 
drug na drugega. Nacionalni reformni 
program bo moral opredeliti in izvaja-
ti ukrepe zapisane v izhodni strategiji, 
ugotoviti, kje so nacionalne ovire za rast, 
ter zapisati ukrepe potrebne za vrnitev 
gospodarstva na pot trajnostne rasti in 
vzdržnih javnih financ. Zajemali bodo ne 
le fiskalno politiko, ampak tudi osrednja 
makroekonomska vprašanja v zvezi z ra-
stjo in konkurenčnostjo (tj. makro nerav-
novesja). Poročanje bo moralo zagotoviti 
celovit pristop k oblikovanju in izvajanju 
politik, ki je bistvenega pomena pri pod-
pori odločitev, ki jih bo Slovenija morala 
sprejeti zaradi pritiskov na javne finance. 
Predvideva se tudi večje poenotenje na-
cionalnih razvojnih programov (predpi-
sana vsaj delna shema), da se omogoči 
lažje primerjanje, spremljanje tudi med 
državami. 

Razvojno načrtovanje v Sloveniji

Slovenija si je za cilj v okviru Nacional-
nega programa za izvajanje Lizbonske 
strategije zadala prehod v nizkoogljič-

no, okoljsko učinkovito družbo, v okviru 
katere bo krepila konkurenčnost gospo-
darstva EU, za ustvarjanje delovnih mest 
ter gospodarski razvoj v zdravem okolju. 
Vprašanje je, ali se ta cilj uresničuje. 
Med širšimi vzroki za neuresničevanje 
zastavljenih ciljev, poleg gospodarske 
in finančne krize, je tudi neusklajeno 
delovanje in premalo definirani državni 
ukrepi ter z njimi povezani javnofinančni 
izdatki. 

V Sloveniji smo tako s spremenjeno pri-
pravo k ciljem usmerjenega razvojnega 
proračuna dosegli »delovanje v eni smeri 
k skupnemu cilju« ter izboljšali izvajanje, 
spremljanje in zavest o strukturnih refor-
mah. K rezultatom usmerjen programski 
proračun zagotovo prinese jasnejšo sli-
ko, kje smo, kaj smo si začrtali, kam želi-
mo, kako se je povečala družbena blagi-
nja. Ne nazadnje pomeni tudi evalvacijo 
do sedaj zastavljenih programov, odpira 
vprašanja, ali je mogoče z zakonom spre-
jeti določene finančne obveznosti, ne da 
bi se vnaprej dogovorili, kateremu pro-
gramu zato zmanjšamo sredstva. Prav 
tako odpira razpravo, ali mogoče ni že 
čas, da ukinemo nekatere že preživete 
programe.  

Slovenija je z novim pristopom priprave 
proračuna uvedla programsko razvojno 
klasifikacijo  in s tem 11 razvojnih in 4 
državotvorne politike. Vsaka politika iz-
polnjuje cilje, širše zapisane v strateških 
dokumentih, tako tudi cilje sprejete zno-
traj EU2020. Odhodki  so se v procesu 
prehoda na programski proračun ustre-
zno uskladili po novi razvojni klasifikaci-

ji, s čimer je načrtovanje izdatkov nepo-
sredno povezano s cilji in aktivnostmi za 
njihovo uresničevanje. Služba vlade za 
razvoj in evropske zadeve in Ministrstvo 
za finance sta pripravila novo uredbo o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga držav-
nega proračuna, ki skuša v največji meri 
odgovarjati na izzive, ki so pred nami. 
Tekom let se je v Sloveniji pokazalo, da 
imamo veliko različnih strateških doku-
mentov, da velikokrat probleme imple-
mentiranja rešujemo raje skozi pisanje in 
pripravljanje novih, prenovljenih strate-
gij, resolucij in programov. Po drugi stra-
ni pa ni nikjer natančno zapisano, katere 
cilje skozi katere indikatorje bomo eks-
plicitno spremljali kot tudi presojali.                                           

Prepletanje EU2020 in razvojnega na-
črtovanja v Sloveniji

V Sloveniji se soočamo z že znanimi pro-
blemi in ovirami, ki potrebujejo ostre 
strukturne ukrepe za njihovo odpravo. 
Tuje institucije, med drugim Evropska 
komisija in OECD, so si enotne, da je v 
Sloveniji nujno potrebno sprejeti ukrepe 
za zmanjšanje javnofinančnega struk-
turnega primanjkljaja ter zagotavljanja 
dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Na 
trgu dela je potrebno povečevati pro-
žnost in hkrati obravnavati probleme s 
segmentacijo, obenem je potrebno zago-
toviti boljšo uskladitev plač in produktiv-
nosti. Potrebno je tudi prilagajati znanja 
in veščine potrebam trga dela. Struktur-
ni problemi na trgu dela so deloma po-
sledica neusklajenosti med ponudbo in 
povpraševanjem v poklicih, zlasti v zve-
zi s terciarnim izobraževanjem. Veliko 
težavo v poslovnem okolju povzročata 
neučinkovitost in visoki stroški poslova-
nja, zlasti za mala in srednja podjetja. To 
vključuje visoke pribitke in visoko kon-
centracijo v nekaterih storitvenih sektor-
jih, tudi breme zaposlovanja delavcev, 
ovire za pridobitev kredita in registracija 
nepremičnine. V Sloveniji je potrebno 
spodbujati inovacijske zmogljivosti in 
povečati vse naložbe R & R. Kazalci, 
kot so nagrajeno število patentov kot 
tudi slabši položaj v visokotehnološkem 
izvozu blaga, kaže, da je obstoječa po-
raba neučinkovita. Slovenija ima visoko 
stopnjo vpisa v terciarno izobraževanje, 
vendar število diplomantov na področju 
znanosti, tehnologije in drugih ustreznih 
strok ostaja nizko. Terciarno izobraževa-
nje je premalo usmerjeno v nastajajoče 
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potrebe na trgu delovne sile ter prestruk-
turiranje gospodarstva. 

Za premagovanje zgoraj opisanih ovir in 
doseganje skupnih ciljev EU2020 smo si 
v Sloveniji zastavili naslednje nacionalne 
cilje do leta 2020: 

• Stopnja delovno aktivnega prebivalstva 
med 20-im in 64-im letom starosti se 
mora povečati na 75 %, tudi z večjo 
angažiranostjo mladih in starejših de-
lavcev;

• V raziskave in razvoj vložiti 3 % BDP. 
S tem je bila v ospredje postavljena po-
treba po javnih in zasebnih naložbah v 
raziskave in razvoj ter večji poudarek 
dan vložkom in manj učinkom. Jasno 
je, da je treba izboljšati pogoje za za-
sebne raziskave in razvoj v EU, zato so 
k temu naravnani številni ukrepi iz te 
strategije. Jasno je tudi, da združitev 
raziskav, razvoja in inovacij prinaša ve-
čji razpon izdatkov z večjim donosom 
za poslovanje in nosilce produktivnosti.

• Potrebno je zmanjšati emisije toplogre-
dnih plinov za vsaj 20 % v primerjavi 
z ravnjo iz leta 1990; delež obnovlji-
vih virov energije v naši končni porabi 
energije bi bilo treba povečati na 20 % 
in za 20 % povečati učinkovitost pora-
be energije;

• Izpolniti je treba cilj glede izidov izo-
braževanja, ki bi odpravili težave zara-
di zgodnje opustitve šolanja, v Sloveniji 
moramo vsaj ohraniti trenutni delež 
5,1%; prav tako je potrebno delež pre-
bivalstva med 30-im in 34-im letom 
starosti, ki je končalo terciarno izobra-
ževanje, povečati na vsaj 40 % v letu 
2020;

• Število prebivalcev, ki živijo pod pra-
gom revščine, moramo zmanjšati za 
40.000.

Nacionalni reformni program

Prioritetne ukrepe predvsem za izhod iz 
krize smo zapisali osnutek Nacionalnega 
reformnega programa, končno različico 
tega dokumenta moramo poslati Evrop-
ski komisiji do 15. aprila 2011. Cilj Na-
cionalnega reformnega programa je dol-
goročno vzdržna gospodarska rast, ki jo 
bomo dosegli z ukrepi ekonomske politi-
ke, strukturnimi ukrepi in institucionalni-
mi prilagoditvami. Vodilo za oblikovanje 
ukrepov ekonomske politike je konsoli-
dacija javnih financ, ki jo bomo dosegli 
s krčenjem izdatkov in ne s povečanjem 
davčnih obremenitev. Pogoj za to je do-
ločitev obsega javne potrošnje s fiskalnim 
pravilom in strukture javne potrošnje na 
podlagi državnih razvojnih prioritet. Pri-
oritete so usmerjene k ustvarjanju novih 

delovnih mest in znanja, spodbujanju in 
ustvarjanju inovativnih podjetij, k večji 
zaposljivosti, aktivnosti in usposobljeno-
sti posameznikov ter k razvojni prometni 
in energetski infrastrukturi. Postopen pre-
hod v okoljsko učinkovito, nizkoogljično 
družbo je horizontalno zastopan v vseh 
prioritetnih ukrepih. Večja socialna ko-
hezivnost se bo izboljšala z večjo učin-
kovitostjo sistema socialne varnosti in 
pravic iz javnih sredstev. Institucionalne 
prilagoditve predvidevajo spremembe za 
boljše delovanje trgov in učinkovitejše go-
spodarjenje z javnim premoženjem. Med 
strukturnimi spremembami so poglavitne 
prilagoditve načrtovane za pokojninski 
sistem, dolgotrajno oskrbo ter v sistemu 
zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega 
zavarovanja.

Pametna rast: 

Za spodbujanje podjetništva in pridobi-
vanje ter uporabo znanja za rast in ra-
zvoj bodo prioritetni ukrepi usmerjeni 
na eni strani v zagotavljanje ustreznih 
finančnih virov (predvsem za rast in ra-
zvoj podjetij) ter za učinkovite in ciljno 
usmerjene storitve v podporo podje-
tništvu (razvijanje poslovnega okolja, 
internacionalizacija podjetij, inovativ-
nost, kreativnost, razvoj okoljsko manj 
obremenjujočih izdelkov/storitev/teh-
noloških procesov). Na drugi strani je za 
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rast in razvoj potrebno prenoviti visoko 
šolstvo in izboljšati učinkovitost vlaganj 
v raziskovalno in razvojno dejavnost, 
predvsem pa v njeno aplikativnost ter 
kakovost dosežkov. Prednostno bodo 
obravnavani tehnološki razvojni pro-
jekti podjetij in informacijska družba, 
razvoj človeških virov ter R&R projekti 
na področju ekoinovacij in novih zelenih 
tehnologij. Na rast in razvoj pomembno 
vplivata tudi učinkovitejša javna uprava 
in javni sektor, zato je pomembna iz-
vedba IKT projektov, ki dvigujejo kon-
kurenčnost (e-uprava, e- pravosodje, 
e-zdravje, e-sociala). 

Vključujoča rast:

Za ustvarjanje pogojev za večjo zapo-
sljivost, aktivnost in usposobljenost po-
sameznikov bodo prioritetni ukrepi v 
usposabljanje in izobraževanje ciljnih 
skupin, povezane z vseživljenjsko ka-
rierno orientacijo in izvajanje drugih 
oblik pridobivanja znanja in kompetenc, 
ohranjanje in ustvarjanje novih delov-
nih mest (posebej usmerjeno v t.i. green 
jobs, white jobs, socialno podjetništvo, 
preoblikovanje javnih del), izvajanje ino-
vativnih projektov vključevanja ranljivih 
skupin na trg dela, predvsem v povezavi 
z ukrepi aktivacije (aktivna politika soci-
alnega varstva). S tem je neposredno po-
vezana politika socialne kohezivnosti, ki 
se bo usmerila v krepitev aktivnih oblik 
socialnega varstva in na poudarjanje 
vključevanja v programe in storitve za 
povečanje socialne vključenosti in ena-
kih možnosti ter razvoj le–teh. Ob pro-
gramskih ukrepih so nujne strukturne in 
institucionalne spremembe. Na področju 
zdravstvenega varstva sta poleg struk-
turnih sprememb prioriteti e-zdravje in 
energetska sanacija stavb javnih zdra-
vstvenih zavodov, ki sta zajeti že v dru-
gih politikah.

Trajnostna rast:

Razvojna infrastruktura mora zagotoviti 
učinkovito prometno in energetsko poli-
tiko. V prihodnje bodo ukrepi in projekti 
usmerjeni v izboljšanje infrastrukture 
potniškega prometa, v učinkovito rabo 
energije v prometu, za nemoteno in var-
no odvijanje prometa ter varnost udele-
žencev v prometu. Prioritetna usmeritev 
je razvoj železniškega prometa in infra-
strukture, oblikovanje enovitega prome-
tnega modela ter izvedba projekta Inte-

griran javni potniški promet. Energetska 
politika bo zagotovila varno in kako-
vostno oskrbo z energijo, ki je podpora 
gospodarskemu razvoju, ob hkratnem 
zniževanju emisij toplogrednih plinov 
ter ob varstvu in ohranjanju naravnega 
okolja. Prioritete so posodobitev pre-
nosnega elektroenergetskega omrežja 
in spodbujanje proizvodnje električne 
energije in soproizvodnje iz obnovljivih 
virov energije ter spodbujanje ukrepov 
za povečanje količine toplote iz obnovlji-
vih virov energije v vseh sektorjih.

Horizontalna prioriteta, ki zagotavlja 
prehod v okoljsko učinkovito, nizkoo-
gljično družbo na eni strani in spodbu-
ja konkurenčnost na drugi, je ustrezno 
zastopana v vseh prioritetnih ukrepih. 
Pri tem sta pomembna hitrost in siste-
matičnost uveljavljanja nizkoogljičnih 
tehnologij, kar bo Slovenija spodbujala 
s pomočjo:

•  »zelene davčne politike« in politike od-
kupnih cen energije,

•  podpore centrom odličnosti in kom-
petenčnim centrom za posamezna 
področja,

•  prednostne obravnave okoljsko učin-
kovitih, nizkoogljičnih tehnologij pri 
javnih investicijah in »zelenih javnih 
naročilih«,

•  sinergije z ukrepi drugih politik, kot so 
npr. zaposlovanje, prostorski razvoj in 
razvoj prometne, okoljske in informa-
cijske infrastrukture,

•  usmerjanjem investicijskih sredstev 
države in sredstev EU v zelene tehno-
logije.

Slovenija si je za cilj v okviru Nacional-
nega programa za izvajanje Lizbonske 
strategije zadala prehod v nizkoo-
gljično, okoljsko učinkovito družbo, 
v okviru katere bo krepila konkurenč-
nost gospodarstva EU, za ustvarjanje 
delovnih mest ter gospodarski razvoj 
v zdravem okolju.

V prihodnje bodo ukrepi in projekti 
usmerjeni v izboljšanje infrastruktu-
re potniškega prometa, v učinkovito 
rabo energije v prometu, za nemoteno 
in varno odvijanje prometa ter var-
nost udeležencev v prometu.



10 j a n u a r ,  f e b r u a r  2 0 1 1

v  ž a r i š č u
č a s o s p i s

Zakaj Uredba o ravnanju 
z biološko razgradljivimi 
kuhinjskimi odpadki 
in zelenim vrtnim 
odpadom, ki določa 
predpisano ravnanje z 
odpadki, pripomore k 
ohranjanju okolja? 

Biološko razgradljivi odpadki pred-
stavljajo veliko obremenitev za 
okolje. Iz ene tone nepredelanih 

odpadkov odloženih na odlagališče se 
sprosti od 120 m3 do 180 m3 deponijske-
ga plina (60% metana in 40% ogljikove-

ga dioksida). Še posebej je okolju škodljiv 
metan, ker je toplogredni plin. Odlagali-
šča so v svetovnem merilu tretji največji 
izvor antropogenega metana! Strategija 
ravnanja z odpadki v Evropi gre v smer 
preprečevanja odlaganja biološko razgra-
dljivih komunalnih odpadkov. Tudi v Slo-
veniji odlaganje nepredelanih biološko 
razgradljivih odpadkov na odlagališča po 
15. juliju 2009 ni več dovoljeno.

Delež biološko razgradljivih odpadkov v 
komunalnih odpadkih lahko zmanjšamo 
predvsem z intenzivnim ločenim zbira-
njem tovrstnih odpadkov na izvoru in 
ustrezno predelavo. Biološko razgradljivi 
odpadki so zaradi svojega visokega or-
gansko in biološko razgradljivega deleža 
posebno primerni za aerobno in anae-
robno predelavo. Najenostavnejši način 

obdelave ločeno zbranih biološko raz-
gradljivih odpadkov je kompostiranje, s 
ciljem pridobiti nove, uporabne organske 
snovi – kompost. 

Izvajalci javnih služb morajo upoštevati, 
da regijski centri niso in še dolgo ne bodo 
zgrajeni, zato se morajo zavedati, da 
lahko občani sami pripomorejo  k zmanj-
šanju vsebnosti biološko razgradljivih 
odpadkov v komunalnih odpadkih. Tudi 
dejstvo, da zmogljivosti za primerno raz-
gradnjo biološko razgradljivih odpadkov 
– kompostiranje niti na najenostavnejši 
način, torej pod aerobnimi pogoji, ni na 
voljo v zadostni meri, je jasen pokaza-
telj, da bi morali vse sile usmeriti ravno 
v vzpodbujanje občanov, da tovrstni od-
padki sploh ne bi nastajali in nagradili 
tiste, ki so jih sami pripravljeni predelati 
v hišnih kompostnikih. 

Da ne bi prihajalo do nekontroliranega 
odlaganja v naravi in nepravilnega loče-
vanja odpadkov, je možnih več rešitev, 
izmed katerih so nekatere zelo enostavne 
in predvidoma tudi učinkovite:

•  pristop k občanom z ozaveščevalnimi 
akcijami: zakaj je to potrebno, kakšne 
so prednosti ločenega zbiranja odpad-
kov, vzpodbujanje itd.; 

•  kontrola komunalnih podjetij samih 
neposredno med zbiranjem mešanih 
komunalnih odpadkov: dovolj je, če 

Ravnanje z biološko 
razgradljivimi 
odpadki

dr. Tanja gomišček,
podsekreTarka minisTrsTvo za okolje in prosTor 
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se odpre pokrov zabojnika in v kolikor 
vsebina preostalih odpadkov presega 
»meje« vsebnosti bioloških odpadkov, 
se uporabnika, občana opozori (npr. z 
nalepko ali kako drugače);

•  če se neupoštevanje navodil nadaljuje, 
se zabojnika ne izprazni in se uporabni-
ka še enkrat opozori;

•  nadalje pa lahko nastopijo sankcije lo-
kalnih redarjev, vendar to naj bo res 
zadnji ukrep!

Vedeti moramo, da je potrebno občane 
tudi na tem področju vzgajati. V drža-
vah, kjer ločeno zbiranje odpadkov po-
teka vzorno, je proces ozaveščanja za 
varovanje okolja trajal več desetletij!

Finančna »izguba«, ki bi izvajalcem jav-
nih služb nastala ob primernem znižanju 
računa občanov, ki hišno kompostirajo, 
se bo prav lahko izravnala z usklajenim 
odvozom preostalih odpadkov. Kljub 
temu, da je ločeno zbiranje odpadkov, 
vključno z ločenim zbiranjem bioloških 
odpadkov v Ljubljani kar dobro vpe-
ljano, se pogostost odvoza preostalih 
odpadkov še ni zmanjšala. Za petčlan-
sko družino, ki ločuje odpadke in hišno 
kompostira, bi zadostoval odvoz 120 l 
zabojnika za preostale odpadke največ 
2-krat na mesec, tako pa se odvoz pre-
ostalih odpadkov še vedno izvaja 8-krat 
na mesec oziroma kar 102-krat na leto. 
V Nemčiji so ponekod odvoz preostalih 
odpadkov znižali celo samo na 24-krat 
na leto, ob res dobro organiziranem 
ločenem zbiranju odpadkov in visoki 
okoljski zavesti prebivalcev.

Individualno je potrebno obravnavati 
ločeno  zbiranje  biorazgradljivih od-
padkov na redko poseljenih območjih. V 
takšnih primerih  je potrebno ponuditi 
možnost hišnega kompostiranja, ponu-
diti večji zabojnik in pogostnost odvoza 
odpadkov prilagoditi glede na razmere. 
Pogostost odvoza zabojnikov s preosta-
limi odpadki se zmanjša in v zameno 
se odpeljejo zabojniki z biološkimi od-
padki. Tudi v takšnih primerih je oza-
veščanje nujno potrebno. Občanom je 
potrebno razložiti, zakaj je ločeno zbi-
ranje bioloških odpadkov pomembno in 
kaj so prednosti hišnega kompostiranje. 
Na deželi to načeloma ne bi smel biti 
problem, vendar pa se vedno in povsod 
najdejo izjeme. 

Kronologija  nastajanja zakonskih zahtev 
za ločeno zbiranje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov pa je naslednja:

že Pravilnik o ravnanju z organskimi ku-
hinjskimi odpadki (UL RS št. 37/2004) 
je v 32. členu določal, da morajo biti 
zahteve v zvezi z oskrbo glede prevzema 
kuhinjskih odpadkov od povzročiteljev 
kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva 
pri opravljanju javne službe, določene s 
pravilnikom, izpolnjene najkasneje 31. 
decembra 2005. 

V predhodni Uredbi o ravnanju z biolo-
ško razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 
(UL RS št. 68/2008) je bilo ločeno zbi-
ranje kuhinjskih odpadkov določeno v 
18. členu, ki je nalagal, da mora izvajalec 
javne službe zagotoviti ločeno zbiranje 
in prevzemanje kuhinjskih odpadkov pri 
povzročiteljih kuhinjskih odpadkov na 
zemljepisno zaokroženih območjih pose-
litve z več kot 2.000 prebivalci in z go-
stoto poselitve več kot 20 prebivalcev na 
1 ha najpozneje do 31. decembra 2009 
ter na območjih poselitve z več kot 2.000 
prebivalci in z gostoto poselitve več kot 
10 prebivalcev na 1 ha najpozneje do 31. 
decembra 2010. 

Zahteva za zmanjšanje odlaganja biolo-
ško razgradljivih odpadkov na odlaga-
liščih pa tudi izhaja že iz Pravilnika o 
odlaganju odpadkov (UL RS št. 5/2000), 
katere pot do izpolnitve je le ena, in si-
cer ločeno zbiranje biološko razgradljivih 
odpadkov. 

Uredbo bodo komunalne službe morale 
upoštevati tako, kakor je v uredbi zapi-
sano. Časa za pripravo in za uvajanje za-
konodaje je bilo več kot dovolj in prišel 
je čas, da jo tudi začnemo izvajati z vso 
odgovornostjo. 

Biološko razgradljivi 
odpadki predstavljajo veliko 
obremenitev za okolje. Iz ene 
tone nepredelanih odpadkov 
odloženih na odlagališče se 
sprosti od 120 m3 do 180 
m3 deponijskega plina (60% 
metana in 40% ogljikovega 
dioksida).
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Evropski odbor za 
lokalno in regionalno 
demokracijo pri Svetu 
Evrope (v nadaljevanju: 
CDLR) je o osnutku 
smernic za financiranje 
novih pristojnosti 
za lokalne oblasti 
(v nadaljevanju: 
Priporočilo) razpravljal 
na seji 12.-14. oktobra 
2010. Sklenil je, da 
ga pošlje Odboru 
strokovnjakov 
za lokalne in 
regionalne finance 
in javne storitve (v 
nadaljevanju: LR-
FS), da ga revidira 
z namenom, da se 
pripravi osnutek 
Priporočila za 
države članice glede 
nadomestila za nove 

pristojnosti za lokalne 
in regionalne oblasti 
ter se ga pravočasno 
predloži CDLR v 
obravnavo in odobritev, 
saj je naslednja 
predvidena seja v 
marcu 2011.

LR-FS je obravnaval besedilo 
osnutka smernic že dvakrat. 
Prva razprava je potekala na seji 

10.-11. decembra 2009, druga  pa na 
sestanku 28.-29. junija 2010 in naza-
dnje na svojem sestanku 6.-8.12. 2010. 
Predvidoma naj bi se Priporočilo spre-
jelo na 17. konferenci ministrov, pri-
stojnih za lokalno samoupravo držav 
članic Sveta Evrope novembra 2011 v 
Kijevu. Priporočila sicer niso pravno 
zavezujoči akti, vendar pa imajo izje-
mno velik pomen in vlogo v demokra-
tičnem delovanju članic Sveta Evrope, 
in seveda še posebej članic Evropske 
unije. Cilj Sveta Evrope je doseči večjo 
enotnost med svojimi članicami za za-
ščito in uresničevanje idealov in načel, 
ki so njihova skupna dediščina, ter po-
speševati njihov gospodarski in social-
ni napredek. 

Splošno sprejeto načelo odgovornosti 
na več ravneh javnih financ pa pomeni 

Priprava osnutka 
priporočila Sveta EU 
glede financiranja 
novih pristojnosti na 
lokalni ravni

mag. franci žohar 
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to, da bi zaradi zmanjšanja pritiska na 
lokalne davke, finančne posledice mo-
rala nositi tista politična raven, ki se je 
odločila za izdatke. Za izvajanje tega 
načela morajo višje ravni oblasti nado-
mestiti dodatne neto lokalne stroške, 
ki nastanejo kot posledica odločitev 
višjih ravni. 

Izkušnje več držav članic so, da odobri-
tev nadomestila in posvetovanje z lokal-
nimi oblastmi spodbuja odgovornost na 
vseh ravneh in ima za posledico boljšo 
zakonodajo in izboljša njeno izvajanje. 
Nacionalne politike glede nadomesti-
la pogosto vsebujejo veliko podrobnih 
smernic. Cilj tega priporočila je reševa-
nje le najbolj osrednje teme, ki se tiče fi-
nanciranja novih pristojnosti na lokalni 
ravni, ki bi temeljila na najboljših pra-
ksah držav članicah Sveta Evrope.

Glede na navedeno naj bi Priporočilo 
pomenilo, da vlade držav članic:

I. DELUJEJO V SKLADU S SLEDEČI-
MI GLAVNIMI DOLOČILI IN PRI TEM 
VKLJUČEJEJO:

1. Nadomestilo za nove pristojnosti, 
po načelu odgovornosti.

1.1 Ko organi višje ravni sprejmejo 
odločitev o novi lokalni nalogi ali po-
oblastilu ali ustvarijo domnevo, da se 
lokalnim oblastem naprtujejo dodatni 
neto stroški.

Načelo odgovornosti opravičuje, da se 
lokalnim oblastem da nadomestilo. V 
tem dokumentu so takšni primeri no-
vih pristojnosti.

1.2 Z lokalnimi oblastmi se je treba po-
svetovati o ocenah obsega, v katerem 
bodo lokalne oblasti uporabljale nove 
pristojnosti.

1.3 Ko se nove pristojnosti zahtevajo 
od lokalnih oblasti, takšne pristojno-
sti predstavljajo nov pritisk na lokalne 
davke, vendar se lahko delitev oziroma 
neki del novih neto stroškov utemelji z 
načelom odgovornosti.

1.4 Ko se višja raven odloči zmanjšati 
neto stroške za lokalne oblasti, načelo 
odgovornosti opravičuje, da se lokalne 
prihranke prenese na organ višje ravni. 
To negativno nadomestilo je utemelje-
no tudi v primerih, ko gre za realizaci-
jo prihrankov, ki je odvisna od pobude 
lokalnih organov. Stopnja, do katere se 
pričakuje prevzem novih možnosti pri-
hrankov, bi morala biti predmet posve-
tovanj z lokalnimi skupnostmi.

1.5 Bremenitev lokalnih oblasti za stori-
tve, ki so trenutno brezplačne, je treba 
nadomestiti. Nadomestilo bi se moralo 
realizirati tudi za lokalne neto stroške, ko 
višja raven uvaja omejitve na višino taks, 
ki jih zaračunavajo lokalne oblasti ali iz-
jeme, kot oprostitve plačila pristojbin ali 
dajatev za nekatere kategorije oseb.

1.6 Administrativne stroške na lokalni rav-
ni povezane z uvedbo novih pristojnosti je 
treba po pravilu nadomestiti le v primerih, 
ko nove pristojnosti vključujejo spremem-
bo v upravnih postopkih.

1.7 Nadomestilo se realizira znotraj  ome-
jenega števila let za novo pristojnost, ki se 
da lokalni ravni, in ga ni lahko ustaviti ozi-
roma se je potrebno temu izogibati.

2. Urejanje precenjenih in podcenjenih 
stroškov.

Nadaljnji pregledi lahko razkrijejo, da se 
neto stroški razlikujejo od prvotnih ocen 
stroškov. Na splošno bi to pomenilo revizi-
jo nadomestila, vendar bi bilo treba zaradi 
več razlogov smotrno uvesti omejitev šte-
vila primerov, o katerih se lahko razprava 
o nadomestilu eventualno ponovno odpre.

3. Nadomestilo za prenos funkcij.

3.1 Povečanje neto stroškov, ki izhajajo 
iz prenosa pristojnosti z višjega nivoja 
na lokalne oblasti, ni cilj, da se spreme-
ni raven storitev za uporabnike, jih je pa 
treba nadomestiti. Odškodnina bi mo-
rala temeljiti na ocenah o pričakovanih 
neto stroških nove pristojnosti. Stroške 
prenosa osebja, vključno z ocenjenimi 
plačami in delovnimi pogoji, je potrebno 
vključiti. Stroški za obveznosti, ki izha-
jajo iz pridobljenih pokojninskih pravic 
prenesenega osebja, je prav tako potreb-
no vključiti v odškodnino.



14 j a n u a r ,  f e b r u a r  2 0 1 1

v  ž a r i š č u
č a s o s p i s

3.2 Lastništvo premoženja: stavb, ze-
mljišč in drugih sredstev, potrebnih za 
nadaljnje zagotavljanje storitev, bi bilo 
treba prav tako prenesti na  lokalne orga-
ne V kolikor se nadaljuje s svetovanjem, 
je potrebno šteti, da so za izpolnjeva-
nje veljavnih standardov lokalni organi 
upravičeni do nadomestila za razumne 
stroške izboljšanja. Dolgove povezane z 
lastnino, v kolikor izhajajo iz stroškov 
nakupa in / ali izboljšanja, je mogoče 
prenesti, vendar naj bi dolg servisiranja 
tudi v tem primeru nadomestili. 

4. Brez nadomestila za splošne ureditve.

4.1 Nadomestilo ni mogoče zahtevati, če 
višja raven zmanjšuje subvencije, kape 
na lokalnih davčnih stopnjah, ali deleže 
deljenih davčnih prihodkov z namenom 
zmanjšanja porabe lokalnih oblasti za-
radi makro političnih razlogov države. 
V takšnih primerih, katerih namen je 
zmanjšati lokalno porabo, je potrebno 
podati jasno pojasnilo organa višje ravni.

4.2 Odškodnina ni potrebna za spre-
membe v lokalnih neto stroških zaradi 
sprememb splošnega obdavčenja ali de-
lovne zakonodaje, s podobnim učinkom 
na zasebni sektor kot tudi na lokalne 
oblasti, razen če imajo te nesorazmeren 
učinek na lokalne oblasti.

4.3 Spremembe v distribuciji subvencij 
za posamezne lokalne oblasti se ne sme 
nadomestiti, če ni nobene spremembe 
danega zneska kot celote.

5. Formalni okvir nadomestil.

Okvir pravil za nadomestilo lokalnim 
oblastem je treba oblikovati tako, da se 
višja raven zaveže spoštovati te določbe, 
in da je nadomestilo lokalnim oblastem  
za lokalne neto stroške nove pristojnosti 
ustrezno. Po možnosti se to obveznost 
določi z zakonom.

6. Načini nadomestil

6.1 Nadomestilo je lahko dano v obliki 
nasprotnih sprememb drugih pristojno-
sti, ki nevtralizira lokalne neto stroške. 

6.2 Nadomestilo ne bo potrebno za sto-
ritve, ki se običajno financirajo iz pristoj-
bin uporabnikom. 

6.3 V vseh primerih, ki se nanašajo na 
davčno financirano storitev, bi nadome-
stilo moralo biti dano v obliki dotacij.

6.4 Nadomestil, ki so posledica dviga 
novih lokalnih davkov, se je treba iz-
ogibati, saj zamegljujejo in slabijo od-
govornost.

7. Nadomestilo se po možnosti  reali-
zira s splošnimi dotacijami.

7.1 Nadomestilo je po možnosti od sa-
mega začetka dano s splošnimi dotacija-
mi.

7.2 Namenske nepovratne dotacije se 
kot splošno pravilo naj ne bi uporablja-
le za nadomestilo, ker omejujejo svo-
bodo lokalnih oblasti za delovanje na 
stroškovno najbolj učinkovit način. Na-
menske nepovratne dotacije bi uporabili 
samo takrat, ko

a)  so nove lokalne pristojnosti relativno 
drage in

b)  so neto stroški zelo neenakomerno 
porazdeljeni po lokalnih oblasteh in

c)  na voljo ni dovolj dobrih objektivnih 
kazalnikov, ki bi se dovolj dobro uje-
mali s porazdelitvijo stroškov.

7.3 Če se uporabljajo namenske nepovra-
tne dotacije, bi morale biti izrecno pogo-
jene, da se bodo po določenem obdobju 
nekaj let preoblikovale v splošne dotacije.

8. Precedenčni učinki.

Prvotne ocene neto stroškov novih pri-
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stojnosti lahko postanejo neustrezne 
zaradi nadaljnjih/kasnejših odločitev 
sodišč, pritožb ministrstev ali drugih 
neodvisnih organov, nastanejo prece-
densi. V takih primerih je treba doda-
tne stroške nadomestiti s strani organa 
višje ravni.

9. Odgovornost za EU regulacijo.

V EU in EGP državah članicah so na-
domestila za nove lokalne pristojnosti 
uvedena  z izvedbo pravil EU, ki izhajajo 
iz neto dodatnih stroškov za lokalne or-
gane in bi jih bilo treba plačati s strani 
višje ravni, kot da bi bila ta višja raven 
odgovorna za uvedbo novih pristojnosti.

10. Posvetovanje z lokalno ravnjo.

Posvetovanje z lokalno ravnjo je treba 
imeti o vseh vprašanjih razporeditve in 
velikosti nadomestila za nove pristoj-
nosti. Posvetovanja je treba imeti v čim 
zgodnejši v fazi priprave novih pristojno-
sti. Lokalnim predstavnikom je treba dati 
razumni čas, da lahko v celoti razmislijo 
in upoštevajo verjetne neto stroške. 

11. Organizacija posvetovanja.

11.1 Posvetovanja z lokalno ravnjo naj bi 
potekala ob določenih časovnih obdobjih 
leta, v stalni sestavi in z udeležbo politič-
nih predstavnikov z obeh ravni.

11.2 Posvetovanja lahko potekajo med 
vodilnim ministrstvom in lokalno ravnjo, 
vendar je priporočljivo, da ima lokalna 
raven možnost pritožbe na ministrstvo 
odgovorno za celotno javno porabo, v 
kolikor  dogovora ni mogoče doseči brez 
njihovega sodelovanja.

11.3 Vsak predlog parlamentu o novih 
pristojnostih za lokalne oblasti bi moral 
vključevati informacijo o tem, ali je bil 
dosežen dogovor o nadomestilu s strani 
lokalnih oblasti.

11.4 Priporočljivo je, da se uvede naj-
manjši znesek, kot prag za pravico do 
nadomestila glede novih pristojnosti.

II. PO SPREJETJU PRIPOROČILA SE 
OPRAVI POSVETOVANJE S PREDSTAV-
NIKI LOKALNIH IN REGIONALNIH 
OBLASTI, PRAV TAKO SE OPRAVI PRE-
GLED PRAVNIH IN UPRAVNIH OKVIR-
JEV ZA REALIZACIJO NADOMESTIL ZA 

LOKALNE OBLASTI ZA NOVE PRISTOJ-
NOSTI, TAKO DA SE ZAGOTOVI, DA SO 
TA V SKLADU S PRIPOROČILOM;

III. PO SPREJETJU SE PRIPOROČILO 
PREVEDE V URADNI JEZIK POSAME-
ZNE ČLANICE IN SE GA POŠLJE LO-
KALNIM OBLASTEM IN ZDRUŽENJEM 
TAKŠNIH ORGANOV.

Kot je bilo že v začetku navedeno, je pri-
poročilo še v razpravi in pripravi ter bodo 
nekateri deli še dodelani, mogoče nekateri 
izvzeti, vendar bo sprejem Priporočila do-
bra osnova za financiranje posameznega 
prenosa novih pristojnosti na lokalno ra-
ven tako z vidika višjih ravni oblasti (Vlade 
RS) na lokalno raven (občine).

Ustava RS v zadnjih dveh odstavkih 140. 
člena pravi, da država lahko z zakonom 
prenese na občine opravljanje posameznih 
nalog iz državne pristojnosti, če za to za-
gotovi tudi potrebna sredstva. V zadevah, 
ki jih je na organe lokalne skupnosti prene-
sla država, opravljajo državni organi tudi 
nadzor nad primernostjo in strokovnostjo 
njihovega dela. Torej imamo v temeljnem 
dokumentu državnosti to v Sloveniji do-
kaj dobro urejeno, vendar Priporočilo naj 
bi dajalo tudi temeljne rešitve za podrob-
nejše spoštovanje temeljne vsebine, ki jo 
bo potrebno počasi vgraditi v zakonske 
dokumente. Še bolj pa v medsebojno ra-
zumevanje in zaupanje, s sprejemanjem 
odgovornosti in soodgovornosti za delova-
nje celotne skupnosti in iskanje rešitev ne 
le s pogajanji, ampak predvsem s posveto-
vanjem in sodelovanjem. Končno doseženi 
produktivni dogovori pa naj bodo osnova 
za naš skupni nadaljnji razvoj.

Za začetek pa bi morda lahko v RS 
uvedli, da je potrebno v materialih za 
sprejem vsakega zakonskega in pod-
zakonskega predpisa navesti oceno fi-
nančnih posledic za proračune lokalnih 
skupnosti.

Izkušnje več držav članic so, 
da odobritev nadomestila 
in posvetovanje z lokalnimi 
oblastmi spodbuja 
odgovornost na vseh ravneh 
in ima za posledico boljšo 
zakonodajo in izboljša njeno 
izvajanje.



16 j a n u a r ,  f e b r u a r  2 0 1 1

v  ž a r i š č u
č a s o s p i s

Ministrstvo za javno upravo je v 
mesecu februarju posredovalo v 
ponovno javno razpravo predlog 

Zakona o opravljanju dejavnosti splošne-
ga pomena na področju negospodarskega 
sektorja, ki ga je pripravila ožja delovna 
skupina v okviru ministrstva na podlagi 
prejetih pripomb na predlog Zakona o 
negospodarskih javnih službah, ki je bil 
v javni razpravi v mesecu avgustu 2010. 
Izkazalo se je, da je bil prvi predlog zako-
na pripravljen nekonsistentno in stihijsko 
ter da ni urejal tistih vprašanj poslovanja 
negospodarskega sektorja, ki so se v pre-
teklih letih izkazala za sporna. Prvo po-
membno vprašanje, ki ga sedaj veljavni 
Zakon o zavodih /ZZ/ ni mogel povsem 
zadovoljivo rešiti, je vprašanje premo-
ženja javnih zavodov. Zakonodajalec je 
v letu 1991 z Zakonom o zavodih /ZZ/ 
namreč ipso facto v javne zavode preobli-
koval vse organizacije, ki so delovale na 

področju družbenih dejavnosti, ki so kljub 
svojemu statusu pridobivale ves dohodek 
ali večino dohodka na trgu. Obenem pa se 
je izvršil prenos premoženja na državo oz. 
samoupravne lokalne skupnosti, kar pa je 
povzročilo velike težave pri samem upra-
vljanju s tem premoženjem. Centralno 
upravljanje premoženja javnih zavodov 
je na eni strani demotiviralo slednje za 
gospodarno ravnanje s sredstvi za svoje 
delo, na drugi strani pa sprožilo nerealne 
apetite po investicijah v družbeno infra-
strukturo, ki niso izražale realnih potreb. 
Zanimivo je tudi, da še danes večina orga-
nizacij, ki so že leta 1991 izpolnjevale in 
še izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje 
v gospodarsko družbo ali zasebni zavod, 
nadaljuje delo kot javni zavod. S tem pa 
nastaja nenormalen položaj, saj se v sta-
tusni obliki zavoda izvajajo praktično vse 
dejavnosti, od gospodarskih do dejavnosti 
upravljanja državnih nepremičnin, ki bi 

se morala odvijati v statusni obliki javnih 
skladov. Tako se je v praksi izkazalo, da je 
javni zavod ena najbolj neustrezno upora-
bljenih statusnih oblik.

Glede na navedeno se je ožja delovna 
skupina posebej posvetila ureditvi vpra-
šanja statusnih oblik zavodov ter vpra-
šanjem, ki so povezana z premoženjem 
zavodov ter njihovem upravljanju. V sta-
tusnem smislu predlog zakona ne vnaša 
bistvenih sprememb od dosedanje ure-
ditve, saj je s predlogom predvideno, da 
se lahko za opravljanje dejavnosti splo-
šnega družbenega pomena ustanavljajo 
javni in zasebni zavodi, pri čemer so lah-
ko javni zavodi z ali brez statusa pravne 
osebe. Takšno ureditev poznamo tudi v 
sedanjem Zakonu o zavodih /ZZ/, ven-
dar je potrebno opomniti, da zavod brez 

Novosti na področju 
negospodarskega sektorja 

dr. bošTjan brezovnik

Izhajajoč iz navedenega je 
delovna skupina pri pripravi 
novega predloga zakona sledila 
vodilu, da se uredijo vsa tista 
vprašanja, ki jih zakonodajalec 
v pretekli 20-letni zgodovini 
na področju izvajanja 
negospodarskih javnih služb, 
ni uredil ali pa so bila urejena 
pomanjkljivo. S tem se s 
predlogom zakona ohranjajo 
vsi tisti instituti, ki so se v 
praksi izkazali za dobre. 
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statusa pravne osebe v praksi ni zaživel. 
Bistvena novost, ki jo prinaša novi pre-
dlog zakona, je predvsem na področju 
premoženja zavoda. Tako je predvideno, 
da bodo javni zavodi brez statusa prav-
ne osebe, ki bodo (v primeru občin) de-
jansko samostojne organizacijske enote 
znotraj občinske uprave, imeli premože-
nje v upravljanju, javni zavodi s statusom 
pravne osebe pa bodo imeli premoženje 
v svoji lasti, kar posledično pomeni, da 
bodo lahko pridobivali vse vrste premo-
ženja, tako finančno kot stvarno, ki ga 
bodo potrebovali za opravljanje svojih 
dejavnosti. Seveda je bilo s tem potrebno 
urediti tudi vsa statusno-pravna vpraša-
nja, ki so povezana z osnovnimi vložki in 
ustanoviteljskimi deleži, načinu vlaganja 
stvarnih vložkov, odgovornosti ustanovi-
telja ob ustanovitvi zavoda, načina pre-
nosa ustanovitvenega deleža, izključitev 
in izstop ustanovitelja itn.

Bistvena je tudi novost, ki jo predlog 
zakona prinaša na področju upravljanja 
zavoda. Tako mora ustanovitelj javnega 
zavoda, ki nima statusa pravne osebe, 
temu zagotoviti strokovno avtonomi-
jo, kar pomeni, da mora imeti organ 
vodenja ter svet zavoda. Javni zavodi s 
statusom pravne osebe pa morajo imeti 
poslovodni organ ter nadzorni svet, ki 
je nadzorni organ zavoda. S predlogom 
zakona so podrobno določeni pogoji za 
imenovanje poslovodnega organa ter 
postopek njegovega imenovanja in na-
čina razrešitve. Povsem nov institut pa 
je nadzorni svet, ki po vsebini pristoj-
nosti opravlja nadzor nad ravnanjem 
s premoženjem zavoda, nadzoruje na-
menskost in smotrnost porabe sredstev 
zavoda, nadzoruje finančno poslovanje 
zavoda, sprejema letni program dela in 
finančni načrt zavoda, odloča o upora-
bi presežka prihodka nad odhodki itn. 
Ob navedenem pa se s predlogom za-
kona ohranja svet zavoda, ki pa ima, 
podobno kot do sedaj, pristojnosti na 
področju sprejema splošnih aktov zavo-
da, imenovanju in razrešitvi direktorja, 
obravnave dolgoročne strategije zavoda 
ter letnega programa dela in finančnega 
načrta itn. Bistvena novost, ki jo prina-
ša predlog zakona v samo poslovanje 
zavodov, je način uporabe presežka pri-
hodkov nad odhodki zavoda. Slednje bo 
smel zavod uporabiti le za opravljanje 
in razvoj svojih dejavnosti, o uporabi 
presežka pa bo odločal nadzorni svet na 
predlog direktorja zavoda. V zavodih, ki 

ne bodo imeli nadzornega sveta, bo o 
uporabi presežka odločal ustanovitelj.  
Ob navedenih statusno-pravnih vpraša-
njih, ki jih veljavni Zakon o zavodih /
ZZ/ ni ustrezno uredil, pa velja opomniti 
še na vprašanja podelitve koncesije za 
opravljanje negospodarske javne službe. 
Veljavni Zakon o zavodih /ZZ/ sicer ure-
ja splošni postopek podelitve koncesije 
negospodarske javne službe, zakonoda-
jalec pa ni dopustil (docela neobičajno) 
možnost, da se koncesija podeli tako z 
odločbo pristojnega organa kot tudi z 
zakonom ali odlokom občine. S slednjim 
pa je kršeno evropsko načelo prepovedi 
diskriminacije, saj tako zakonodajalec 
kot tudi občinski svet po naravi svojih 
pristojnosti ne moreta izvesti javnega na-
tečaja za izbor koncesionarja. Nekatera 
vprašanja postopka podelitve koncesije 
je zakonodajalec sicer skušal urediti v 
področni zakonodaji, vendar ta ureditev 
ni bila celovita. Tako Zakon o zavodih 
/ZZ/ ni uredil nekaterih pomembnih 
vprašanj koncesijskega razmerja, kot 
so npr. načini in postopek prenehanja 
koncesijskega razmerja, prenosa konce-
sije, dolžnosti in pravice v primeru višje 
sile, odgovornosti koncesionarja (za rav-
nanja zaposlenih oseb) in s tem v zve-
zi možnost koncedentovega začasnega 
prevzema javne službe ter odgovornosti 
koncedenta za ravnanja koncesionarja. 
S predlogom zakona se tako določa, da 
se koncesija za opravljanje dejavnosti 
splošnega pomena lahko podeli pravni 
ali fizični osebi, kadar država ali občina 
v okviru javne mreže ne moreta zagoto-
viti opravljanja dejavnosti v okviru javne 
mreže. Hkrati se s predlogom zakona 
omejuje obdobje koncesije, tako se lahko 
koncesija podeli za obdobje, ki ne sme 
biti daljše od 30 let. V postopek podeli-
tve koncesije se vnaša (enako kot to po-
znamo iz Zakona o gospodarskih javnih 
službah) koncesijski akt, s katerim kon-
cedent za posamezno koncesijo določi 
predmet in pogoje opravljanja dejavnosti 
splošnega pomena. Ob tem pa je potreb-
no opomniti, da je kot obvezna sestavina 
koncesijskega akta predvidena tudi oce-
na finančnih posledic podelitve koncesije 
za javne finance, kar se do sedaj v praksi 
ni pripravljalo. S predlogom zakona je 
podrobno opredeljen postopek javnega 
razpisa, izbire koncesionarja, sklenitve 
koncesijske pogodbe, način prenehanja 
koncesijskega razmerja, prenehanja kon-
cesijske pogodbe, odvzema koncesije, 
odgovornosti za škodo itn. 
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Minister za okolje in 
prostor dr. Roko Žarnić, 
generalna direktorica 
Direktorata za okolje 
Barbara Avčin - Tržan 
ter generalni direktor 
Direktorata za javne 
službe in investicije 
Bojan Dejak so na 
novinarski konferenci 
21. januarja 2011 
predstavili poglavitne 
novosti svežnja 
predpisov in strateških 
dokumentov, ki jih je 
za ravnanje z odpadki 
pripravilo ministrstvo 
in jih predložilo v 
javno obravnavo 
(Uredba o ravnanju s 
komunalnimi odpadki, 
Uredba o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o 
odlaganju odpadkov na 
odlagališčih ter Uredba 

o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev 
občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva 
okolja).

V zakonodaji Evropske unije sku-
pna pravila o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki niso določena. 

Opredelitev komunalnih odpadkov se po 
državah članicah, ki ravnanje s temi od-
padki zagotavljajo samostojno, razlikuje. 
Kljub temu pa morajo države članice z 
ustreznimi ukrepi zagotoviti postopno 
zmanjševanje količine biorazgradljivih 
komunalnih odpadkov, ki se odlagajo 
na odlagališčih, kot to določa Direktiva 
1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih, ter do leta 2020 zagotoviti 
izpolnitev okoljskega cilja, to je pripra-
va komunalnih odpadkov za ponovno 
uporabo ali njihovo recikliranje, kot to 
določa direktiva 2008/98/ES. Za dosego 
okoljskega cilja iz direktive 2008/98/ES 
je treba pri ravnanju s temi odpadki upo-
števati hierarhijo ravnanja z njimi. Glede 
na to je določena prednostna hierarhi-
ja za ravnanje s posameznimi ločenimi 
frakcijami komunalnih odpadkov.

V Republiki Sloveniji se ravnanje s ko-
munalnimi odpadki zagotavlja pri opra-
vljanju obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (v nadaljeva-
nju: javne službe). 

Barbara Avčin - Tržan je na novinarski 
konferenci predstavila predlog Uredbe o 

ravnanju s komunalnimi odpadki. To je 
nov dokument, s katerim MOP ravnanje 
s komunalnimi odpadki celovito ureja. 
Do zdaj namreč ni bilo podzakonskega 
predpisa, ki bi to področje celovito ure-
jal. Uredba o ravnanju s komunalnimi 
odpadki pa to vrzel zapolnjuje. To po-
meni, da gre za prvi celovit podzakon-
ski akt, ki ureja vse, kar je povezano z 
izvajalci javnih služb, in vse, kar je po-
vezano z ravnanjem s komunalnimi 
odpadki. Uredba združuje tri temeljne 
koncepte ravnanja z odpadki: zbiranje, 
obdelavo in njihovo odlaganje (poveza-
nost z Uredbo o spremembah in dopol-
nitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih). Pomembna novost uredbe 
je predlog za obvezno storitev zbiranja 
odpadne embalaže, hišnih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
»od vrat do vrat«, kar pomeni, da se bo-
sta na tako imenovanih ekoloških otokih 
zbirala samo še papir in steklo. Uredba 
ureja minimalne standarde opreme zbir-
nih centrov, način odvoza in obdelave 
kosovnih odpadkov. V zbirnih centrih bo 
tudi možnost zbiranja gradbenih odpad-
kov iz gospodinjstev. Glede zbiranja je še 
ena novost, in sicer da bodo morale tudi 
javne ustanove oziroma vsa podjetja in 
vse storitvene dejavnosti po uveljavitvi 
uredbe zagotoviti obvezno ločeno zbi-
ranje papirja, kovin, plastične embalaže 
in kuhinjskih odpadkov. Pomembno je 
tudi to, da bodo morali izvajalci javnih 
služb obvezno na pol leta ozaveščati vsa 
gospodinjstva in javne zavode (osnovne 
šole in podobne institucije) vsaj enkrat 
na leto pozvati k obvezni zbiralni akciji 
ločenega zbiranja odpadkov. Novost je 
tudi, da bo moral izvajalec brezplačno 
odpeljati vse tako ločeno zbrane frakcije.  

Najpomembnejši pri ločenem zbiranju 
pa so okoljski cilji. Do zdaj v zakonodaji 
za izvajalce javnih služb, to je za komu-
nalna podjetja, ni bilo predpisano, koli-
kšna je obvezna količina, ki jo je treba 
ločeno zbrati. Zdaj pa je za vsako posa-
mezno statistično regijo predpisan delež 
ločeno zbranih frakcij. Glede na to je za 
izvajalce javne službe zbiranja komunal-
nih odpadkov določen nov okoljski cilj 
ločenega zbiranja. V posameznem kole-
darskem letu delež ločeno zbranih ne-

Novosti predpisov 
in strateških 
dokumentov o 
ravnanju z odpadki 

Prirejeno in povzeto  po 
tonskem zapisu novinarske 
konference z dne 21. 1. 2011.

minisTrsTvo za okolje in prosTor 
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nevarnih in nevarnih frakcij ter kuhinj-
skih odpadkov glede na celotno zbrano 
količino komunalnih odpadkov, oddanih 
v pripravo za ponovno uporabo ali reci-
kliranje, ne sme biti manjši od deležev, 
določenih za posamezno statistično regi-
jo za vsako koledarsko leto v obdobju od 
2010 do 2020. Neizpolnjevanje tega cilja 
lahko privede do izbrisa iz evidence zbi-
ralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki.

Pomembne so tudi novosti pri obdelavi 
odpadkov. Za izvajanje te javne službe je 
potreben center za ravnanje s komunal-
nimi odpadki, ki mora biti pri izvajanju 
te javne službe namenjen samo obdelavi 
mešanih komunalnih odpadkov. Zaradi 
zaostanka pri gradnji teh centrov so do-
ločene olajšave glede obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov pred odlaganjem, 
vendar ne dlje kot do 31. decembra 
2015, to je do roka dokončanja gradnje 
infrastrukture iz kohezijskega sklada. 

Odlaganja odpadkov ureja predlog Ured-
be o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o odlaganju odpadkov na odlagališčih. 
Vsa obstoječa odlagališča (26), ki bodo 
tehnično ustrezala ter bodo imela fi-
nančno jamstvo in ustrezno obdelavo do 
leta 2015, bodo lahko obratovala do leta 

2015. Od leta 2015 naj bi v Sloveniji de-
lovalo samo še osem regijskih odlagališč z 
obvezno predhodno obdelavo odpadkov. 

V sveženj novosti predpisov in strateških 
dokumentov, ki jih je za ravnanje z odpadki 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, 
spada tudi predlog Uredbe o metodologiji 
izoblikovanja cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih služb varstva okolja. 

Uredba določa metodologijo za obliko-
vanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 
ter druge ukrepe in normative, povezane 
z obračunom cen storitev javnih služb 
njihovim uporabnikom, ločeno za: 

•  oskrbo s pitno vodo,

•  odvajanje in čiščenje komunalne in pa-
davinske odpadne vode,

•  zbiranje komunalnih odpadkov, 

•  prevoz komunalnih odpadkov,

•  obdelavo mešanih komunalnih odpad-
kov in

•  odlaganje ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov.

Za uveljavitev nove ali spremenje-
ne cene storitve javne službe ni več 
potrebno pozitivno strokovno mne-
nje Ministrstva za okolje in prostor, 
ki je bilo predpisano s Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja. 
Pomembno je, da z uredbo zdaj do-
ločamo tudi kazenske sankcije in 
da del te odgovornosti prenašamo 
na občine, ker gre za občinsko jav-
no službo, in pri tem predpisujemo 
pravzaprav standarde, normative, ki 
jih morajo spoštovati pri oblikovanju 
cen občinskih javnih služb varstva 
okolja. 

 Uredbi o ravnanju s komunalnimi od-
padki ter o spremembah in dopolni-
tvah Uredbe o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih sta bili v javni obravnavi 
do 21. februarja, Uredba o metodolo-
giji za oblikovanje cen storitev občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja pa do 18. marca. 

Ministrstvo bo predvidoma do konca 
marca letos pripombe obravnavalo in 
jih smiselno vključilo v predloge aktov. 
Nato bosta sledila medresorsko uskla-
jevanje in obravnava uredb na vladi.
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Skupnost občin 
Slovenije se je sestala 
16. februarja v Ljubljani 
na redni letni skupščini, 
ki se je je udeležilo 
110 predstavnikov 
občin: županje/župani, 
podžupani in direktorji/
direktorice občinskih 
uprav. Zbrane so k 
aktualnim temam 
nagovorili ministrica 
za javno upravo Irma 
Pavlinič Krebs, mag. 
Dejan Židan, minister 

za kmetijstvo, ter 
namestnica predsednika 
protikorupcijske 
komisije Liljana Selinšek.

Ministrica Pavlinič Krebsova je 
predstavila novi predlog Za-
kona o opravljanju dejavnosti 

splošnega pomena na področju nego-
spodarskega sektorja. Povedala je, da je 
temeljni namen in cilj zakona odpraviti 
nedorečenosti in pomanjkljivosti seda-
nje ureditve in vzpostaviti splošni okvir 
ter enotna izhodišča pri opredeljevanju, 
normiranju, izvajanju in nadzoru de-
javnosti splošnega pomena. Zakon zato 
uvodoma dosedanje dejavnosti, ki so 
bile po posameznih področjih opredelje-
ne kot javne službe, kot dejavnosti, ki se 
izvajajo kot javne službe, in kot dejavno-
sti, ki se financirajo v javnem interesu, 
opredeli s skupnim pojmom - dejavno-

sti splošnega pomena. Opredeli jih kot 
tiste dejavnosti, s katerimi se trajno in 
nemoteno zagotavljajo javne dobrine, 
to so tiste dobrine, ki jih v javnem inte-
resu zagotavlja država ali samoupravna 
lokalna skupnost. Cilj opravljanja dejav-
nosti splošnega pomena je zagotavljanje 
primernih, kakovostnih in vsem uporab-
nikom pod enakimi pogoji dostopnih 
javnih dobrin. Cilj zakona je odpraviti 
pomanjkljivosti dosedanje ureditve v sis-
temu financiranja dejavnosti splošnega 
pomena. Spremenjeni način financiranja 
izvajalcev dejavnosti splošnega pomena 
bo moral temeljiti na plačilu cene javne 
dobrine in ne na plačilu izvajalca, kar bo 
omogočilo, da bodo vsi izvajalci dejavno-
sti splošnega pomena v enakopravnem 

Skupščina SOS Razprava  o zakonu o 
integriteti in preprečevanju 
korupcije je bila prav 
intenzivna in burna, 
predstavniki občin pa so 
ponovno predstavnikom 
komisije navedli neživljenjske 
primere iz prakse, s katerimi se 
srečujejo in jim otežujejo delo.

jasmina Tkalčič
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položaju. Cilj predlaganega zakona je 
tudi urediti pregledno financiranje jav-
nih zavodov  - glede na to, da se lahko 
javni zavodi financirajo iz javnih virov, 
iz nejavnih virov in iz plačila za svoje 
storitve. Predstavniki Skupnosti občin 
Slovenije in ministrica so se dogovorili, 
da se predlog zakona v okviru Skupnosti 
občin Slovenije preuči in njegova vse-
bina obravnava v okviru delovnih teles. 
Zbrane pripombe, stališča in predlogi 
se posredujejo ministrstvu, usklajevanja 
pa se nadaljujejo na skupnem srečanju v 
prihodnjih tednih. 

Minister za kmetijstvo je zbranim pred-
stavil nove rešitve, ki jih prinašajo spre-
membe Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
ki se trenutno nahaja v državnozborski 
proceduri. Skupnost občin Slovenije je 
v okviru predmetnega predloga zakona 
bila aktivna ves čas zakonodajnega po-
stopka, kljub kooperativnosti ministra 
in njegove ekipe pa še zmeraj ostaja ne-
kaj odprtih, za občine perečih vprašanj. 
Ponovno smo predlagali, da je odško-
dnina zaradi spremembe namembno-
sti kmetijskega zemljišča tudi prihodek 
lokalne skupnosti. Tudi občine izvajajo 
kmetijsko zemljiško politiko, s tem da 
pomagajo kmetijskim gospodarstvom 

odpravljati zaraščanje kmetijskih ze-
mljišč, usposabljajo kmetijska zemljišča 
za kmetijsko pridelavo, urejajo poljske 
poti in podobno. V celotnem zakonu ni 
urejeno financiranje rednega vzdrževa-
nja poljskih poti, ki omogočajo dostop na 
kmetijska zemljišča in njihovo obdelavo. 
S tem ko bi občine pridobile določen del 
sredstev od odškodnin zaradi spremem-
be namembnosti kmetijskih zemljišč, bi 
se zmanjšal obseg postopkov za dodeli-
tev sredstev in nepotrebno administrira-
nje. Pripravljavca zakona smo že štirikrat 
opozorili, da bi bilo potrebno v zakonu 
o kmetijskih zemljiščih rešiti vprašanje 
poljskih prometnic (poljskih poti), ki za-
konsko niso nikjer rešene. Poljske poti 
niso ceste, tako da ne sodijo v zakon o 
cestah, so pa izredno pomembne za do-
stop na kmetijska zemljišča in omogo-
čajo njihovo obdelavo. Ministru je bilo 
predlagano, da se v zakonu o kmetijskih 
zemljiščih vprašanje poljskih poti reši, 
pri čemer bi lahko smiselno uporabili za-
konodajo s področja gozdov.

Namestnica predsednika protikorupcij-
ske komisije Liljana Selinšek je spre-
govorila o problematikah izvrševanja 
Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, s katerimi se je komisija se-

znanila vse od njegove uveljavitve. Vse-
bina in izvajanje slednjega v praksi je 
predvsem v preteklih mesecih povzroči-
lo nemalo težav, v lokalnih skupnostih 
predvsem v okviru izvajanja določb za-
kona o omejitvah poslovanja in nezdru-
žljivosti funkcij. Trenutno sta v zakono-
dajni proceduri dve spremembi zakona. 
En predlog sprememb je bil vložen na 
podlagi pobude poslancev, drugi pre-
dlog pa je pripravila Komisija za prepre-
čevanje korupcije. Razprava je bila prav 
pri tej točki intenzivna in burna, pred-
stavniki občin pa so ponovno predstav-
nikom komisije navedli neživljenjske 
primere iz prakse, s katerimi se srečuje-
jo in jim otežujejo delo. Sekretarka Mi-
nistrstva za javno upravo Tina Tržan se 
je razpravi pridružila ter povedala, da je 
interes ministrstva, da se na eni strani 
najdejo rešitve, ki bodo življenjske, na 
drugi strani pa takšne, da bodo še zme-
raj ščitile namen,  ki ga zakon ima. Na 
podlagi vsega že povedanega je moč za-
ključiti, da so tako komisija za prepreče-
vanje korupcije kot Ministrstvo za javno 
upravo ter poslanke in poslanci že ugo-
tovili, da zakon predvsem v določbah o 
omejitvah poslovanja in nezdružljivosti 
funkcij ni življenjski ter da je potrebno 
poiskati ustrezne rešitve.
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V sredo, 2.2.2011, je potekal sesta-
nek članov predsedstva Skupnosti 
občin Slovenije z ministrom za 

okolje in prostor Rokom Žarnićem na 
temo ravnanja z odpadki v Sloveniji. Mi-
nistrstvo za okolje in prostor je namreč 
v medresorsko obravnavo posredovalo 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlaga-
liščih in Uredbo o ravnanju s komunalni-
mi odpadki. 

S prvo uredbo naj bi se odpravljajo neka-
tere napake in ugotovljene pomanjkljivo-
sti v izvedbi uredbe, odpravljajo se neka-
tere ugotovljene neskladnosti z drugimi 
predpisi ter dodaja se prehodna določba 
zaradi zamud pri izgradnji infrastrukture, 
potrebne za izvajanje javnih služb - pred-
vsem centrov za ravnanje s komunalnimi 
odpadki.

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpad-
ki naj bi uvedla nekaj sprememb v okviru 
opravljanja obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja, do 
sedaj pa ni bilo podzakonskega predpisa, 
ki bi celovito urejal to področje. Uredba 
o ravnanju s komunalnimi odpadki tako 
zapolnjuje vrzel na področju predpisov, 
ki urejajo ravnanje z odpadki, predvsem 
z določitvijo najmanjšega obsega in na-
čina ravnanja s komunalnimi odpadki, 
minimalnih oskrbovalnih standardov ter 
tehničnih ukrepov in normativov za opra-

vljanje javnih služb. Med drugim uvaja 
obveznosti glede zagotavljanja infra-
strukture lokalnega pomena za izvajanje 
javnih služb in obveznosti izvirnega pov-
zročitelja komunalnih odpadkov glede lo-
čenega zbiranja odpadkov na izvoru.

Skupnost občin Slovenije pojmuje pripra-
vo krovnega predpisa, ki bo celovito ure-
jal problematiko ravnanja s komunalnimi 
odpadki, in sicer v povezavi z ostalimi 
področnimi dokumenti (npr. operativni 
program), kot nujno in potrebno.

Po preučitvi osnutka uredbe in tudi iz jav-
nih predstavitev skupnost ocenjuje, da se 
napovedujejo zelo radikalne spremembe, 
ki so v praksi brez enormno povečanih 
stroškov praktično neizvedljive. Še poseb-
no bodo doletele  občine in izvajalce jav-
nih služb, kjer poteka zbiranje in odvoz 
tako imenovanih skupnih zabojnikov za 
preostanek komunalnih odpadkov, saj se 
predvideva v okviru javne službe zbiranja 
in odvoza sistem od vrat do vrat, in sicer 
tako preostanka komunalnih odpadkov 
kakor tudi bioloških ter zelenega vrtnega 
odpada, plastične in kovinske embalaže 
in tudi  papirja, kjer je gostota poselitve 
najmanj 100 prebivalcev na km2. Na ta 
način se spreminja  sistem zbiranja loče-
nih frakcij na zbiralnicah, kjer naj bi po 
novem zbirali le steklo in delno papir. 
Vse ostalo gre v individualni način zbira-
nja od vrat do vrat. Tudi predpis o ma-

ksimalnem odvozu preostanka odpadkov 
na 14 dni bistveno ne zmanjša frekvence 
odvoza, saj se z odvozom zgoraj omenje-
nih frakcij od vrat do vrat podvoji ali celo 
potroji število prevozov in nikakor ne drži 
teza ministrstva, da se naj ne bi povečali 
prevozni stroški.

Predvidevajo se izredno kratki roki za pri-
lagoditev sistema, in sicer zgolj 6 mesecev 
od sprejetja uredbe, kar je logistično, or-
ganizacijsko in finančno nemogoče, zato 
je razumno podaljšanje roka nujno.

Nikjer v osnutku uredbe ni zaslediti ni-
kakršnega upoštevanja trenutnega stanja 
ter sledenju racionalnega in gospodar-
nega prehoda v nov sistem.  Popolnoma 
nesmiseln je tudi predpisan standard 
opremljanja zbirnih centrov z velikimi 
ABROLL kontejnerji. Obstoječi zbirni cen-
tri so nekajkrat premajhni za predpisano  
namestitev kar devetih 30 m3 kontejner-
jev, štirih 12 m3, dveh 24 m3, devetih 
9m3 in  kje so tukaj še vse ostale utrjene 
in manipulativne površine, ki jih potrebu-
jemo za normalno obratovanje centra. 

Osnutek uredbe je po mnenju skupno-
sti neživljenjski, nerealen in v praksi 
brez enormnega finančnega vložka ne-
obvladljiv.

Minister je sicer na koncu srečanja izpo-
stavil, da bo Ministrstvo za okolje in pro-
stor vztrajalo na ureditvi sistema ter pred-
stavnike občin pozval k sodelovanju in k 
podajanju predlogov, pripomb in stališč, 
kar je skupnost tudi storila, in meni, da bo 
minister primoran upoštevati dejstvo, da 
je ravnanje z odpadki obvezna občinska 
gospodarska javna služba in občine kot 
izvajalke predpisa ne bodo smele ponov-
no biti prezrte.

Z ministrom Žarnićem o 
ravnanju odpadkov  

siniša plavšić
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Na vas se obračamo s pobudo, ki 
lahko, če bo sprejeta, pripomo-
re k boljšemu sodelovanju in 

komunikaciji med občinami in državno 
ravnjo. Predsedstvo Skupnosti občin Slo-
venije namreč ocenjuje, da se je prostor 
komunikacije in sodelovanja med obema 
v zadnjih obdobjih zmanjšal in skrčil, ne 
sicer pri vseh ministrstvih, pri mnogih, 
za občine izjemno pomembnih, pa vse-
kakor. 

Za uspešno delovanje države kot celote 
je to nesprejemljivo in vsekakor nepro-
duktivno, kar se izraža v slabo in mimo 
sodelovanja z občinami pripravljenih 
zakonih, ki izjemno otežujejo delovanje 
na lokalni ravni, prav tako pa se odra-
ža v občutkih, da so občine nepotreben 
in odvečen del te države. Nekaj zadnjih 
primerov – spreminjanje Zakona o skla-
dnem regionalnem razvoju, ki je bilo 
opravljeno ob minimalni komunikaci-
ji z občinami in brez vsakršne analize 
odnosa in izkušenj občin do veljavnega 
zakona, sprejem Zakona o integriteti 

in preprečevanju korupcije, katerega 
uveljavitev povzroča nepremostljive te-
žave v delovanju v lokalnih okoljih, pa 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, katerega poizkus uveljavitve v 
lokalnih okoljih (zaradi prenosa zaposle-
nih z občin na centre za socialno delo) 
povzroča izjemne človeške stiske, saj 
se sistem, navkljub opozorilom s strani 
skupnosti, še pred sprejemom zakona 
ni ustrezno premislil. Omeniti je še po-
trebno umanjkanje pogajanj za višino 
povprečnine za občine, ki je zakonska 
obveznost. Našteli smo samo nekaj v tem 
trenutku aktualnih problemov, ki kažejo, 
da je komunikacija slaba in neustrezna. 
V obdobju vašega mandata se je ponov-
no pokazala izrazita potreba za vzpo-
stavitev prostora, kjer bi predstavnice 
in predstavniki skupnosti in občin imeli 
možnost vam in pristojnim ministrom 
predstaviti težave, s katerimi se na do-
ločenem področju srečujejo, in glede na 
sestavo dobiti večje zagotovilo, da se bo 
v bodoče tudi kaj spremenilo. V preteklih 
treh srečanjih z ministrom Križaničem za 

pogajanja o višini povprečnine se je izka-
zalo, da so predstavnice in predstavniki 
občin to priložnost izrabili  (ker je pač 
bila edina) za predstavljanje številnih 
drugih problemov (od težav v postopkih 
za pridobivanje evropskih sredstev do 
uveljavljanja nekaterih spornih določil v 
sprejetih zakonih in sistemskih težav pri 
izpolnjevanju pravil v zvezi z odpadki 
…), čeprav niso bila materija teh sestan-
kov.  Dr. Križanič navkljub razumevanju 
pač ni bil tisti, ki bi lahko svoje kolege 
usmeril v drugačno in boljše sodelovanje 
z občinami, ki bi posledično pomenilo 
rešitev (ali vsaj reševanje) kakšnega pro-
blema. In tako se občine in njihova zdru-
ženja že leta ukvarjamo z istimi proble-
mi, katerih rešitve običajno ne bi smele 
biti problem, samo lotiti bi se jih kdo od 
pristojnih moral. 

V skupnosti smo, spoštovani predsednik 
vlade, prepričani, da smo samo skozi 
intenzivno sodelovanje sposobni uvelja-
vljati za vse državljanke in državljane 
dobre in sprejemljive rešitve. Zato je 
predsedstvo skupnosti sprejelo pobudo, 
s katero vas pozivamo, da vzpostavite 
obliko srečevanja s predstavnicami in 
predstavniki skupnosti  občin, ki bo omo-
gočila reševanje številnih problemov, s 
katerimi se občine srečujejo, in vedno 
znova zgleda, kot da ni nikogar, ki bi jih 
bil pripravljen reševati. 

V upanju na pozitiven odgovor in v upa-
nju na upoštevanje naše pobude, vas 
lepo pozdravljamo. 

Pismo predsednika SOS 
predsedniku Vlade RS 

Spoštovani Borut Pahor! 

Pismo predsednika SOS Franca 
Kanglerja je do zaključka 
redakcije ostalo neodgovorjeno. 
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V prostorih občine 
Kamnik so se  12. 
januarja sestali 
predstavnice 
in predstavniki 
Predsedstva Skupnosti 
občin Slovenije na svoji 
redni, 20. seji. Osrednja 
tema srečanja je bila 

obravnava problematike 
ravnanja z odpadki v 
Sloveniji in predstavitvi 
pomena registra divjih 
odlagališč za občine. 
Kot sogovorniki so se  
Predsedstvu Skupnosti 
občin Slovenije 
pridružili Dušan 

Butina,  predsednik 
Zbornice komunalnega 
gospodarstva, ter Janez 
Matos, Ekologi brez 
meja. Predstavniki 
Ministrstva za okolje 
se kljub zagotovilu 
in potrditvi seje 
niso udeležili, kar je 
nesprejemljivo, ter pri 
prisotnih povzročilo 
veliko nejevoljo.

Vili Eisenhut, direktor Urada za 
komunalo in promet Mestne ob-
čine Maribor, je predstavil pro-

blematiko ravnanja odpadkov v Slove-
niji. Nadzor na odlagališčih je pokazal, 
da upravljavci odlagališč ne odlagajo 
samo obdelane odpadke oziroma tega 
ne izvajajo v zadovoljivi meri. Inšpek-
torji so letos poleti izdajali odločbe, s 
katerimi so upravljavcem odlagališč 
nalagali, da odlagajo samo obdelane 
odpadke. Podjetja, ki so vložila pritožbe 
na inšpekcijske odločbe, so v večini pri-
merov že prejela odločitev II. stopnje, ki 
je potrdila odločitev inšpektorjev. Kjer 

Predsedstvo 
SOS na 20. seji 
o problematiki 
odpadkov

jasmina Tkalčič 
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pritožbe ni bilo ali je bilo o njej že od-
ločeno, so inšpektorji že izdali sklepe o 
dovolitvi izvršbe. V sklepih je določen 
še naknadni rok za izpolnitev nalog, do-
ločenih v izreku inšpekcijske odločbe. 
Če podjetja tega ne bodo izvedla, bo 
sledila izvržba z denarno prisilitvijo. V 
tem primeru znaša globa 10.000 EUR.

Na ločevanje komunalnih odpadkov 
opozarja tudi računsko sodišče. Ra-
čunsko sodišče je ocenilo, da sistem 
ravnanja z ločeno zbranimi komu-
nalnimi odpadki, ki ga je vzpostavilo 
Ministrstvo za okolje in prostor, ni bil 
učinkovit, ker cilji ravnanja z odpadki, 
ki bi morali biti doseženi do leta 2008, 
niso bili doseženi.

Na ločevanje komunalnih odpadkov je 
že 2008 opozarjalo tudi računsko sodi-
šče, v porevizijskem poročilu pa skle-
nilo tudi, da je MOP hudo kršil obve-
znosti dobrega poslovanja. Ministrstvo 
v odzivnem poročilu ni izkazalo zado-
voljivih ukrepov za odpravo nesmo-
trnosti pri določitvi okoljskih dajatev 
za spodbujanje ločenega zbiranja ko-
munalnih odpadkov in pri načrtu ak-
tivnosti izdelave predloga financiranja 
sistema ravnanja z odpadno embalažo. 
Za odpravo nesmotrnosti, ureditve lo-
čenega zbiranja bioloških odpadkov; 
odlaganja komunalnih odpadkov na 
odlagališča od 16. julija 2009; načrta 
predvidene gradnje regijskih centrov 
ter sprememb Uredbe o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo in 
dela komisije za embalažo in odpadno 
embalažo pa je izkazalo le delno zado-
voljive ukrepe.

Upravitelji odlagališč ugotavljajo, da v 
roku 6 mesecev ni možno izvesti pred-
obdelave odpadkov, sploh tam, kjer se 

bo investiralo v regijske centre, in kot 
razloge, zakaj niso bili izvedeni ukrepi 
zahtevani v uredbi, navajajo:

•  predelava odpadkov pred decem-
brom 2009 ni bila javna služba in je 
niso izvajali komunalni izvajalci. De-
cembra 2009 je bil sprejet dopolnjen 
zakon o varstvu okolja, ki je opre-
delil predelavo odpadkov kot javno 
službo,

•  projekti izgradnje regijskih centrov 
so stali, ker so bile nejasnosti glede 
davka, odgovora s strani pristojnih 
inštitucij pa ni bilo,

•  operativni program je bil sprejet leta 
2008 in šele takrat je bilo možno po-
slati vlogo v Bruselj,

•  energetska izraba odpadkov; kdaj bo 
vlada postavila oziroma omogočila 
postaviti prvo sežigalnico, katere rok 
za izvedbo je v programu napisan za 
leto 2009?

Izvajalci sami niso sposobni izvajati 
odločb iz uredbe. Regionalni centri se 
ne gradijo, veliko je sistemskih anoma-
lij. Manjka celovit pristop, saj so lokal-
ne skupnosti premajhne za reševanje 
problematike odlaganja odpadkov. 
Celotna problematika je strateška in 
ne lokalna, potrebna pa je zelo jasna 
strategija.

Na seji je Predsedstvo sprejelo sklep, 
da se Ministrstvu za okolje in prostor 
predlaga, da v Uredbo o oblikovanju 
cen komunalnih storitev uvrsti tudi 
stroške za izvajanje obratovalnega mo-
nitoringa ter vzdrževanja zaprtih od-
lagališč. Prav tako so podali predlog, 
da izvajalci gospodarskih javnih služb 
te upravičene stroške z naslova zaprtih 
deponij zaračunavajo občankam in ob-
čanom v položnicah. 

Janez Matos iz društva Ekologi brez 
meja je predstavil pomen registra div-
jih odlagališč za občine. Prednosti, 
ki bi jih register prinesel občinam, so 
redni sistematični popisi divjih odla-
gališč, poznavanje stanja, promocij-
sko–ozaveščevalne dejavnosti, nižja 
toleranca do nelegalnega odlaganja, 
podlaga za sanacijski načrt, podporni 
sistem za inšpekcije, podporni sistem 
za občane.

Računsko sodišče je 
ocenilo, da sistem 
ravnanja z ločeno zbranimi 
komunalnimi odpadki, ki ga 
je vzpostavilo Ministrstvo 
za okolje in prostor, ni bil 
učinkovit, ker cilji ravnanja 
z odpadki, ki bi morali biti 
doseženi do leta 2008, niso 
bili doseženi.
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Okoli 70 predstavnikov 
občin in lokalnih 
skupnosti, predstavnikov 
centrov za socialno delo 
in vodij služb v občinah, 
odgovornih za družbene 
dejavnosti, so na posvetu 
v Ljubljani 17.2.2011 
razpravljali o tem, kdo 
bo plačal razliko za 
storitve v domovih za 
ostarele, če tega ne bodo 
zmogli uporabniki in 
njihovi svojci. 

Demografske spremembe, s kateri-
mi se soočajo vse stare evropske 
družbe, se vse bolj odražajo tudi 

v vsakdanjem življenju, organiziranju jav-
nih služb pa tudi obremenitvah lokalnih 
skupnosti. Spremembe v načinu življenja 
ter vse zahtevnejša zdravstvena proble-
matika še dodatno otežujeta zagotavlja-
nje nujno potrebne pomoči starejšim in 
drugim osebam, ki so dolgotrajno odvisne 
od nege in pomoči. Nujne so spremembe 
zakonodaje, prilagoditve javnofinančnih 
tokov, sistemov pomoči in nenazadnje 
tudi spremembe v pričakovanjih ter rav-
nanjih posameznikov. 

Konkretni odzivi države, predvsem Mi-
nistrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, so bili v zadnjem času pred-
stavljeni v obliki predloga Zakona o 
dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za 
dolgotrajno oskrbo (predstavljen apri-
la 2010) ter predloga Zakona o social-

novarstveni dejavnosti (predstavljen 
decembra 2010). Strokovna javnost in 
tudi Skupnost sta bila do obeh predlo-
gov zakonov zelo kritična, saj menita, 
da  ne dajeta ustreznih rešitev za soo-
čanje z novimi okoliščinami, povečujeta 
birokratizacijo,omogočata neracionalno 
porabo omejenih sredstev in dodatno 
obremenjujeta lokalnih skupnosti brez 
zagotovitve ustreznih sredstev, pred-
vsem pa sedanjim in bodočim uporabni-
kom ne prinašata nove vrednosti v obliki 
dostopnih in kvalitetnih storitev. 

Zato so na Skupnosti pripravili svoj pre-
dlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in negi, 
ki temelji na domačih in tujih izkušnjah 
ter temelji na ekonomski analizi stanja in 
pričakovanih učinkov. Želijo predstaviti 
dejansko stanje na področju dolgotrajne 
oskrbe, ekonomska dejstva, ki so pove-
zana z njo, pa tudi oceno rešitev, ki jih 
prinaša predlog nove socialnovarstvene 
ureditve predvsem z vidika prenosa od-
govornosti na lokalno skupnost. Odgo-
vornost za organiziranje socialnih služb, 
zagotavljanje doplačil, ustanoviteljske 
in druge naloge poleg pričakovanj obča-
nov pred lokalne skupnosti postavljajo 
izjemno zahtevne, včasih celo nerešljive, 
izzive. S svojimi pogledi na potrebne sis-
temske spremembe, z izkušnjami pri iz-
vajanju socialnovarstvene in negovalne 

Obremenitve lokalnih skupnosti brez zagotovljenih virov

Zagotavljanje 
socialnih storitev, 
dolgotrajna oskrba in 
nega 

jasmina Tkalčič 

Odgovornost za organiziranje 
socialnih služb, zagotavljanje 
doplačil, ustanoviteljske in 
druge naloge poleg pričakovanj 
občanov pred lokalne skupnosti 
postavljajo izjemno zahtevne, 
včasih celo nerešljive, izzive.
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dejavnosti ter s konkretnimi podatki želi 
Skupnost pomagati pri oblikovanju odzi-
vov lokalnih skupnosti, seveda pa si želijo 
tudi podpore rešitvam, ki jih predlagajo. 

V predstavitvi bodo osvetliti predvsem 
naslednje teme: 

•  demografske, socialne in zdravstvene 
spremembe 

•  pokritost in stanje mreže domov za sta-
rejše ter financiranje dejavnosti (oskr-
ba, zdravstvena nega, razmerje med 
ponudbo in povpraševanjem, organizi-
ranost izvajalcev ...)

•  možnosti alternativnih oblik storitev 
in njihova razvitost (pomoč na domu, 
oskrbovana stanovanja, podporne teh-
nologije ...)

•  ekonomski vidiki dolgotrajne oskrbe ter 
analiza konkretnih učinkov različnih 
zakonskih predlogov na tem področju 
(novo obvezno zavarovanje za dolgo-
trajno oskrbo, obremenitev zasebnih in 
javnih virov, možni viri za financiranje 
dejavnosti ...)

•  predstavitev sistemskih rešitev predlo-
ga Zakona o dolgotrajni oskrbi in negi 
(predlog Skupnosti)

•  analiza predloga Zakona o socialnovar-
stveni dejavnosti (predlog MDDSZ)

•  pogledi na možne poti razvoja social-
nega in zdravstvenega sistema v luči 
spremenjene demografske in ekonom-
ske situacije.

Udeleženci so ugotavljali, da lokalne sku-
pnosti denarja, da bi plačevale razliko, ni-
majo, čeprav država s svojim predlogom 
zakona o dolgotrajni oskrbi in negi breme 
prenaša ravno nanje. Aleksandar Kešelje-
vić z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki 
je pripravil spremljevalno ekonomsko štu-
dijo alternativnemu predlogu zakona, je 
s svojimi izračuni na posvetu pokazal, da 
bi vladni predlog zakona za uporabnike 
predstavljal dodatna doplačevanja in višje 
obremenitve, ki jih upokojenci s povpreč-
nimi pokojninami v prihodnje sami ne 
bodo več mogli pokrivati. Udeleženci so 
tudi opozorili, da zasebni domovi s kon-
cesijo države svoje investicije vračunajo v 
ceno storitev, 'zato bi bilo smiselno cene 
storitev poenotiti'. 
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Zoper Ministrstvo za šolstvo in 
šport je bila v letu 2003 vlože-
na tožba za povrnitev stroškov 

financiranja nevarnih prevozov v šolo 
- na podlagi 56. člena Zakona o osnov-
ni šoli. Okrožno sodišče v Ljubljani je 
tožbeni zahtevek na prvi stopnji zavr-
nilo. Tožba je bila vložena na podlagi 
56. člena Zakona o osnovni šoli, kjer 
je določeno, da imajo učenci osnovnih 
šol pravico do brezplačnega prevoza, 
če je njihovo prebivališče oddaljeno od 
šole več kot 4 km oziroma ne glede na 
oddaljenost, v kolikor je ogrožena nji-
hova varnost na poti v šolo. 

Tožbeni zahtevek občine Bled, ki se je 
na sodišču vodil kot vzorčni tožbeni 
zahtevek tudi za druge občine, je zah-
teval, da je Ministrstvo za šolstvo in 
šport dolžno plačati občini 390.609,90 
EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od 20.12.2001 do plačila. 

Sodišče je v sodbi ugotovilo utemelje-
nost in pravno podlago za uveljavitev 
tožbenega zahtevka. V nadaljevanju je 
upoštevalo delno zastaranje tožbenega 
zahtevka. Sodišče je upoštevalo ugovor 
zastaranja tožbenega zahtevka, ki se 
nanaša na obdobje od začetka šolskega 
leta 1996/1997 do 11.2.1998. Sodišče 
je obravnavalo tožbeni zahtevek po del-
no ugotovljenem zastaranju za obdobje 
od 11.2.1998 do 18.8.2001 oziroma do 
konca šolskega leta 2000-2001. Sodi-
šče je ugotavljalo, ali je tožena stranka 
uspela z ugovorom ugasle pravice (to-
rej, da tožena stranka sicer priznava, 
da je zatrjevana pravica nastala, ven-
dar pa je zatrjevana pravica za to obdo-

bje ugasnila).  Mnenje je podala sodna 
izvedenka finančne stroke. Občina je 
morala predložiti bilance, v katerih so 
bili vidni prihodki primerne porabe in 
odhodki primerne porabe, Ministrstvo 
je moralo predložiti specifikacijo sred-
stev primerne porabe po posamezno 
zakonsko določenih postavkah za po-
samezno občino (1.1.1999-18.8.2001). 
Iz izvedenskega mnenja je izhajalo, da 
občina v letih od 1996 do 1998 ni pre-
jela nobenih sredstev za kritje stroškov 
nevarnih poti s strani RS. Sodišče je 
ugotovilo, da je zahtevek za šolsko leto 
1996/1997 in del zahtevka 1997/1998 
zastaran. V letu 1998 občina Bled ni 
prejela sredstev za financiranje stro-
škov prevozov po nevarnih poteh. So-
dišče pa je v nadaljevanju ugotovilo, 
da v letu 1998 občina ministrstvu ni 
poslala nobenih zahtevkov, na podlagi 
katerih bi ministrstvo lahko zagovorilo 
potrebna sredstva. Izvedensko mne-
nje dopušča možnost, da bi lahko bilo 
sredstev premalo, vendar pa bi morala 
to dokumentacijo (dokazila) zagotoviti 
tožeča stranka. Sodišče je tožbeni zah-
tevek zavrnilo za obdobje, v katerem je 
tožbeni zahtevek zastaral, za leto 1998 
pa, ker tožeča stranka ni vložila ustre-
zne dokumentacije, da bi se ugotovila 
višina tega zneska (čeprav za obdobje 
z naslova povrnitev plačila prevozov 
po nevarnih poteh tožeča stranka od 
tožene stranke ni prejela ničesar, po 
1.1.1999 do konca leta 2000/2001 pa 
zato, ker iz izvedenskega mnenja izha-
ja, da je tožena stranka tožeči stranki 
v okviru primerne porabe državnega 
proračuna prejela dovolj sredstev, da 
je z njimi krila stroške nevarnih poti). 

Sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevek

Tožba zoper Ministrstvo za 
šolstvo in šport v primeru 
nevarnih prevozov v šolo

jasmina Tkalčič 

Medtem ko je sodišče 
ugotovilo, da je tožeča 
stranka dokazala obstoj 
podlage za svoj zahtevek, 
je zaključilo, da tožeča 
stranka ni izkazala višine 
vtoževanega zneska in 
je sodišče iz tega razloga 
zahtevek zavrnilo. 
Obrazložitev sodišča v 
tem delu je skopa in tožeči 
stranki med drugim očita, 
da ni predložila ustrezne 
dokumentacije, čeprav je 
v postopku predložila vso 
dokumentacijo, katere 
predložitev je bila naložena 
in s katero je razpolagala. 
Neupravičen je tudi 
zaključek sodišča, da bi 
morala občina, in ne RS,  
dokazovati, kolikšen del 
transfernih dohodkov naj bi 
se nanašal na investicije. S 
tem je sodišče neupravičeno 
preložilo dokazno breme na 
tožečo stranko. 
Problematičen je tudi pomen, 
ki ga sodišče pripisuje temu, 
da občina ministrstvu za 
šolstvo ni poslala zahtevka 
za leto 1998 in zato naj ne bi 
bila upravičena do povračila. 
Ne Zakon o osnovni šoli 
ne ZOFVI tovrstne zahteve 
ne določata, saj obveznost 
države obstoji na podlagi 
samega zakona. 
Na prvostopenjsko sodbo 
sodišča smo se v vmesnem 
času že pritožili, o pritožbi 
pa bo odločalo Višje sodišče v 
Ljubljani. 



29

m i  m e d  s e b o j
č a s o s p i s

j a n u a r ,  f e b r u a r  2 0 1 1

V skladu z dogovorom 
na Skupščini SOS, ki je 
potekala 16.02.2011, 
z ministrico za 
javno upravo Irmo 
Pavlinič Krebs  in 
predstavniki Komisije 
za preprečevanje 
Korupcije, Liljano 
Selinšek, je bil 24.2.2011 
sklican sestanek 
na sedežu Komisije 
za preprečevanje 
korupcije v zvezi z 
nujnimi spremembami 
Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 

Na Sestanek je Skupnost občin 
Slovenije povabila tudi ZOS in 
ZMOS, prisotni pa so bili ministri-

ca za javno upravo Irma Pavlinič Krebs, 
višja sekretarka na Ministrstvu za javno 
upravo Štefka Korade Purg in namestni-
ca predsednika Komisije za preprečevanje 
Korupcije Liljana Selinšek.

Prisotne predstavnice državne ravni so 
uvodoma predstavile spremembe zakona, 
ki so ga v državnozborsko proceduro po-
sredovali poslanci in poslanke Državnega 
zbora ter povedale, da sami s predlaga-
nimi rešitvami soglašajo, vendar za 35. 
člen dotičnega zakona predlagajo novo 
rešitev. Predsednik SOS, Franc Kangler 
je prisotnim predstavil številne probleme 
s katerimi se zaradi omenjenega zakona 
soočajo županje in župani, podžupanje in 
podžupani ter svetniki in svetnice v me-
stnih svetih, ki lahko v primeru nespre-
membe veljavnega zakona povzroči oči-

tno blokado delovanja lokalnih skupnosti. 
Po dolgi razpravi, ki se je osredotočila na 
27. in 35. člen dotičnega zakona, je bilo 
mogoče ugotoviti, da predlagane spre-
membe rešujejo težave svetnic in svetni-
kov, v primerih kadar so ti predsedniki 
društev ali v njih delujejo, so kmetje ali 
njihovi ožji družinski člani prejemniki 
štipendije, nagrade ob rojstvu otrok,  ne 
prinašajo pa sprememb za županje in žu-
pane. Glede na to, da je na 27. člen, ki 
zaobjema položaj županj in županov vlo-
ženih kar nekaj ustavnih presoj, so priso-
tni skupaj ugotovili, da bi bilo smiselno 
počakati na odločitev ustavnega sodišča 
in šele nato sprejemati novo umeščanje 
županj in županov v Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 

Kot smo že omenili ministrstvo predla-
ga novo dikcijo 35. člena dotičnega za-
kona kot sledi: »Prepoved poslovanja 
v obsegu, ki izhaja iz 1. in 2. odstavka 
tega člena (veljavna dikcija), ne velja za 
postopke oz. druge načine pridobivanja 
sredstev, ki niso zajeti v 1. odstavku tega 
člena, pod pogojem, da so dosledno spo-
štovane določbe tega ali drugega zakona 
o nasprotovanju interesov in o dolžno-
stih izogibanja temu nasprotju oz. pod 
pogojem, da se funkcionar dosledno iz-
loči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in 
izvedbi postopka ali posla. Če katerikoli 
posameznik v tem primeru krši določbe 
o izogibanju nasprotju interesov oz. o 
dolžni izločitvi, nastopijo posledice kot v 
prepovedi poslovanja.« 

Predlaga se tudi nov četrti odstavek, ki 
se glasi: » Prepoved poslovanja iz 1. od-
stavka in pravilo iz prejšnjega odstavka 
veljata tudi za ožje dele občine (vaške, 
krajevne ali četrtne skupnosti) , ki ima-
jo lastno pravno subjektiviteto, če je ob-
činski funkcionar član sveta ožjega dela 
občine ali če se lahko posel sklene le z 
njegovim soglasjem.«  

Skupnost občin, katero so predstavljali 
Franc Kangler, Leo Kremžar in Jasmina 
Vidmar, je takšno dikcijo podprla.

Korupcija - željeni zakonodajni 

premiki? 
jasmina vidmar
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V ponedeljek, 10. januarja 2011, 
so se sestali predstavniki Delov-
ne skupine za turizem pri SOS 

in predstavniki drugih zainteresiranih 
občin s predstavniki Direktorata za tu-
rizem, da bi uskladili predlog Turistične 
politike za 2011 z izhodišči za 2012. 
Uvodoma so predstavniki Direktorata 
za turizem in Slovenske turistične orga-
nizacije predstavili turistično politiko za 
2011. Po uvodni predstavitvi so imele 
besedo občine, ki so opozorile na težave, 
s katerimi se srečujejo v svojih lokalnih 
okoljih. Direktor direktorata za turizem 
mag. Marjan Hribar je skupaj s sodelavci 
sproti odgovarjal na posamezna vpraša-
nja in opozorila, kako se bo dotična pro-
blematika reševala v letu 2011. 

Skupnost občin Slovenije in njene občine 
članice so na sestanku predvsem opozar-
jale na prioritetna področja, na katera 
se mora Turistična politika v letu 2011 
osredotočati, in ta so:

1.  infrastruktura

2.  prostorska strategija

3.  promet 
(letalski, vodni, državne ceste ...)

4.  evropski razpisi, ki se z različnimi pre-
razporeditvami dajo ustrezno preraz-
porediti

5.  večja pozornost vsem večjim priredi-
tvam (Evropska kulturna prestolnica, 
Univerzijada, Evropsko košarkarsko 
prvenstvo …)

Skladno z dogovorom s predstavniki Di-
rektorata za turizem je Skupnost občin 
Slovenije posredovala splošne in posa-
mezne predloge in pripombe k turistični 
politiki in kmalu smo prejeli odgovore 
in obrazložitve, ki jih na kratko pozve-
mamo v nadaljevanju.

V letu 2011 bo še vedno ena od glav-
nih nalog v okviru investicijske politike 
spremljanje izvajanja še nedokončanih 
sofinanciranih projektov iz razpisov 
preteklih let ter priprava in začetek iz-
vajanja projektov javnega značaja na 
način neposredne potrditve projektov, 
in sicer: trije projekti na zavarovanih 
območjih, priprava projekta/ov za iz-
vedbo investicij na področju Kobilarne 
Lipica, priprava projekta II. faze šol-
skega hotela Astoria v sodelovanju z 
Ministrstvom za šolstvo in šport. Poleg 
navedenega bo v letu 2011 ena glavnih 

nalog tudi priprava možnih ukrepov za 
spodbujanje razvoja turistične infra-
strukture v naslednjih letih. Glede na 
to, da smo v okviru prednostne usme-
ritve Dvig konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva večino sredstev te finanč-
ne perspektive že porabili, bi bilo za 
nadaljnji razvoj turistične infrastruktu-
re nujno potrebno zagotoviti še doda-
tna sredstva za te namene in pripraviti 
nabor ukrepov, s katerimi bo možno ta 
sredstva čim bolj racionalno in učin-
koviti distribuirati. Pri tem so mišljeni 
predvsem ukrepi, ki ne predvidevajo 
dodeljevanja nepovratnih sredstev, 
temveč ukrepi za spodbujanje s povra-
tnimi sredstvi oz. kombinirani ukrepi 
(krediti, garancije, subvencije obrestne 
mere ipd.). Vlada je za implementacijo 
znamke I feel Slovenia zadolžila Urad 
Vlade Republike Slovenije za komu-
niciranje (koordinator). V pomoč ko-
ordinatorju znamke pa je oblikovana 
delovna skupina, v kateri sodeluje tudi 
predstavnik Ministrstva za gospodar-
stvo. Predlog za spremembo Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma bodo 
podrobneje preučili ob pripravi novele 
zakona. Pripombi skupnosti, da skupne 
enotedenske počitnice, ki s spremembo 
šolskega koledarja počitnic predstavlja-
jo veliko škodo turističnemu gospodar-
stvu, pa tudi velike obremenitve okolja 
in prometa v zimsko turističnih sredi-
ščih so pritrdili tudi  na Ministrstvu 
za gospodarstvo.  Za prihodnje leto je 
direktor Direktorata za turizem napo-
vedal, da se bodo zavzemali, da bodo 
sprejeti trije različni termini zimskih 
počitnic, kot je že praksa v državah z 
razvitim zimskošportnim turizmom. 
Upamo, da nam bo skupaj to uspelo.

Turistična politika za 
2011

saša kek
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Višina plače poklicnega 
župana oziroma plačila 
za nepoklicnega župana 
je določena v skladu 
z zakonodajo, torej 
je točno določena in 
definirana. Osnova za 
velikost plače (plačila) 
župana/županje v 
posamezni občini je 
število prebivalk in 
prebivalcev v občini.
Plača županj in županov 
je zaradi varčevalnih 
ukrepov že tako znižana, 
poleg osnovne plače 

pa so poklicni župani/
županje upravičeni samo 
do dodatka za delovno 
dobo. Do dodatne 
stimulacije oziroma 
nagrade za uspešno 
delo tako slednji niso 
upravičeni.

Ocenjevanje (ne)uspešnosti po-
sameznega župana oziroma žu-
panje je tako prepuščena zgolj 

volji volivcev ob vsakokratnih lokalnih 
volitvah. V plačah javnih uslužbencev, 
predvsem zaposlenih v občinskih upra-
vah, prihaja do sistemskih nepravilnosti 
in anomalij, saj se nemalokrat zgodi, da 
npr. direktor javnega zavoda ali vod-
je posameznih oddelkov, predvsem v 
manjših občinah, ob vseh upravičenih 
dodatkih prejmejo višjo plačo kot žu-

pan oziroma županja. Slednje je sistem-
sko nepravično, saj je župan (županja) 
navsezadnje tisti (tista), ki zastopa in 
usmerja občino ter je v prvi vrsti odgo-
voren za pravilnost in zakonitost nje-
nega delovanja. V praksi se srečujejo z 
nemalo odgovornostmi in obveznostmi, 
pozicioniranje na plačni lestvici pa je že 
samo iz teh razlogov nesprejemljivo. Na 
Skupnosti občin Slovenije si za odpravo 
tovrstnih plačnih nesorazmerij prizade-
vamo že dalj časa. Na državni ravni se 
po prvih neuradnih informacijah pripra-
vljajo sistemske spremembe na področju 
Zakona o javnih uslužbencih kot tudi na 
področju plačnega sistema. V skladu z 
navedenim sta se sestali že Komisija za 
zakonodajna in pravna vprašanja kot 
tudi Komisija za vprašanja zaposlenih 
pri občinah članicah Skupnosti občin 
Slovenije. V okviru nabora pripravljenih 
izhodišč in predlogov smo Ministrstvu za 
javno upravo že posredovali med dru-
gim tudi predlog, da se ponovno uvede 
dodatek za uspešnost županje/župana. 
Ocenjevanje uspešnosti naj se ponovno 
zaupa občinskim komisijam za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja. Pri 
tem naj se nesorazmerja ne odpravljajo 
v škodo plač direktorjev javnih zavodov, 
občinskih uprav in drugih javnih usluž-
bencev, temveč naj se ustrezno zvišajo 
plače županjam in županom.

SOS za ponovno 
uvedbo delovne 
uspešnosti županov

jasmina Tkalčič 

Ministrstvu za javno upravo 
smo med drugim  posredovali 
tudi predlog, da se ponovno 
uvede dodatek za uspešnost 
županje/župana.
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V letošnjem letu je sekretariat Sku-
pnosti občin Slovenije za pred-
stavnike občin izvedel že kar nekaj 

vsebinsko raznolikih delovnih posvetov 
in seminarjev. Obiskani so bili izjemno 
dobro, nekatere izmed njih smo tudi po-
novili. 

Novosti na področju plačnega sistema

V januarju, natančneje 28.1.2011, je po-
tekal v Domžalah delovni posvet, na kate-
rem sta predstavnici Ministrstva za javno 
upravo predstavili novosti plačnega sis-
tema v občinah. Predstavnici Ministrstva 
za javno upravo sta predstavili novosti v 
zvezi z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakona o interventnih ukrepih, 

Uredbo o kriterijih za določitev položaj-
nega dodatka, Aneks št. 4 h Kolektivni 
pogodbi za javni sektor ter Dogovor  o 
ukrepih na področju plač in drugih pre-
jemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 
2012. Delovnega posveta se je udeležilo 
80 predstavnikov občin. 

Najpogostejša vprašanja pri izvajanju 
postopkov javnega naročanja

V četrtek, 3.2.2011, je potekal delovni po-
svet NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI 
IZVAJANJU POSTOPKOV JAVNEGA NA-
ROČANJA. Javno naročanje je tematika, 
ki je za naročnike vedno aktualna, pred-
vsem pa se pri teh postopkih vedno znova 
pojavljajo pomisleki in vprašanja. Poleg 

tega je v lanskem letu sprejeta novela 
Zakona o javnem naročanju v postopke 
vnesla mnogo novosti, ki se počasi uve-
ljavljajo v praksi javnega naročanja, s tem 
pa se seveda pojavljajo nova vprašanja in 
dileme. Zato smo za občine pripravili de-
lovni posvet, na katerem je dobro znani 
predavatelj Milan Železnik, strokovnjak 
na področju javnih naročil, z zanimivim 
in praktičnim predavanjem odgovoril na 
vsa vprašanja udeležencev in, prepričani 
smo, zadovoljil še tako zahtevnega sluša-
telja. Poleg tega so udeleženci seminarja 
prejeli tudi praktični priročnik za izvaja-
nje javnih naročil z zgoščenko. Priročnik 
za izvajanje javnih naročil po Zakonu 
o javnem naročanju (Uradni list RS št. 
128/06, 16/08 in 19/2010; v nadaljeva-
nju ZJN-2) je namenjen praktični uporabi 
pri izvajanju postopkov javnega naroča-
nja. Namenjen je tistim zaposlenim pri 
javnih naročnikih, ki se dnevno ukvarjajo 
z javnimi naročili.

O poslovanju nadzornih odborov v 
občinah

V torek, 15.2.2011, je v prostorih Mestne 
občine Murska Sobota potekal še drugi 
delovni posvet glede poslovanja nadzor-

Nadgradnja znanja v 
občinah je pomembna

jasmina Tkalčič in siniša plavšić
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nih odborov v občinah. Prvi je potekal 
v Ljubljani 26.1.2011. Neža Vodušek in 
Roman Lavtar iz SVLR ter Božidar Jager, 
preizkušeni državni notranji revizor, so 
več kot uspešno opravili svoje delo ter po-
skrbeli za zanimivo predavanje. Delovne-
ga posveta se je v severovzhodnem delu 
Slovenije udeležilo več kot 70 predstav-
nikov občin, kar ocenjujemo za izjemno 
dobro obiskanost. Nekoliko več se jih je 
udeležilo v Ljubljani.  Prisotne je pozdra-
vil in nagovoril tudi župan Mestne občine 
Murska Sobota Anton Štihec ter uvodoma 
poudaril pomembnost delovanja nadzor-
nih odborov v občinah. Naloge in funkcije 
nadzornega odbora sta predstavila Neža 
Vodušek in Roman Lavtar, izvajanje nad-
zora nad finančnim poslovanjem pa je 
predstavil Božidar Jager. Vsem se zahva-
ljujemo za sodelovanje in posredovanje 
znanja, vsem, ki so se udeležili delovne-
ga posveta v Ljubljani in Murski Soboti, 
pa želimo uspešno in produktivno delo v 
mandatu, ki je pred vami.

Socialne storitve v breme lokalnih 
skupnosti?

Okoli 70 predstavnikov lokalnih skupno-
sti, predstavnikov centrov za socialno 
delo in vodij služb v občinah, odgovor-
nih za družbene dejavnosti, so na po-
svetu 17.2.2011 v Ljubljani razpravljali 
o tem, kdo bo plačal razliko za storitve 
v domovih za ostarele, če tega ne bodo 
zmogli uporabniki in njihovi svojci. Kot 
so ugotavljali udeleženci posveta, tega 
sta pripravili Skupnost občine Sloveni-
je (SOS) in Skupnost socialnih zavodov 
Slovenije, lokalne skupnosti namreč de-
narja, da bi plačevale razliko, nimajo, če-
prav država s svojim predlogom zakona 
o dolgotrajni oskrbi in negi breme pre-
naša ravno nanje. Aleksandar Kešeljević 
z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je 
pripravil spremljevalno ekonomsko štu-
dijo alternativnemu predlogu zakona, je 
s svojimi izračuni na posvetu pokazal, da 
bi vladni predlog zakona za uporabnike 
predstavljal dodatna doplačevanja in viš-
je obremenitve, ki jih upokojenci s pov-
prečnimi pokojninami v prihodnje sami 
ne bodo več mogli pokrivati. Boris Ko-
privnikar, predstavnik Skupnosti centrov 
za socialno delo, je kot nastopajoči na 
delovnem posvetu podal še predlog, da 
se država umakne iz financiranja investi-
cij v domovih, v zameno pa naj prispeva 
iz proračuna več za socialno oskrbo v 
domovih.
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Skupnost občin 
Slovenije je kot največja 
asociacija lokalnih 
skupnosti v Sloveniji 
konec leta 2008 na seji 
predsedstva gostila 
predstavnike Združenja 
Sazas iz razloga, ker se 
občine kot tudi ostali 
uporabniki glasbenih 
del niso strinjali s 
cenami ter politiko, ki 
jo je Združenje Sazas (v 
nadaljevanju Združenje) 
vodilo pri plačevanju 
uporabe glasbenih 
del iz repertoarja 
Združenja Sazas. Na 
seji predsedstva je 

bil soglasno sprejet 
sklep, da se ustanovi 
delovna skupina, ki bo 
zadolžena za vodenje 
pogajanj s ciljem 
sklenitve sporazuma 
z Združenjem, ki 
bi občinam nudil 
primernejše tarife in 
postopke prijave. 

Delovna skupina se je v letu 2009 
in 2010 večkrat sestala s ciljem 
oblikovanja stališč oziroma pre-

dlogov o višini primernih tarif oziro-
ma cenikov za občine. Poleg tega je v 
omenjenem obdobju delovna skupina s 
predstavniki Združenja skušala na dveh 
sestankih oblikovati dogovor oziroma 
vsebino sporazuma, vendar brez večjega 
uspeha. Nato pa je v drugi polovici leta 
sledil preobrat, ki se je pričel s pozivom 
Združenja uporabnikom avtorskih del k 
podajanju mnenja oziroma pripomb k 
trenutno veljavnim tarifam iz Pravilnika 

o javni priobčitvi glasbenih del. Sledil je 
skupni sestanek Sazasa in vseh uporab-
nikov glasbenih del, ki pa glede na vsebi-
no ni obetal mnogo. Dne 16.11.2010 so 
se predstavniki Skupnosti občin Sloveni-
je ponovno sestali s predstavniki Združe-
nja. Kot je bilo že omenjeno, do tega dne 
na predhodnih sestankih ni bilo večjega 
uspeha pri pogajanjih. Na omenjenem 
sestanku pa so predstavniki SAZAS na 
podlagi predlogov Skupnosti občin Slo-
venije reagirali presenetljivo pozitivno in 
prišli na sestanek s konkretnim predlo-
gom, ki je po dvoletnem trudu delovne 
skupine zadovoljil predstavnike občin. 
In sicer sta se strani dogovorili, da bo 
v kratkem podpisan krovni sporazum z 
obema reprezentativnima asociacijama 
slovenskih občin. Nato bodo posame-
zne občine s Sazasom podpisale letne 
sporazume, na podlagi katerih bodo ob 
organizaciji prireditev prejele občuten 
popust na trenutno veljavne tarife, ki bo 
ob določenih okoliščinah znašal tudi do 
45% glede na veljavne tarife iz Pravilni-
ka o javni priobčitvi glasbenih del, prav 
tako pa bo v veliki meri olajšana admini-
stracija v zvezi s pravočasno in pravilno 
prijavo prireditev.

Pogajanja s 
SAZASOM uspela

siniša plavšić

Skupnost občin Slovenije in 
Sazas sta v mesecu decembru 
oblikovala besedilo sporazuma, 
ki je bil podpisan in tako 
se je uspešno zaključil trud 
Skupnosti občin Slovenije, s 
čemer je ta ponovno uspela 
v prizadevanjih in varovanju 
interesov slovenskih občin.
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V Celju se je 24. 
januarja tega leta 
sestala Komisije za 
socialo in zdravstvo 
pri SOS in obravnavala 
predlog Zakona o 
socialnovarstveni 
dejavnosti. 

Komisija je opozorila na nujnost 
uskladitve vseh predlaganih sis-
temskih sprememb, ki jih v za-

dnjem času predstavlja (ali uveljavlja 
ministrstvo).  Opozorjeno je bilo, da so 
zakonodajne spremembe, ki vedno zno-
va in znova spreminjajo že uveljavljeno 
terminologijo problematične in nepo-
trebne,  ob tem pa še  časovno težko ber-
ljive.   Prav tako je bodlo v oči  dejstvo, 
da predlagani zakon vključuje rešitve, 
ki jih uvaja drugi zakon, ki je prav tako 
šele v postopku sprejemanja (in se je v 
zadnjem času še dodatno spremenil) – 
predlog Zakona o negospodarskih javnih 
službah ali po novem predlog Zakona o 
opravljanju dejavnosti splošnega pome-
na na področju negospodarskega sektor-
ja. Nekaj podobnega se je v preteklosti 
že dogajalo:  v novi Zakon o varstvu kul-
turne dediščine so  bila vključena tudi 
določila o pokrajinski ureditvi, pa se je 
uveljavitev te odmaknila v oddaljeno in 
precej megleno prihodnost.  Ob tem pa 
morajo finančno breme, ki naj bi jih nosi-
le pokrajine, namesto njih nositi občine. 

Tako komisija kot občine članice so 
ocenile, da je pozitivno, da se je zako-
nodajalec po vseh težavah in številnih 
razlagah in pritiskih (skupnost je zara-
di težav, s katerimi so se občine soočale 
zaradi uvedbe družinskega pomočnika, 
pripravila tudi predlog novega zakona, 
ki so ga v državnozborsko proceduro 
vložili poslanci in poslanke, županje in 
župani ter vložila zakon tudi v ustavno 
presojo, kjer je bila uspešna)  le odločil 
in določil, da bo država tista, ki bo fi-
nancirala družinskega pomočnika (sedaj 
»osebnega«).  Vendar  pa je po mnenju 
občin članic  širitev pristojnosti občin na 
financiranje socialnega servisa v dani si-
tuaciji  nesprejemljiva. Namreč, v obdo-
bju, ko država in posledično tudi občine 
na vseh možnih področjih krčijo socialne 
pravice, je uvajanje novih, brez resnega 
in skupnega razmisleka kaj ta država želi 
in zmore, nesprejemljivo.  

V konkretnih pripombah k členom za-
kona je bilo podanih mnogo pripomb in 
predlog, še več pa vprašanj, saj so števil-
ne rešitve (tako komisija) nedodelane in 
ne najbolj jasne. Od dejstva, da je prav, 
da so občine vključene v obravnavo in 
nastajanje Nacionalnega programa so-
cialnega varstva, do potrebe po natanč-
nejši definiciji  socialne preventive ali 
dileme, katere socialne oskrbe z nastani-
tvijo financira občina! In katere država, 
in številne druge. Skupnost pričakuje, da 
bo v kratkem pripravljeno srečanje, na 
katerem bo mogoče dobiti odgovore na 
številna vprašanja, s katerimi se občine 
soočajo ter utemeljitve predlaganih reši-
tev, ki bodo sprejemljive in konsistentne. 

Predlagane 
nove rešitve za 
socialnovarstvene 
dejavnosti 

jasmina vidmar
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Carinska uprava 
Republike Slovenije naj 
bi od DURS-a (Davčne 
uprave RS) prevzel 
izterjavo nedavčnih 
obveznostih. Le-te naj 
bi prevzel s 1.7.2011, 
medtem ko bodo 
v skladu s predpisi 
potekale izterjave preko 
spleta s 1.1. 2012. 

CURS je predlagatelje izvržb po-
vabil na sestanek, na katerem je 
prisotnim predstavil aplikacijo, 

ki jo pripravljajo. Namen sestanka je 
bil pridobiti povratne informacije pre-
dlagateljev, kakšne so njihove zahteve 
(predvsem zahteve njihovih aplikacij oz. 
služb za informatiko). Ena od novosti bo 
pregled stanja izterjave za posameznega 
dolžnika. Predlagatelji izterjave bodo 
lahko preverili, v kateri fazi se nahaja 
izterjava. Pomemben je tudi čas, v kate-
rem se bodo izterjave izvajale. Sedaj tra-

ja izterjava tudi do dveh mesecev, z novo 
aplikacijo pa se bo čas zmanjšal na nekaj 
dni. Kljub pozitivnim novostim aplikaci-
je je bilo ugotovljeno, da bi morala ca-
rinska uprava pripraviti aplikacijo, ki je 
odprta, saj se bodo lahko le tako predla-
gatelji izvržb prilagodili. Aplikacijo bo 
uporabljal ves javni sektor, ki uporablja 
veliko različnih aplikacij. V predstavitvi 
so na primer za izmenjavo podatkov 
med serverji želeli uporabiti program, 
ki je vezan na enega proizvajalca (IBM). 
Tako so prisotni na sestanku predlagali, 
da se za izmenjavo podatkov uporabijo 
web servisi, ki so modernejši in niso ve-
zani na enega uporabnika. Prav tako so 
prisotni pripravljavce aplikacije opozori-
li, da mora biti omogočen vpogled stanja 
na dan ne samo po dolžniku, temveč tudi 
po predlagatelju. Ta se namreč uporablja 
kot kontrola pri preverjanju  stanja. Prav 
tako so bili predstavniki Carinske uprave 
opozorjeni na paketni prenos podatkov. 
Predlagatelji izterjav imajo več tisoč iz-
terjav, kjer si ne morejo privoščiti poši-
ljati vsak zahtevek posamezno. Na tem 
mestu so predstavniki Carinske uprave 
RS opozorili, da je njihov standard, da se 
zahtevki pošiljajo posamezno. To težavo 
bodo lahko rešile aplikacije predlagate-
ljev, ki bodo omogočile prenos paketnih 

podatkov, ki jih bo aplikacija nato razde-
lala in posamezno pošiljala na Carinsko 
upravo. Problem pa bo pri spletni aplika-
ciji, ki jo bo Carinska uprava brezplačno 
ponudila v uporabo. V tej so trenutno 
planirali samo posamezno pošiljanje 
zahtev, kar pomeni, da bi morali v pri-
meru več zahtevkov vnašati, potrjevati in 
podpisovati vsak zahtevek posebej, kar 
predstavlja dodatno delo. Tako so priso-
tni predlagali, da se na spletno aplikacijo 
doda storitev, ki bo elektronski podpis 
vstavila na vse zahtevke. 

CURS prevzema 
nedavčne izterjave 

miha mohor

Na koncu sestanka je bilo 
dogovorjeno, da bodo na 
Carinski upravi RS do konca 
aprila pripravili specifikacije 
za pošiljanje zahtevkov iz 
aplikacij, na podlagi katerih 
bo Carinska uprava izvedla 
izterjavo. Predstavniki 
Carinske uprave so se zavezali, 
da bodo predloge in pripombe 
preučili in podali povratno 
informacijo o podanih 
pripombah. Carinska uprava bo 
prisotne ponovno povabila na 
sestanek, ko bodo pripravljene 
specifikacije, da ponovno 
dobijo povratno informacijo, ali 
jih je mogoče izpolniti oziroma 
ali jih bo potrebno urediti.  
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V torek, 1.2.2011, je na sedežu 
Ministrstva za javno upravo 
potekal usklajevalni sestanek 

na temo predloga Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Usklajevalni sesta-
nek je bil sklican na podlagi pripomb in 
pobude, ki jih je posredovala Skupnost 
občin Slovenije (SOS).

Predlog uredbe je načeloma dobro pri-
pravljen in v pretežni meri usklajen z do-
ločbami Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/2010; v nada-
ljevanju: ZSPDSLS), vendar je Skupnost 
občin Slovenije v svojih pripombah, ki so 
bile podlaga za sklic sestanka, izpostavila 
nekaj nedoslednosti ter pripomb. Pred-
vsem je bila sporna določba in z njo pove-
zane določbe, da je oddaja nepremične-
ga premoženja države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti v najem možna le na 
podlagi veljavnega načrta oddaje nepre-

mičnega premoženja v najem. Ob tem je 
opozoriti na določbo 1. odstavka 11. čle-
na ZSPDSLS, ki navaja, da se načrt ravna-
nja z nepremičnim premoženjem sestoji 
iz načrta pridobivanja, načrta razpolaga-
nja in načrta najema nepremičnega pre-
moženja. Citirana določba ne predvideva 
načrta oddaje nepremičnega premoženja 
v najem, kot je to na novo in podrobneje 
določeno v 4. odstavku 6. člena predloga 
uredbe. S takšno predlagano ureditvijo se 
po mnenju SOS presega zakonski okvir, 
katerega podzakonski predpis ne sme, 
niti ne more, razširjati. Vendar so na MJU 
zastopali mnenje, da predmetna določba 
zakona zajema tako najem kot oddajo v 
najem. Menimo, da v kolikor to drži, ne 
bi zakon posebej opredeljeval oddaje v 
najem v 28. in 29. členu. Kot kaže, je bil 
pri sprejemanju zakona zakonodajalec 
nepozoren, saj bi vsi dvomi bili odveč, če 
bi bilo jasno navedeno, da se načrt ravna-
nja sestoji poleg naštetega tudi iz načrta 
oddaje v najem. 

Poleg omenjene dileme je bil pose-
bej pomemben dosežek, ki ga je SOS 
izpostavila že v svojih pripombah, 
da bodo občine lahko veljavne na-
črte ravnanja med letom po potrebi 
dopolnjevale, saj so se na MJU za-
vezali, da bodo to dikcijo vnesli v 
novo uredbo. Brez te določbe, bi bilo 
dejansko onemogočeno normalno 
ravnanje s stvarnim premoženjem 
občin, saj na občine tedensko, če ne 
dnevno, prihajajo posamezne vloge 
investitorjev oziroma občanov. 

S tem je Skupnost občin Slovenije po-
novno s svojimi pripombami in stališči 
pripomogla k oblikovanju prijaznejše-
ga oziroma primernejšega predpisa za 
občine že v fazi javne obravnave, prav 
tako bo sodelovala tudi v naslednjih fa-
zah postopka. 

S predstavniki MJU o 
stvarnem premoženju 
države in občin

siniša plavšić 

Predlog uredbe je načeloma 
dobro pripravljen in v 
pretežni meri usklajen 
z določbami Zakona o 
stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, vendar je Skupnost 
občin Slovenije v svojih 
pripombah, ki so bile podlaga 
za sklic sestanka, izpostavila 
nekaj nedoslednosti ter 
pripomb.
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Seje Odbora za 
gospodarstvo sta se 
27.1.2011 udeležila 
predstavnika Skupnosti 
občin Slovenije Mirjam 
Žerjav in Dejan 
Podgoršek. Predstavniki 
SOS in turističnega 
gospodarstva Aleš Uršič 
in Iztok Altbauer so bili 
enotni, da je dotično 
vprašanje strokovne 
in gospodarske narave 
in zahteva mnogo 
večjo presojo, kot jo je 
izvedlo Ministrstvo za 
šolstvo. Zato so ponovno 
predstavili težave, ki jih 
predstavlja združevanje 
termina zimskih 
počitnic.

Vsi prisotni predstavniki turistične-
ga gospodarstva so tudi člani de-
lovne skupine za evalvacijo vpliva 

združevanja termina počitnic, ki deluje v 
okviru MŠŠ. V evalvaciji so ugotovili, da 
sedanjih časov ni možno primerjati z leti 
1993 in 1994, saj so to leta tik po osa-
mosvojitvi Slovenije, ko se je obisk slo-
venskih turističnih destinacij v primerja-
vi z leti pred osamosvojitvijo praktično 
razpolovil. Ne smemo mimo dejstva, da 

je bilo predvsem v zadnjem desetletju v 
turistično infrastrukturo investirano več 
100 mio EUR, ki nima samo gospodar-
skega, ampak ima tudi družbeni pomen.

Pomembno je tudi, da so Slovenska tu-
ristična organizacija in Lokalne desti-
nacijske turistične organizacije v prete-
klosti vložile veliko sredstev in naporov 
v prepoznavnost Slovenije in domače 
ponudbe tako v tujini kot tudi doma 
(akcija Blizu doma blizu srca). Člani 
delovne skupine pa so izrazili tudi pre-
pričanje, da so se v zadnjih osemnajstih 
letih spremenile tudi potovalne navade. 
Uvedbi enotnih počitnic nasprotuje tudi 
Ministrstvo za gospodarstvo, kar kaže, 
da turizem še vedno otaja prezahtevna 
tema, da bi ga razumeli tudi izven matič-
nih resorjev, čeprav bi ga zaradi njegove 
interdisciplinarnosti morali.

Predstavniki so poudarili, da je za naše 
turistično gospodarstvo pomemben vsak 
gost in apelirali na ministra za šolstvo in 
šport, naj za šolsko leto 2011/2012 po-
novno vzpostavi dva tedna zimskih po-
čitnic. Minister je tudi obljubil, da bo na 
podlagi pridobljenih podatkov delovne 
skupine preučil to možnost. 

Prvi podatki ob začetku počitnic že kaže-
jo, da so bili pomisleki SOS in turistične-
ga gospodarstva upravičeni. Opazne so 
radikalne razlike v primerjavi s pretekli-
mi leti - velik del družin je šel na smuča-
nje v tujino, na nekaterih smučiščih pa se 
je gneča izjemno povečala in so uporab-
niki izražali veliko nezadovoljstvo. 

Prvi podatki ob začetku 
počitnic že kažejo, da so bili 
pomisleki SOS in turističnega 
gospodarstva upravičeni.

Evalvacija učinkov enotnih 
zimskih počitnic

dejan podgoršek,
predsTavnik sos v delovni skupini pri mšš
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Agencija za varnost 
v cestnem prometu 
pripravlja Nacionalni 
program varnosti v 
cestnem prometu za 
obdobje 2012-2020, 
v pripravo katerega 
so vključili tako 
komisijo za občinsko 
redarsko službo, 
delovno skupino za 
izvajanje nacionalnega 
programa varnosti  v 
cestnem prometu kot 
tudi delovno skupino 
občinskih inšpektorjev. 

Na Agenciji se zavedajo, da lah-
ko lokalne skupnosti prispevajo 
k varnosti v cestnem prometu. 

Medtem ko imajo občinski redarji v 
skladu z novo zakonodajo točno dolo-
čene pogoje za nadzor nad varnostjo 
v prometu (merite hitrosti, varnostni 
pas, udeležba pešcev v cestnem prome-
tu …), opravljajo občinski inšpektorji 
nadzor nad občinskimi cestami, sveti 
za preventivo pa skrbijo za varnost ob-
činskih cest s preventivnimi akcijami. 

Komisija za občinsko redarsko služ-
bo ter Delovna skupina občinskih in-

špektorjev je pripravila svoje poglavje 
v nacionalnem programu, ki se glasi 
Nadzor lokalnih skupnosti. Skupini 
sta navedli, kako lahko oni poskrbita 
za večjo varnost v cestnem prometu. 
Tako občinski inšpektorji kot tudi ob-
činski redarji bi lahko povečali varnost 
na občinskih cestah, v kolikor bi vsa-
ka občina zagotovila prisotnost redar-
ja oziroma občinskega inšpektorja na 
svojih cestah. To lahko naredijo tako 
z zagotovitvijo lastnega inšpektor-
ja oziroma redarja, kot se lahko tudi 
vključijo v medobčinske inšpektorate 
oziroma redarstva. Nato sta delovni te-
lesi Skupnosti občin Slovenije navedli 
vsaka po 10 ciljev, nato po 10 aktiv-
nosti, s katerimi bi dosegli zastavljene 
cilje ter 10 kazalnikov, s katerimi se bo 
merila učinkovitost in doseganje zasta-
vljenih ciljev.  Medtem ko so se občin-
ski inšpektorji osredotočili na potre-
bo po večji usposobljenosti občinskih 
inšpektorjev, izvajalcev cestnih del, 
upravljavcev s cestami kot tudi pove-
zavo nadzornih centrov s pregledniki 
na občinskih cestah, so se občinski re-
darji osredotočili na sodelovanje s po-
licijo, na izobraževanja, usposabljanja 
in opremljenost občinskih redarjev, ki 
bodo pripomogla k njihovi večji stro-
kovnosti in učinkovitosti. 

O nadzoru lokalnih 
skupnosti

miha mohor

Na Agenciji za varnost  
cestnem prometu se zavedajo, 
da lahko lokalne skupnosti 
pomembno prispevajo k 
varnosti v cestnem prometu..
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V decembru je bilo med 
številnimi drugimi 
zadevami na spletni 
strani Vlade RS mogoče 
najti tudi predlog 
Zakona o spremembah 
Zakona lastninskem 
preoblikovanju Loterije 
Slovenije. Kar je 
ponovno negativno 
presenečalo, je bilo 
dejstvo, da ponovno 
predlog sprememb 

zakona ni bil usklajevan 
oz. posredovan občinam 
oz. njihovim asociacijam 
v predhodno obravnavo. 

Da gre za pomembno spremem-
bo, tudi za občine je bilo mogoče 
odkriti po natančnem prebiranju 

predloga sprememb, saj je ta spremenil 
trenutno veljavni  10. člen, ki je določal,  
da ima Svet Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveni-
ji 17 članov, ki jih imenuje in razrešuje 
Državni zbor Republike Slovenije, in sicer 
med katerimi sta tudi predstavnika Sku-
pnosti občin Slovenije in Združenja občin 
Slovenije. Novi predlog zakona je namreč 
zmanjšal predstavnike občin oz. skupno-
sti v Svetu fundacije z dveh na enega 

predstavnika. V skupnosti smo na dejstvo, 
da navkljub trditvam v obrazložitvenem 
materialu skupnost o spremembi ni bila 
obveščena, zato tudi ni mogla soglašati s 
takšno na novo predlagano dikcijo (vse tri 
sedaj obstoječe asociacije naj bi se s pre-
dlagano novo rešitvijo strinjale). 

Zaradi izjemnega pomena ohranitve do-
sedanje ureditve, saj so občine lastnice 
in večinske financerke tako  športnih 
dejavnosti kot objektov je skupnost o 
zadevi urgentno obvestila tako predse-
dnika Vlade RS Boruta Pahorja, ministra 
za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča kot 
nekatere poslanke in poslance iz vrst 
županov občin članic SOS. Ocenili na-
mreč smo, da gre samo še za enega od 
dodatnih odrivanj občin z mest odloča-
nje, pa čeprav, ali pa prav zato, ker se na 
teh mestih za občine sprejemajo izjemno 
pomembne odločitve. Reagiralo je Mini-
strstvo za šolstvo in šport oz. direktorat 
za šport  in ponudilo  uveljavitev dikcije, 
ki je bila blizu do sedaj veljavni dikciji. 
Poslanke in poslanci Državnega zbora 
RS pa  so  nato na seji matičnega odbora 
dikcijo še dodatno spremenili tako,  da 
naj bi ta odražala dejansko stanje, če-
prav razumevanja o tem, kaj  pravnofor-
malno določa zakonodaja o zastopanju 
občinskih interesov sprejeta dikcija pač 
ne odraža.

jasmina vidmar 

Spreminjanje sestave 
Fundacije za šport 
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V torek, 11. januarja 
2011, je v prostorih 
Direktorata za prostor 
potekala prva delavnica 
nacionalne mreže znanja 
in učenja o prostorskih 
učinkih predpisov 
politik v sklopu projekta 
ESPON TIA.

Projekt poteka pod okriljem pro-
grama ESPON, Evropske mreže za 
opazovanje prostorskega razvoja 

in kohezije. V okviru projekta želijo par-
tnerji (iz Slovenije MOP in biotehniška 
fakulteta) preveriti možnosti uporabe 

presoje učinkov na prostor pri pripra-
vi odziva nacionalne ravni v postopkih 
priprave evropskih direktiv ter s tem 
predvideti potencialne negativne ali po-
zitivne učinke izvajanja evropskih pred-
pisov in politik v lokalnem oziroma re-
gionalnem prostoru. Projekt združuje ob 
slovenskih še partnerje iz treh evropskih 
držav, Portugalske, Velike Britanije in 
Nizozemske. Projekt se je začel oktobra 
2010 in bo trajal do aprila 2012. Projekt 
se ukvarja z vprašanjem, kako presojo 
prostorskih učinkov sektorskih politik (v 
tem primeru direktiv z učinki na prostor) 
vključiti v pripravo predpisov s prostor-
sko dimenzijo v državah članicah EU na 
splošno ter na državni, regionalni in lo-
kalni ravni konkretno.

V projektu je poudarjeno sodelovanje 
javnosti in vključevanju deležnikov v 

različnih projektnih fazah, zato je vsa-
ka država partnerica ustanovila mrežo 
deležnikov za podporo projektu, katere 
namen je izmenjava znanja na podro-
čju obstoječega stanja presojanja učin-
kov na prostor, kritično ocenjevanje 
oblikovanega okvira presoje učinkov 
na prostor, sodelovanje pri testira-
nju metode in ozaveščanje o potrebi 
vključevanja takšnih presoj v pripravo 
predpisov. Mreža deležnikov vključu-
je predstavnike ministrstev oziroma 
resorjev (javna uprava, promet, kme-
tijstvo, okolje in prostor), nevladnih 
organizacij s področja prostorskih po-
litik, strokovnih združenj, akademske 
sfere, regionalne in lokalne ravni, ki 
jih učinki predpisov najbolj neposre-
dno zadevajo. 

Prve delavnice se je udeležila tudi 
predstavnica SOS. Na delavnici je bil 
oblikovan nabor evropskih direktiv, ki 
jih bodo partnerji predlagali za preso-
jo učinkov na prostor. Hkrati pa so na 
delavnici udeleženci iz mestnih občin 
ter SOS opozorili na vrsto nepravilnosti 
in zapletov, ki so se v preteklosti in se 
dogajajo še danes ob prenosu evropskih 
direktiv v nacionalne predpise in v izva-
janje na lokalne ravni. Izpostavljeni so 
bili predpisi, ki urejajo poplave, odpad-
ke, hrup in drugo. 

Sodelovanje SOS na 
projektu ESPON TIA

saša kek
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Občine ter Skupnost občin Slove-
nije so od Ministrstva za javno 
upravo prejele dopis oziroma 

obvestilo, v katerem je ministrstvo ugo-
tavljalo, da se določba Zakona o javnih 
uslužbencih (UL RS, št. 63/07-UPB3 in 
65/2008) glede obveznosti pridobitve 
funkcionalnih znanj upravnega vodenja 
in upravljanja kadrovskih virov v praksi 
ne izvaja dosledno. Ministrstvo je zato 
občinam predlagalo, naj preverijo, ali 
uradniki na položajnih delovnih mestih 
izpolnjujejo potrebne pogoje za zased-
bo teh delovnih mest. V nadaljevanju 
je ministrstvo predlagalo, da v primeru, 
da tega pogoja uradniki na položajih 
ne izpolnjujejo, občine le te napotijo na 
usposabljanje za najvišje vodilne javne 
uslužbence.

Glede na finančno krizo, v kateri so se 
znašle predvsem in tudi občine, smo 
upali, da bo ministrstvo izkazalo posluh 
ter ugodilo naši pobudi. Ministrica Irma 
Pavlinič Krebs se je sicer na pobudo 
Skupnosti občin Slovenije in Združenja 

tajnikov slovenskih občin odzvala hi-
tro in ažurno, vendar skupni pobudi ni 
ugodila. V svojem odgovoru je navedla, 
da posebne proračunske postavke, ki bi 
krila nastale stroške tovrstnega uspo-
sabljanja, v državnem proračunu ni. 
Našemu predlogu, da bi za občine ome-
njeno usposabljanje za najvišje vodilne 
uslužbence izvedli brezplačno, žal mi-
nistrstvo ni ugodilo. So pa v odgovoru 
zapisali, da je cena zaradi večje dosto-
pnosti enaka za neposredne uporabnike 
državnega proračuna kot tudi za posre-
dne uporabnike, torej občine.

V sredo, 19. Januarja, se je v pro-
storih občine Beltinci sestala de-
lovna skupina za zaščito in reše-

vanje. Na začetku sestanka je prisotne 
pozdravil tudi župan občine dr. Matej 
Gomboši. Prisotnim je na kratko pred-
stavil občino ter njegovo vizijo občine. 
Po uvodnem pozdravu gostiteljev so 
člani pričeli z dnevnim redom, na kate-
rem so tokrat obravnavali dodatne vire 
za financiranje javne gasilske službe. V 
težkih časih, ko primanjkuje denarja, 
je potrebno iskati dodatne vire tudi za 
financiranje javne gasilske službe. Prva 
možnost, ki jo imajo občine, je pobira-
nje požarne takse (požarnega davka), 
medtem ko je druga možnost zaračuna-
vanje intervencij povzročiteljem nesreč.

Pri tem so prisotni prišli do zaključka, 
da sta obe možnosti težko izvedljivi. 
Čas, v katerem se nahajamo, ni prime-
ren za dodatno obremenjevanje podje-
tij oziroma prebivalcev, medtem ko bi 
zaračunavanje intervencij povzročite-
ljem pripeljala do velikega števila so-
dnih postopkov, kjer bi malomarnost 
povzročiteljem morala občina dokazati. 
Prav tako pa bi občina morala na sodi-
ščih najprej zalagati denar, ki bi ga nato 
morala v primeru, da bi malomarnost 
dokazala, dobila povrnjenega. Dokazo-
vanje malomarnosti pa je glede na tre-
nutno zakonodajo zelo težko dokazati, 
kar je tudi razlog, da občine ne upora-
bljajo te možnosti. 

V torek, 18.1.2011, je potekalo 
redno delovno srečanje delovne 
skupine za kmetijstvo SOS. Čla-

nice in člani delovne skupine so se se-
stali z namenom obravnave problema-
tike v okviru obveznosti občin z vidika 
naravnih nesreč, obravnavali pa so tudi 
še zmeraj odprto vprašanje programa 
Leader in koriščenja evropskih sred-
stev. Glede naravnih nesreč je delovna 
skupina sprejela naslednje zaključke: 
sistemska anomalija naj se odpravi 
tako, da se Zakon o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, 
št. 51/2006-UPB1, 97/2010) dopolni 
in uskladi tako, da bi bila upoštevana 
določila Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (UL RS, št. 114/2005-
UPB1, 90/2007, 102/2007). V primeru 
naravnih nesreč, za katere je zakonska 
podlaga, da se lahko izplačajo odško-
dnine (v kolikor je dosežen prag ško-
de 0,3 promila načrtovanih prihodkov 
državnega proračuna), naj se povrne-
jo občinskim komisijam stroški, ki jih 
imajo s popisom, ocenjevanjem in vno-
som v AJDO.

Glede na to, da so regijske in državna 
komisija plačane, naj se plačilo sis-
temsko uredi tudi za občinske komi-
sije. Predlagamo vsaj 1EUR na vlogo. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter davčna uprava naj se 
poenotijo na področju zahtevanih po-
datkov glede gerkov in parcelnih šte-
vilk. Uskladijo naj se roki za oddajo 
vlog oškodovancem občinskim komi-
sijam, ki ga določi s sklepom URSZR 
in rokom za znižanjem prispevkom 
za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, ki je določen v aktih DURS-a. 
Določi naj se enotna metodologija za 
področje Slovenije. Potrebna so doda-
tna izobraževanje za samo ocenjevanje 
škode. Sama metodologija je predpi-

Skupnost občin Slovenije in 
Združenje tajnikov slovenskih 
občin smo ministrstvu za 
javno upravo predlagali, da 
ministrstvo usposabljanja 
glede obveznosti pridobitve 
funkcionalnih znanj upravnega 
vodenja in upravljanja 
kadrovskih virov izvede 
brezplačno. Predlagali smo, 
da Ministrstvo za javno 
upravo poskrbi za vsebinski 
del izvedbe usposabljanja, 
Skupnost občin Slovenije in 
Zveza društev slovenskih 
tajnikov pa bomo poskrbeli za 
organizacijski vidik izvedbe in v 
zvezi s tem povezane stroške. 

Funkcionalna 
znanja

Zaščita in 
reševanje

DS za 
kmetijstvo 
o naravnih 
nesrečah

miha mohor

jasmina Tkalčič

jasmina Tkalčič
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sana, kako pa se dejansko oceni škoda 
na terenu, pa ni ustreznega znanja, ki 
pa je ključnega pomena za objektivno 
oceno škode. Na terenu je zlasti pro-
blem ocenjevanja škode na kmetijskih 
zemljiščih. Še vedno so nejasnosti, ali 
se ocenjuje škoda zaradi plazov na 
kmetijskih zemljiščih. Zaradi neustre-
zne izobraženosti članov komisije tako 
prihaja v Sloveniji do različnih ocen. 
Občine prejemajo s strani občank in 
občanov pritožbe, da so dopisi Ministr-
stva za okolje in prostor preobsežni in 
nejasni, zato naj bodo slednji konkreti-
zirani in predvsem razumljivi. V uredbi 
o metodologiji za ocenjevanje škode je 
potrebno šifrant dopolniti s škodo na 
divjadi.

Na pristojna ministrstva  pa  je že bila 
posredovana pobuda, da se skliče uskla-
jevalni sestanek, na katerem se bo pred-
stavila problematika z vidika občin. 
Pristop k reševanju navedenega priča-
kujemo v naslednjih tednih.

V sredo, 11. Januarja, se je v 
prostorih občine Trzin sestala 
komisija za občinsko redarsko 

službo. Vodje občinskih redarstev so 
poizkušale doseči dogovor, da bi ob-
činski redarji v nevarnosti lahko preko 
sistema TETRA neposredno vzposta-
vili povezavo s policijo (z obvešče-
valnimi centri). Tako jim ne bi bilo 
potrebno v nujnem primeru klicati na 

številko 113. Neposredna povezava v 
sili je namreč ena od prednosti, ki bi 
občinskim redarstvom prinesel sistem 
TETRA.

Predstavniki Ministrstva za notranje 
zadeve (MNZ) so občinskim redar-
stvom ponudili možnost uporabe sis-
tema TETRA, kjer bi bil strošek 25EUR 
na aparat, v ceni pa so že stroški kli-
cev v omrežju. Glede na dejstvo, da 
lahko redarji komunicirajo preko mo-
bilnega omrežja po znatno nižji ceni, 
bi bila večja varnost v nujnem primeru 
argument, da bi se občinska redarstva 
vključila v sistem TETRA.

Slovenija bi pa z dodatnimi sredstvi 
dokončala omrežji, ki sedaj še ne po-
kriva celotne države. Žal na sestanku 
ni bil sklenjen dogovor o povezavi med 
redarstvi in policijo.

Predstavniki Ministrstva za notranje 
zadeve (MNZ) so poudarjali, da bi ta-
kšna povezava dodatno obremenila 
že tako preobremenjene obveščevalne 
centre. Povezava bi bila mogoča samo 
v primeru, da bi občinska redarstva 
imela svoj obveščevalni center (tako bi 
se z obveščevalnim centrom povezoval 
samo en in ne vsa redarstva), ki pa ga 
razen ljubljanskih redarjev (ti svoj cen-
ter ustanavljajo) občinska redarstva ne 
potrebujejo.

Po želji zagotoviti večjo varnost so čla-
ni komisije poudarili, da bi se določil 
natančen protokol, kdaj bi se povezava 
v sili lahko uporabljala. Tako bi tudi 
klice mimo linije 113 zmanjšali na mi-
nimum (po ocenah članov komisije teh 
klicev ne bi bilo več kot pet na mesec 
za celo Slovenijo).

Tako se je končal sestanek z dogovorom, 
da bo MO Ljubljana lahko pristopila k 
povezavi s Policijo preko sistema TETRA 
mimo telefonske številke 113, medtem 
ko bodo ostala redarstva še naprej upo-
rabljala telefonsko številko 113.

Predstavniki MNZ so večkrat poudarili, 
da sistem TETRA omogoča povezova-
nje različnih skupin, kot so občinski re-
darji in policija, hkrati pa so poudarili, 
da nimajo osebja, ki bi lahko redarjem  
zagotovila storitev, ki bi bila boljša, 
hitrejša in bolj kakovostna od klica na 
številko 113. 

V Ljubljani se je v četrtek, 27. 1. 
2011, ob 10. uri v sejni sobi Mi-
nistrstva za visoko šolstvo, zna-

nost in tehnologijo sestala Komisija 
za e-poslovanje. Komisijo je pozdravil 
direktor direktorata za informacijsko 
družbo Marjan Turk. Aleksander Boh 
in Tamara Hainz iz Ministrstva za jav-
no upravo sta bila prisotnim na voljo 
za pojasnila glede novih pogodb za 
Prostrano omrežje državnih organov 
- HKOM in plačljivosti storitev in upo-
rabe komunikacijskega omrežje držav-
nih organov HKOM. Nove pogodbe so 
bile posledica novega cenika storitev in 
uporabe omrežja državnih organov, ki 
je bil sprejet na podlagi sklepa Vlade 
RS št. 410011-3/2010/4. V pogodbah, 
ki so jih občine prejele v podpis (in v 
veliki meri že podpisale), so zajete le 
storitve, ki so opredeljene tudi v ce-
niku. Na Ministrstvu za javno upravo 
pa glede storitev, ki v pogodbah niso 
navedene, pravijo, da jih zaenkrat ne 
bodo ukinili (kot npr. gostovanje ele-
ktronske pošte). Peter Prešeren z Ge-
odetske uprave Republike Slovenije 
je predstavil naročilo oz. projekt Ge-
odetske uprave za visokoločljivostno 
snemanje celotne Slovenije v LIDAR 
tehnologiji. Podatki iz projekta bodo 
občinam na voljo brezplačno in možno 
je razširiti območja s povečano gostoto 
zajema (10 tč/m2 + ortofoto). 

Davorka Šel z Ministrstva za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo je predstavi-
la Program ukrepov za razvoj informa-
cijske družbe. Tomaž Breznik in Gašper 
Lavrenčič iz podjetja SAP sta predstavila 
dokumentacijski sistem. Jasmina Vid-
mar, generalna sekretarka Skupnosti 
občin Slovenije, pa je prisotne seznanila 
s prvim mednarodnim sejmom NEXPO 
2011, ki bo 10. in 11. marca v Sarajevu, 
kjer bo tudi ena od delavnic namenjena 
novostim elektronskega poslovanja, ter 
povabila prisotne k aktivni udeležbi. 

Delovna skupina je oblikovala 
predlog za rešitev sistemske 
anomalije v zvezi z odpravo 
naravnih nesreč. 

39. seja 
Komisije za 
e-poslovanje

saša kek

Obveščevalni 
centri 113 
preobremenjeni 
za povezavo z 
redarji

miha mohor
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Evropska komisija poroča, da je za-
dovoljna z napredkom nekaterih 
članic na področju recikliranja. 

Vendar pa hkrati opozarja, da bo potreb-
no vložiti še nekaj truda, da bi izpolnili 
dolgoročni cilj in postali družba recikli-
ranja, to je družba, ki se ne le izogiba 
proizvodnji odpadkov, temveč te upora-
bi tudi kot vir. 

Komisar za okolje Janez Potočnik je po-
udaril, da je potrebno javnost ozavestiti 
o tem, kaj vse vsebujejo nekateri potro-
šni materiali. Na primer mobilni telefoni 
vsebujejo zlato, platino, paladij in baker, 
ki so viri, ki jih v Evropi primanjkuje.  
Teh odpadkov ne bi smeli uničiti, saj 
predstavljajo dragoceni vir. V tem pri-
meru ne gre le za zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje in emisij toplogrednih 
plinov, temveč za ustvarjenje novih de-
lovnih mest; samo v sektorju za recikli-
ranje odpadkov bi lahko na tak način 
odprli pol milijona novih delovnih mest. 

Na področju recikliranja obstajajo ve-
like razlike med državami članicami. 
Deleži recikliranja se gibljejo od le ne-

kaj odstotnih točk do 70 odstotkov. V 
nekaterih državah članicah je deponi-
ranje dejansko izginilo, v drugih pa se 
90 odstotkov odpadkov še vedno zako-
plje v zemljo. To kaže na velik mane-
vrski prostor za izpopolnitev minimal-
nih ciljev, ki si jih je EU zastavila na 
področju zbiranja in recikliranja. Treba 
je spodbuditi uporabo kombiniranih go-
spodarskih in pravnih instrumentov, ki 
jih uporabljajo najučinkovitejše države 
članice, vključno s prepovedjo deponi-
ranja in z razširitvijo uporabo načela 
odgovornosti proizvajalca na druge to-
kove odpadkov v EU. Za nadaljnje po-
speševanje recikliranja je potrebno več 
doslednosti med načrtovanjem izdelka 
in politikami ravnanja z odpadki. Ker je 
za uresničitev uspešnejšega recikliranja 
in preprečevanja odpadkov potrebno 
sodelovanje celotne družbe, Evropska 
komisija v poročilu vztraja, da se na-
daljujejo stalna prizadevanja za izbolj-
šanje udeležbe zainteresiranih strani in 
boljše ozaveščanje javnosti. 

Nova okvirna direktiva EU o odpadkih, 
ki bi morala biti prenesena v notranje 

pravo do 12. decembra 2010, še vedno 
ni bila sprejeta v nacionalnih zakonoda-
jah številnih držav članic EU. Države čla-
nice so imele na voljo dveletno prehodno 
obdobje, da sprejmejo ukrepe, potrebne 
za uskladitev z novo direktivo. Vendar je 
do zdaj le malo držav Komisijo obvestilo 
o prenosu zakonodaje. Komisija pozorno 
spremlja dogajanje in bo po potrebi ukre-
pala proti državam članicam, ki direktive 
ne bodo izvajale. Nova direktiva posoda-
blja in poenostavlja pristop k politiki rav-
nanja z odpadki z načelom upoštevanja 
življenjskega cikla. Direktiva uvaja obve-
zno hierarhijo odpadkov in določa pred-
nostni red ravnanja z odpadki. Na vrhu 
seznama je preprečevanje, sledi ponovna 
uporaba, recikliranje in drugi postopki 
predelave, pri čemer se odstranjevanje 
na odlagališčih uporabi kot zadnji izhod. 
Direktiva države članice zavezuje, da do 
leta 2013 posodobijo svoje načrte ravna-
nja z odpadki in vzpostavijo programe 
za preprečevanje nastajanja odpadkov. 
Do leta 2020 morajo države članice EU 
reciklirati 50 odstotkov komunalnih od-
padkov ter 70 odstotkov gradbenih od-
padkov in odpadkov, ki nastanejo pri 
rušenju objektov. 

Evropska komisija bo še naprej spremlja-
la izvrševanje zakonodaje s področja od-
padkov na nacionalnih ravneh, vključno 
z zahtevami nove okvirne direktive o od-
padkih, hkrati pa nudila podporo drža-
vam članicam pri oblikovanju primernih 
strategij in politik. Za nadaljnje utrjeva-
nje politik ravnanja z odpadki do leta 
2012 bo Komisija pripravila nove pre-
dloge, vključno z določitvijo konkretnih 
ukrepov za približevanje z viri gospodar-
ni evropski družbi recikliranja. 

Na dobri poti k 
družbi recikliranja

barbara horvaT

(vir: evropska komisija)
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Kot predpripavo na sejem občin jugozahodnega Balkana 
– NEXPO, ki bo potekal v Sarajevu 10. In 11. Marca, se 
je delovna skupina oficirjev za vezo pri Nalasu sestala 

kmalu po praznikih v Sarajevu. Ključni temi sestanka sta bili 
vezani na dva velika dogodka v začetku meseca marca – sejem 
občin ter redno letno skupščino, na kateri bodo predstavnice 
in predstavniki asociacij, članic mreže Nalasa sprejemali spre-
membe statuta mreže ter imenovali novega predsedujočega 
v mreži. V zvezi s spremembami statuta mreže smo prisotni 
ugotavljali, da bi bilo smiselno predlagane spremembe potr-
diti, nato pa v čim krajšem času začeti notranjo razpravo, ka-
kšen Nalas članice želijo. Namreč, v času od ustanovitve Nala-
sa se je marsikaj spremenilo, mreža postaja močnejša in vedno 
bolj pomemben in prepoznaven element med institucijami in 
organizacijami, ki delujejo na področju lokalnih skupnosti, ne 
samo v Evropi, temveč tudi širše. 

Sejem občin jugozahodnega Balkana je bila pomembna točka 
srečanja v Sarajevu, iz vrst skupnosti smo predstavili predlog 
za organizacijo delavnice  »e- uprava«  ter možne govornike 
na tej delavnici. Izrazili smo polno podporo izvedbi sejma ter 
zagotovili, da bomo poskrbeli za ustrezno promocijo sejma 
med občinami ter se ustrezno organizirali, da se bo čim več 
slovenskih občin sejma udeležilo. In tako izkoristili možnost 
za predstavitev številnih uspešnih in dobrih rešitev na števil-
nih področjih delovanja občin. Prav tako pa sejem izkoristili 
za mreženje, nova znanstva in izmenjavo izkušenj. 

V Parizu je 18. in 19. februarja 2011 potekala velika mednaro-
dna konferenca z zgornjim naslovom.  Konferenco je organizi-
ralo Francosko združenje sveta občin in regij Evrope, udeležili 
pa so se ga številni župani in županje ter predstavniki občin iz 
držav Zahodnega Balkana, predstavniki njihovih asociacij občin 
ter številni visoki predstavniki evropskih institucij, povezanih 
z evropsko širitvijo.  Tako se je konference udeležil tudi pred-
sednik Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, 
Keith Whitmore,  Catherine Lalumiere, bivša generalna sekre-
tarka Evropskega sveta in  bivša ministrica , Vladimir Moskov, 
predsednik mreže Nalas in številni drugi. Sama sem se konfe-
rence udeležila kot predstavnica   Skupnosti občin Slovenije,  z 
nalogo, da predstavim izkušnje slovenskih lokalnih skupnosti  s 
članstvom v Evropski Uniji, kaj se je spremenilo in kako.  Na-
men konference je bil sicer predvsem promovirati vlogo lokal-
nih skupnosti v procesih širitve Evropske unije.  Prav tako pa 
ponovno kot že tolikokrat opozoriti na nujnost večjega vklju-
čevanja  lokalnih skupnosti v procese pridruževanja, saj bodo 
te, po tem, ko bo država enkrat članica unije  izvajale velik 
del predpisov unije.  Konferenca je bila s tega vidika uspešna, 
neuspešna pa z vidika pričakovanj kolegov iz občin in asociacij 
držav Zahodnega Balkana, da bodo na konferenci prejeli  ka-
kšno bolj trdno zagotovilo o prihodnosti njihovih držav v uniji. 

Srečanje Nalasa 
v Sarajevu

Evropska 
perspektiva 
Zahodnega 
Balkana jasmina vidmar

jasmina vidmar
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Z namenom povezovanja 
občin in regij 
jugovzhodne Evrope, 
bo mreža NALAS 
organizirala sejem z 
nazivom NEXPO 2011, 
ki bo potekal v Sarajevu 

10. in 11. marca 2011. 
Na sejmu se bodo imele 
možnost predstaviti in 
deliti svoje izkušnje z 
drugimi tudi slovenske 
občine, članice Skupnosti 
občin Slovenije.

Sejem NEXPO 2011 bo prvi sejem 
po osamosvojitvi Slovenije, kjer 
se bodo zbrali predstavniki vseh 

držav bivše Jugoslavije. Na sejmu bodo 
prisotni predstavniki Albanije, Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Makedo-
nije, Romunije, Srbije, Turčije, Bolgarije, 
Moldavije, Črne Gore in seveda Slove-
nije. Sejma se bodo udeležili tudi pred-
stavniki Odbora regij, Evropske komisi-
je, Sveta Evrope, Sveta evropskih mest 
in regij (CEMR), izjemno zanimanje za 
sejem NEXPO 2011 pa so pokazali tudi 
predstavniki lokalnih oblasti s Kitajske, 
ki se bodo sejma udeležili s kar šestde-
setčlansko delegacijo. Sejem lokalne sa-
mouprave bo vsekakor zanimiv tudi za 
širšo zainteresirano javnost, saj ga bodo 
zaznamovale osrednje teme, pomembne 
za vsako občino in njihove občane: ener-
getska učinkovitost, kulturni turizem, 
transport, evropska integracija, socialno 
vključevanje, e-uprava in drugo. Poleg 
pričakovanih več kot 5000 obiskovalcev, 
se bo zbralo več kot 100 občin iz vse ju-
govzhodne Evrope, okoli 50 razvojnih 
agencij in donatorjev, prav toliko investi-
torjev, predstavniki regionalnih podjetij, 
katerih trg predstavljajo občine in države 
tega območja ter številne evropske insti-
tucije. Udeleženke in udeleženci bodo 
imeli možnost sodelovati na številnih 

barbara horvaT

Skupnost odhaja 
na sejem lokalne 
samouprave v 
Sarajevo
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prireditvah, ki bodo potekale vzporedno 
s sejmom: konferenca Švicarske razvoj-
ne agencije o socialnem vključevanju, 
delavnicah namenjenim inovativnim 
občinskim praksam, izmenjavi prime-
rov dobre prakse po vsej jugovzhodni 
Evropi. Velikega pomena pa je tudi  Žu-
panska kavarna, ki je namenjena vzpo-
stavitvi kontaktov in povezav med izvo-
ljenimi predstavnicami in predstavniki 
lokalne in regionalne oblasti . Tako bo 
sejem pravšnje mesto, da se občine po-
stavijo in pohvalijo s svojimi dosežki, se 
učijo na primerih drugih, odkrijejo nove 
tehnologije in se vrnejo s kopico znanja 
in kontakti občin in podjetij z vse jugo-
vzhodne Evrope.  Z namenom, da našim 
članicam čim bolj olajšamo organizacijo, 
je Skupnost občin najela tudi skupen av-
tobus, ki bo 9. marca zjutraj iz Maribora 
preko Ljubljane do Sarajeva pripeljal vse 
zainteresirane za udeležbo brezplačno. 

Občine članice SOS Miklavž, Kranjska 
Gora, Podčetrtek, Vojnik, Koper, Maj-
šperk, Puconci, Šentjernej, Rače-Fram, 
Slovenske Konjice, Radlje ob Dravi, Hor-
jul ter partnerska mesta Evropske prestol-
nice kulture bodo tako lahko predstavile 
svoje projekte in dosežke širši zainteresi-
rani javnosti. Skupnost občin Slovenije pa 
je prevzela tudi vodenje delavnice z na-
zivom e-uprava, kjer bodo slovenske de-
javnosti na tem področju predstavili Mar-
jan Turk (MVZT), Maja Zupančič (MJU), 
Uroš Brezovnik (podjetje Lex Localis) in 
SOS s predstavitvijo projekta 3D javne 
razgrnitve. Skupnost občin Slovenije je v 
razstavnem prostoru najela skupne stojni-
ce, na katerih se bodo lahko naše občine 
članice brezplačno predstavile s pomočjo 
interaktivne informacijske table, ki vsebu-
je predstavitev na sejmu prisotnih  občin v 
besedi in sliki ter opis najboljših projektov 
ter z informativnimi brošurami in drugim 
promocijskim materialom, ki bo na voljo 
zainteresiranim obiskovalcem.

V Skupnosti občin Slovenije smo prepri-
čani, da bo sejem lokalne samouprave v 
Sarajevu prinesel veliko dobrega in no-
vega slovenskih občinam, ki so izkoristile 
to edinstveno priložnost, da se predstavi-
jo županom, podžupanom, direktorjem 
občinskih uprav, svetnikom, generalnim 
sekretarjem asociacij lokalnih oblasti, 
občinskim in vladnim uradnikom, pred-
sednikom, direktorjem podjetij, investi-
torjem ter več kot 5000 obiskovalcem iz 
regije jugovzhodne Evrope.
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Plenarnega zasedanja, ki 
je bilo 27. in 28. januarja 
v Bruslju, se je udeležil 
en predstavnik slovenske 
delegacije v Odboru 
regij (petim od sedmih 
članov je potekel mandat 
na oktobrskih lokalnih 
volitvah, kar pomeni, da 
jim je istočasno potekel 
mandat v Odboru regij). 

Na začetku zasedanja je bilo 
predstavljeno mnenje Odbo-
ra regij o spremembi uredbe o 

EZTS (Evropsko združenje za teritorial-
no sodelovanje), za katero je že 2008 
postavila izhodišča predsednica Odbora 
regij o potrebnosti sprememb navedene 
uredbe. Regionalne in lokalne oblasti 
morajo neposredno sodelovati pri izpol-
njevanju pričakovanj državljanov, na 
primer pri zagotavljanju javnih storitev 
v mejnih regijah. Evropska unije je z 
namenom, da bi zmanjšala birokracijo, 
povezano s tovrstnimi projekti sodelo-
vanja, leta 2006 ustvarila pravno obli-
ko evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje (EZTS). Doslej je bilo usta-
novljenih 16 tovrstnih združenj, več kot 

20 projektov po vsej Evropi pa je v usta-
navljanju, kar priča o obetavnem začet-
ku. Letos bo potekal pregled pravnega 
okvira za EZTS, kar bo priložnost za na-
daljnjo poenostavitev postopkov. Poro-
čevalec je poudaril, da je treba uredbo 
o EZTS prilagoditi dejanskim potrebam 
za izvajanje teritorialnega sodelovanja 
po letu 2014. V predstavitvi mnenja je 
poročevalec povedal, da je potrebno iz-
boljšati EZTS, da bo postal običajen na-
čin institucionaliziranega sodelovanja 
med lokalnimi in regionalnimi oblastmi 
v Evropi. 

M.Bresso je ob pozdravu komisarju Ci-
oloşu (komisar za kmetijstvo ter razvoj 
podeželja) poudarila, da se OR ne stri-
nja z nejasno usodo drugega stebra, zla-
sti razvoja podeželja na območju čez-
mejnega sodelovanja, kjer se je zavzela 
za ohranitev programa LEADER. Ob 
tem je opozorila, da v razpravo o refor-
mi niso dovolj vključene različne skupi-
ne deležnikov, prav tako pa se Odbor 
regij sprašuje o vplivih mednarodnih 
sporazumov na razvoj živinoreje v EU 
(npr. Mercosur), ter na koncu opozorila 
na vprašanje zaščite potrošnikov glede 
kvalitete hrane. 

Komisar je ob tokratni udeležbi na ple-
narnem zasedanju OR pripravil pred-

88. plenarnem 
zasedanju Odbora 
regij

miha mohor, ivo piry 



49

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

j a n u a r ,  f e b r u a r  2 0 1 1

stavitev načrtov Evropske komisije za 
skupno kmetijsko politiko po letu 2013, 
a je predlagal, da čas raje namenijo 
razpravi. Vprašanja vloge kmetijstva 
oz. skupne kmetijske politike (SKP) za 
varovanje okolja, konkurenčnost go-
spodarstva in teritorialno kohezijo je 
ključno za uspeh reforme, zato je raz-
prava najbolj dragocen način iskanja 
rešitev, ki bodo ustrezne za različna 
območja in skupine prebivalstva v EU. 
Dodal je, da se bo boril za ohranitev 
enakega obsega proračuna za SKP, saj 
bi bila v primeru zmanjšanja ogrožena 
kmetijska politika v celoti, pri čemer ne 
smemo zanemariti dejstva, da je živil-
sko predelovalna industrija po obsegu 
menjave najpomembnejša proizvodnja 
v EU. Pri tem je SKP največ prispevala 
k poenostavljanju postopkov za dostop 
do EU sredstev po obsegu menjave naj-
pomembnejša proizvodnja v EU. Pri 
tem je SKP največ prispevala k poeno-
stavljanju postopkov za dostop do EU 
sredstev, poleg tega se bo tudi v pri-
hodnje prizadeval za zagotavljanje pri-
merljivega dohodka za območja z ome-
jenimi dejavniki za pridelavo hrane.

Sledila je živahna razprava, v kateri so 
posamezni člani Odbora regij predsta-
vili poglede njihovih regij na reformo 
SKP. Zavzeli so se za standardizacijo 
kriterijev trgovanja s prehranskimi iz-
delki iz tretjih držav, ki morajo izpolnje-
vati enake kriterije kot veljajo za evrop-
ske kmete. Opozorili so, da v okviru 
kmetijske proizvodnje v EU deluje cca 
40 milijonov prebivalcev, kar predsta-
vlja pomemben potencial pri pridelavi 
hrane. Zato je za SKP potrebno zago-
toviti trajne finančne vire in dobro ko-
ordinacijo dodeljevanja različnih virov 
spodbud. Opozorili so na pomen zago-

tavljanja zdrave hrane, saj EU kmetij-
stvo preveč pogosto pretresajo različni 
škandali (npr zadnji dioksin).

Prvi podpredsednik OR, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, je nastopil kot poročeva-
lec o novem okviru evropske turistične 
politike. Opozoril je, da je turizem za 
veliko evropskih regij glavni vir dohod-
ka in delovnih mest ter za številne med 
njimi življenjskega pomena, in poudaril, 
da gre pri turističnih podjetjih večino-
ma za mala in srednja podjetja (MSP) 
in mikropodjetja, ki so še posebno ob-
čutljiva na sezonska nihanja dejavnosti. 
Predlagal je štiri področja, na katerih 
mora Evropska unija najprej ukrepati: 
spodbujanje konkurenčnosti turistične-
ga sektorja, spodbujanje odgovornega, 
trajnostnega in kakovostnega turizma, 
utrjevanje podobe in prepoznavnosti 
Evrope ter čim boljši izkoristek poten-
ciala politik in finančnih instrumen-
tov EU. Poudaril je pomen ustvarjanja 
omrežij strokovnjakov ter uporabo so-
dobnih tehnologij, kot tudi izmenjavo 
dobrih praks. 

Sledila je obravnava mnenja o prosti 
presoji držav članic, da omejijo ali pre-
povejo gojenje gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) na svojem ozemlju, 
ki ga je pripravil poročevalec Savino 
Antonio Santarella (IT). V mnenju se je 
zavzel, da se pred uvedbo GSO v katero 
od držav članic najprej pripravijo znan-
stvene študije in ocene vpliva, pri kate-
rih se ustrezno posvetuje z udeleženi-
mi lokalnimi in regionalnimi oblastmi. 
Prav tako je pozval, da Evropska agenci-
ja za varnost hrane ter pristojne oblasti 
na nacionalni in regionalni ravni bolje 
uskladijo postopke ocenjevanja GSO. 

Ob koncu zasedanja je plenarno zase-
danje nagovoril predstavnik madžar-
skega predsedstva. Poudaril je, da se 
Madžarska zaveda pomena dobre ko-
ordinacije za učinkovitost politik in s 
tem večjo konkurenčnost EU, ob kateri 
se bo hkrati krepila kohezivnost EU. Do 
sredine poletja želijo doseči soglasje o 
spremembi Lizbonske pogodbe na po-
dročju upravljanja EU, posebno pozor-
nost namenjajo kohezijski politiki, ki 
bo obravnavana na več konferencah in 
tudi neformalnem srečanju ministrov za 
regionalni razvoj. Zavedajo se pomena 
transparentnosti oblikovanja politik, 
kot tudi merjenja učinkov teh politik. 

Prvo plenarno zasedanje 
je minilo brez večjih 
posebnosti. Obisk dveh 
komisarjev (za ribištvo, 
ter za kmetijstvo in razvoj 
podeželja) je vplivala 
na veliko udeležbo 
predstavnikov lokalnih in 
regionalnih predstavnikov. 
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Predsednik, Alin Nica (RO), je v uvodu 7. seje komisije za 
izobraževanje, mladino, kulturo in raziskave predlagal 
potrditev predloga dnevnega reda, ki je obsegal le štiri 

točke. Ob razpravi o vplivu mnenj Odbora regij na oblikovanje 
politik na EU ravni so nekatere članice (FR in DE) opozorile 
na pomen preverjanja učinkov mnenj Odbora regij v okviru 
držav članic, saj so prav te pristojne za uresničevanje posa-
meznih politik in je to pravo mesto za preverjanje dejanske-
ga vpliva Odbora regij. Predsednik se je zavzel, da bi učinek 
mnenj preverjali sproti.

V nadaljevanju seje je komisija obravnavala delovni dokument 
za mnenje o vodilni pobudi iz strategije Evropa 2020 – Unija 
inovacij (načrt za raziskave in inovacije), ki ga je predstavil 
poročevalec g. Knox (UK). Izpostavil je nekaj ključnih ele-
mentov mnenja, kot npr. dejstvo, da bi bilo treba z vidika 34 
predlaganih zavez določiti prednostne ukrepe Unije inovacij, 
da bi pripomogli k uspešnemu izvajanju, dosegli konkretne 
rezultate zato Odbor regij v zvezi s tem predlaga:

(a) sinergije med kohezijsko in inovacijsko politiko;

(b) partnerstva za inovacije;

(c) bazo znanja in pametno specializacijo ter

(d) prihod idej na trg.

Kot možno merilo razmejitve med inovacijsko in kohezijsko po-
litiko EU je predlagal, da bi morala slednja podpirati samo tiste 
vidike inovacij, ki so najtesneje povezani s širšim trajnostnim 
gospodarskim razvojem določenega območja, kot na primer 
grozde. Pri čemer se pametna specializacija ne sme izrabiti kot 
način za prednostno obravnavo že vodilnih regij ali lokalnih 
oblasti. To bi bilo v nasprotju z načelom teritorialne kohezi-
je EU. S predlaganim se seveda niso strinjali predstavniki, ki 
prihajajo iz razvitejših regij. Ti so zastopali mnenje, da je po-
trebno sredstva nameniti v vodilne regije, saj lahko le močna in 
uspešna EU zagotovi socialno dimenzijo. Skupnega mnenja pa 
so bili pri poenostavljanju postopkov, ter pri boljšem pregledu 
nad obsegom raziskovanj, saj bi se le tako lahko izognili razi-
skavam raziskav. Predvideno je, da bo mnenje sprejeto na seji 
komisije, ki bo 14. aprila, nakar bo predstavljeno na plenarnem 
junijskem plenarnem zasedanju.

Predsednik Ilmar Reepalu (SE) je po potrditvi predloga 
dnevnega reda in potrditvi zapisnika 6. seje, informiral 
člane o sodelovanju članice komisije na svetovni konfe-

renci o boju proti klimatskim spremembam. N.Beer (DE), ki 
je bila članica evropske delegacije na zasedanju v Cancunu, je 
povedala, da je bila prvič dana možnost za predstavitev regi-
onalnega in lokalnega vidika na svetovni ravni, ki je bil tudi 
prvič omenjen v preambuli teksta sporazuma iz Cancuna, ki se 
nanaša predvsem na izvajanje sklepov konference o boju proti 
klimatskim spremembam. Žal so bili predstavniki OR izključe-
ni iz večine sestankov, ki jih je v toku konference organizirala 
Evropska komisija, kar bi v prihodnje (konferenca v Durbanu) 
morali izboljšati.

Sledila je obravnava predhodnega mnenja o vlogi regionalnih 
in lokalnih oblasti pri spodbujanju trajnostne vodne politike. 
Delovni dokument je predstavil poročevalec Nichi Vendo-
la (IT). Vprašanje oskrbe z vodo postaja strateško razvojno 
vprašanje. Za enakovredno oskrbo z vodo je treba zagotoviti 
učinkovito in transparentno delovanje javnih podjetij. Ob tem 
pa prednostno varovanje vodnih virov in sanacijo ter čiščenje 
odpadnih voda, s čimer naj bi zagotovili trajnostno gospodar-
jenje z vodami.

V imenu Evropske komisije je nastopil Peter Gammeltoft, vod-
ja enote za vodo, ki je napovedal, da bo naslednje leto na-
menjeno vodam, pri čemer bo posebna pozornost posvečena 
povečanju kvalitete voda v EU. V letu 2012 bodo obravnavane 
tri direktive o vodah, o pomanjkanju vodnih virov, o boju proti 
klimatskim spremembam, vse tri bodo vključene v Blueprint 
of Water, kjer bo poudarek na integralnem pristopu pri upra-
vljanju z vodami, ustreznem upravljanju, cenovni politiki. Ob 
tem bo opravljen preizkus učinkovitosti delovanja sistemov 
(fitness check). Svetovalci skupine Mc Kinsey so ugotovili, da 
bi ob nadaljevanju svetovnih trendov leta 2030 doživeli 40% 
razkorak med potrebami po vodi in razpoložljivimi viri. Pri 
tem bi z uporabo sodobnih tehnologij in inovativnih rešitev že 
danes lahko prihranili 40% porabe vode v EU, zlasti v kmetij-
skem sektorju. Posebej je opozoril na veliko porabo energije 
pri vseh postopkih ravnanja z vodo (pridobivanje, čiščenje, 
distribucija itd).

Sestanek komisije 
za izobraževanje, 
mladino, kulturo in 
raziskave (EDUC)

Poročilo o 7. seji komisije za okolje, 
podnebne spremembe in energijo

ENVE, OR 14.2.2011

miha mohor, ivo piry

miha mohor, ivo piry

Mnenje bo sprejeto na majskem zasedanju 
komisije in bo predstavljeno na junijskem 
plenarnem zasedanju Odbora regij.
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Na seji komisije za 
ekonomsko in socialno 
politiko (ECOS), 
so prisotne članice 
in člani pozornost 
namenili sprejetju 
mnenja o platformi 
proti revščini, ki 
ga je predstavila 
poročevalka ga.C. 
Chapman (UK).

Poročevalka je opozorila na veliko 
vlogo, ki jo imajo lokalne skupno-
sti pri odpravljanju brezposelno-

sti in revščine. Posebej je opozorila na 
prešibko pozornost, ki jo dokument 
namenja revščini otrok in predlagala, 
da bi se vprašanje boja proti revščini 
moralo vključiti v teritorialne pakte, ki 
bodo pripravljeni v okviru Nacionalnih 
programov reform po državah člani-
cah. Menila je, da navedena vodilna 
pobuda premalo ambiciozno postavlja 
cilje za enakovredno razdelitev blago-
stanja v EU. 

Druga točka obravnave mnenj je bila 
namenjena mnenju o aktu za enotni 
trg, ki ga je predstavil poročevalec g. 
Destans (FR). Poročevalec je izpostavil 
prizadevanje za soglasno oblikovanje 
stališč Odbora regij glede skupnega 
trga, saj meni, da bi morale biti lokal-
ne skupnosti  dejansko vključene  v 
uresničevanje skupnega trga in ciljev 
EU2020. Predstavnica Evropske komi-
sije direktorata za enotni trg je priso-
tnim povedala, da je Evropska komi-
sija pripravila seznam 50 izboljšav za 
enotni trg. Te morajo sedaj obdelati in 
njihovo število predlaganih izboljšav 
zmanjšati na 10, ki pa jih bo mogoče 
uresničiti do konca leta 2012. Zaveda 
se, da je to ambiciozen cilj, ki ga bo 
težko doseči, ni pa nemogoč. 

Na koncu seje so prisotne članice in 
člani poslušali še predstavitev 16 no-
miniranih projektov, ki so kandidira-
li za nagrado ELAC (European Local 
Authorities Competition for migrand 
elders).

Poročilo o 7. seji komisije za 
ekonomsko in socialno politico 
ECOS, OR 9.2.2011

miha mohor, ivo piry
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V veliko veselje in 
zadovoljstvo nam 
je sporočiti, da sta 
se Skupnosti občin 
Slovenije pridružili 
dve novi občini. To sta 
občina Markovci in 
Škofljica. Skupnost občin 
Slovenije tako danes 
šteje že 167 občin članic. 

Občina Markovci je bila ustano-
vljena leta 1998 in danes šte-
je 4023 prebivalcev, ki živijo 

v naseljih Borovci, Bukovci, Markovci, 

Nova vas pri Markovcih, Prvenci, So-
betinci, Stojnci, Strelci in Zabovci, na 
skupni površini 33 kvadratnih kilome-
trov. Občino vodi župan Franc Kekec. 
Večina občanov Markovcev je vezanih 
na zemljo. Del občanov je zaposlenih 
v podjetjih in ustanovah bivše občine 
Ptuj, znatni del pa si je z marljivostjo 
in znanjem ustanovil lastna podjetja in 
delavnice. Glavni kmetijski panogi sta 
poljedelstvo in živinoreja. Precej je če-
belarstva, ki mu je dobro pašo nekoč 
dajala ajda. Posebnost občine Markov-
ci pa je korant in drugi pristni pustni 
liki: rusa, piceki, orači, vile, medvedi, 
kopjaši in še kaj, ki vsako leto privabi-
jo na fašenk v Markovce mnogo ljudi.
Občino Škofljica, kjer domuje več kot 
9000 prebivalcev, vodi župan Ivan Jor-
dan. Občina Škofljica leži v osrednjem 
delu Slovenije in zajema skrajni jugo-

vzhodni rob Ljubljanskega barja z zato-
ki, Želimeljsko dolino in del gričevna-
tega sveta, ki se že od Orel in Molnika 
dviguje proti Vrhu nad Želimljami do 
vznožja gore sv. Ahaca nad Turja-
kom. Po velikosti (43,3 km²) šteje med 
manjše, vendar dobro razvite občine. 
Največji obrat v občini je Hoja - žaga 
in lepljenje konstrukcij s spremljajoči-
mi programi. Škofljica pa je tudi dom 
pekarne Pečjak, ki s testeninami in z 
izdelki zamrznjenega testa oskrbuje 
velik del Slovenije. Z odprtjem po-
slovno obrtne cone Škofljica pa se vse 
bolj krepi malo gospodarstvo v občini. 
Kmetijstvo je slabše razvito, saj se ve-
čji del kmetijskih zemljišč nahaja na 
ljubljanskem barju, preostali del pa na 
višinskem območju, zato v občini be-
ležijo sedem odstotni delež kmečkega 
prebivalstva. Naravno lepoto pokrajine 
dopolnjujejo cerkve z znamenitimi fre-
skami, grad Lisičje ter stvaritve kiparja 
Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja 
Čemažarja. Občina Škofljica pa je bila 
dom tudi znanim Slovencem kot je to 
Janez Nepomuk Primic, ki je ustanovi-
telj stolice slovenskega jezika v Grad-
cu, skladatelj Jože Privšek in vsem do-
bro znan pisatelj Fran Saleški Finžgar.

Nove okrepitve SOS
jasmina Tkalčič
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Evropska komisija 
je novembra 2009 
z Odločbo Sveta 
o Evropskem letu 
prostovoljnih dejavnosti 
za spodbujanje 
aktivnega državljanstva 
(2011) razglasila leto 
2011 za Evropsko leto 
prostovoljnih dejavnosti 
za spodbujanje 
aktivnega državljanstva.

Splošni cilj Evropskega leta je 
spodbujati in podpirati prizade-
vanja, da bi se v civilni družbi 

ustvarili ugodni pogoji za prostovolj-
stvo na ravni Evropske unije in pove-
čala prepoznavnost prostovoljnih de-
javnosti v povezavi. Cilji Evropskega 
leta so:

•  vzpostavljanje ugodnega okolja za 
prostovoljstvo v Evropski uniji;

•  okrepitev pristojnosti organizatorjev 
prostovoljskih dejavnosti za izboljša-
nje njihove kakovosti;

•  priznavanje prostovoljske aktivnosti;

•  dvig zavesti o koristih in pomembno-
sti prostovoljstva. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom 
imenovala Nacionalni usklajevalni 
odbor za izvajanje Evropskega leta 
prostovoljskih dejavnosti (2011), 
ki ga vodi Vanda Remškar Pirc, vod-
ja Službe za nevladne organizacije pri 
MJU. Za izvedbo dogodkov, projektov 
in aktivnosti ter promocijo Evropskega 
leta so na MJU ocenili, da imajo zelo 
pomembno povezovalno in vsebinsko 
vlogo med posameznikom in izvajalci 
aktivnosti Evropskega leta lokalne sku-
pnosti. Glede na navedeno ter glede na 
potrebe po informiranju lokalnih sku-
pnosti o Evropskem letu so SOS, ZOS 
in ZMOS povabili na sestanek, kjer so 
udeležence seznanili s cilji in pričako-
vanimi učinki aktivnosti Evropskega 
leta prostovoljstva 2011. S strani SOS 
sem se sestanka, ki je bil v ponedeljek, 
17. januarja, udeležila Saša Kek. Van-
da Remškar Pirc je asociacije predvsem 
pozvala, da pomagajo pri obveščanju, 
informiranju in spodbujanju lokalnih 
skupnosti, da se aktivno vključijo in 
prostovoljcem ter NVO ponudijo po-
moč. Prostovoljske dejavnosti prina-
šajo bogato učno izkušnjo, omogočajo 
razvoj družbenih veščin in kompetenc 
ter prispevajo k solidarnosti. Delo, ki 
ga opravljajo prostovoljci vseh staro-
sti, je ključno za razvoj demokracije in 
predstavlja eno izmed temeljnih načel 

Evropsko leto 
prostovoljstva 2011

saša kek
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Evropske unije. Skupnost občin Slove-
nije bo občine obveščala o možnostih 
vključevanja. Za začetek vam predsta-
vljamo dva projekta, ki jih je vredno 
spremljati in podpreti.

MladeFace

V okviru mednarodnega leta mladih so 
mladi v Sloveniji dali pobudo, da na 
točno določen dan vsi združijo moči in 
sledijo skupnim namenom, zato bodo 
21. maja letos mobilizirali vse mla-
de v Sloveniji ter mlade Slovence v 
zamejstvu in tujini; vsak bo na ta 
dan naredil eno dobro delo bodisi za 
svoje bližnje, bodisi za okolje, bodisi 
za širšo družbo. Skupnost občin Slo-
venije akcijo podpira. Za vsako občino 
posebej bodo vnaprej (cca. 3-4 mese-
ce pred akcijo) določene aktivnosti, 
ki se bodo tam na ta dan izvajale, te 
pa bodo seveda odraz stanja in potreb 
okolja in prebivalcev občine. Za iden-
tifikacijo potreb bodo poskrbeli občin-
ski koordinatorji v mesecih feb-mar 
2011, april in maj (do 21.5.) pa bosta 
posvečena pripravam na izvedbo in in-
tenzivnemu pozivanju mladih k sode-
lovanju. Občinske koordinatorje bodo 
koordinirali regijski koordinatorji, 
ki bodo poskrbeli za nemoten pretok 
informacij, posredovanje promocijskih 

in drugih materialov, nudili jim bodo 
podporo in svetovanje ter jim pomaga-
li pri pridobivanju sredstev za izvedbo 
njihovih aktivnosti. Za večji učinek so 
se časovno uskladili s Festivalom pro-
stovoljstva mladih, ki bo potekal med 
18. in 26. majem 2011 ter z Mladin-
skim tednom, ki se bo začel ravno na 
dan akcije (21. maj) ter potekal do 28. 
maja. Festival prostovoljstva mladih 
organizira Slovenska filantropija in 
gre za dogodek, ko po celi Sloveniji 
potekajo aktivnosti z namenom pro-
mocije prostovoljstva med mladimi. 
Letos bo festival še toliko močnejši, 
bolj odmeven in več aktivnosti se bo 
izvajalo, saj je leto 2011 proglašeno za 

Evropsko leto prostovoljstva. Začasna 
spletna stran: www.letomladih.si. 

Projekt Simbioza

Skupnost občin Slovenije je prejela po-
budo za partnerstvo v projektu Simbi-
oza. Projekt bo potekal od 18. do 22. 
aprila 2011. Mladi prostovoljci bodo 
na brezplačnih delavnicah po vsej Slo-
veniji učili e-veščine predvsem starej-
še od 60 let. Osrednji namen akcije je 
omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo 
z računalnikom, vzbuditi in okrepiti 
njihovo samozavest in jih motivirati za 
nadaljnje učenje in uporabo računalni-
ka in interneta. Sodelovanje občin no-
silci projekta vidijo predvsem pri:

•  pomoči kontaktiranju občinskih dru-
štev, ki lahko pripomorejo k uspe-
šnosti projekta,

•  vzpostavitvi info točke, kjer lahko 
tako prostovoljci in starejši udele-
ženci dobijo več informacij,

•  pomoči pri zagotavljanju infrastruk-
ture za uspešno izvedbo tedna e-opi-
smenjevanja

•  obveščanju in širjenju projekta med 
mladimi in starejšimi.

Akcija 21. maja bo 
mobilizirala vse mlade v 
Sloveniji ter v zamejstvu; 
na ta dan naj bi vsak naredil 
kakšno dobro delo,  bodisi 
za svoje bližnje, bodisi 
za okolje, bodisi za širšo 
družbo. Skupnost občin 
Slovenije akcijo podpira.
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V večini držav na 
svetu so po zakonu 
moški in ženske 
enakopravni, tako je 
tudi v Sloveniji, saj 
nam ustava in zakoni 
dajejo enake pravice. 
Toda to še ne pomeni, 
da je pot žensk do 
njihovih pravic lahka, 
saj ostaja politično 
življenje tisto izmed 
aktivnosti sodobne 
slovenske družbe, kjer 
je stopnja zastopanosti 
žensk najnižja. Kljub 
obveznim kvotam 
nasprotnemu spolu 
na letošnjih lokalnih 
volitvah je zastopanost 
žensk v politiki, 
predvsem v nekaterih 
organih lokalnih 
skupnosti, še vedno 
nezadovoljiva.

Glede na podatke zadnjega popi-
sa živi v Sloveniji več žensk kot 
moških. Proporcionalno gledano 

bi torej moralo biti razmerje poslank in 

poslancev, županj in županov ter sve-
tnic in svetnikov vsaj približno enako. 
Ta trditev pa je žal daleč od resnice. Na 
lokalnih volitvah leta 2006 je bilo sicer 
ženskih kandidatk za županska mesta 
manj kot letos, in sicer 10,5 odstotka. V 
210 občinah pa je bilo leta 2006 skupaj 
izvoljenih le sedem županj, delež svetnic 
pa se je po uvedbi pozitivnih ukrepov v 
tem letu povečal na 21,5 odstotka. Na 
letošnjih lokalnih volitvah je za položaj 
županje kandidiralo 11, 95 odstotka žen-
sk. Tako imamo po letošnjih lokalnih vo-
litvah v 208 slovenskih občinah le deset 
županj, kar je manj kot 5- odstotni delež 
žensk v lokalni politiki.

Odstotek ženskih kandidatk za občin-
ske svete je bil višji kot pri županskih 
volitvah, saj je zakonodaja za letošnje 
volitve predpisala 30-odstotno kvoto na 
posamezni listi. Ženskih kandidatk je 
bilo skupaj 10.078 oziroma 38,5 odstot-
ka. Vendar je eno uvrstitev kandidatke 
na listo, drugo pa izvoljivost, saj je bilo 
največ žensk uvrščenih na tretje, šesto 
in deveto mesto liste, kar pomeni, da je 
večina predlagateljev sledila zgolj mini-
malnim zakonskim standardom. Delež 
žensk, ki so bile dejansko izvoljene v ob-
činske svete, je tako bil nižji in v povpre-
čju znaša le 23 odstotkov. 

Še manj ugodno sliko razmerja med spo-
loma pa je zaslediti na nacionalni ravni.  
V parlamentu je 90 sedežev, od tega v 
zgodovini samostojne Slovenije še nikdar 
ni bilo več kot 12 poslank. S 13-odstotno 
udeleženostjo žensk na nacionalni ravni 
se tako Slovenija znajde pod svetovnim 
povprečjem, pa tudi pod evropskim, kjer 
je v povprečju v parlamentu 21 odstot-
kov žensk. Po podatkih Urada za žensko 
politiko  pri zastopanosti žensk v drža-
vah članicah Sveta Evrope kot tudi čla-

nicah EU vodijo skandinavske države s 
36,5 do 42,7 odstotka. 

Prizadevanje za politiko enakih možnosti 
je nujni pogoj za uspešno uveljavljanje 
demokracije, spodbujanje vključevanja 
žensk na položaje odločanja pa je eden 
od poglavitnejših kazalcev stopnje de-
mokratičnosti neke države. Ženske ima-
jo pogosto drugačen vsebinski pogled na 
stvari, zato je pomembno, da sodelujejo 
tudi v politiki in dopolnjujejo stališča 
moške večine tako, da pomagajo poi-
skati alternativne, celostne in predvsem 
bolj dolgoročne rešitve. To lahko pomeni 
spremembo značaja in vsebine politike, 
možnost prepoznavanja drugačnih prio-
ritet in načinov reševanja problemov ter 
razširitev interesnih področij. 

Povečanje ženske kvote na naslednjih 
volitvah bo gotovo pripomoglo k boljši 
zastopanosti žensk v organih odloča-
nja, vendar princip zadrge, kakor se je 
izkazalo na letošnjih volitvah, ne deluje 
zadovoljivo, zlasti ne v občinah z večin-
skim volilnim sistemom. Pozitivni rezul-
tati uvedbe ženskih kvot v Sloveniji so se 
že pokazali, pa vendar smo oddaljeni še 
velik korak od dejanske enakopravnosti 
spolov, vse dokler bodo lahko poslanci 
svoje stanovske kolegice javno pošiljali 
na preglede mednožja za ugotovitev spo-
la. Samostojna Slovenija je že dočakala 
polnoletnost in če želi, da jo kot tako 
sprejemajo tudi druge evropske države, 
bo morala skozi nujno potreben proces 
odraščanja, ko bo enkrat za vselej in 
predvsem v političnih sferah pripoznala 
politično moč ženskam kot enakoprav-
nemu delu družbe, ki s seboj prinaša 
znanje, sposobnost, svežino in veliko 
mero produktivnega potenciala, ki ga 
naša država, posebej v kriznih časih, še 
kako potrebuje. 

barbara horvaT

Ženske v politiki le 
nujno zlo?

Pozitivni rezultati uvedbe 
ženskih kvot v Sloveniji so se 
že pokazali, pa vendar smo 
oddaljeni še velik korak od 
dejanske enakopravnosti spolov, 
vse dokler bodo lahko poslanci 
svoje stanovske kolegice javno 
pošiljali na preglede mednožja 
za ugotovitev spola.
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Minister za okolje in prostor dr. 
Roko Žarnić in predstavniki 
občin Sežana, Divača, Hrpe-

lje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevi-
ca, Piran, Ilirska Bistrica, Izola ter Me-
stna občina Koper so 2. februarja 2011 
v Sežani podpisali pogodbo za oskrbo 
s pitno vodo Obale in Krasa. Minister 
Žarnić je ob dogodku izjavil: »Lahko 
ste ponosni, da se bo s tem rešil pro-
blem vode za prihodnjih 50 let, da se 
bosta Obala in Kras lahko naprej go-
spodarsko razvijala. Zato je današnji 
podpis pogodbe srečanje zmagovalcev. 
Takih zmagovalnih zgodb bi radi imeli 
čim več.« Pogodba je torej izraz volje 
vseh podpisnic, da skupaj pristopijo k 
reševanju problematike vodooskrbe za 
območje Obale in Krasa. Minister je še 
poudaril, da so se s podpisom pogod-
be odprle možnosti za črpanje sredstev 
kohezijskega sklada v zdajšnji finančni 
perspektivi.

Predmet pogodbe je dogovor o skupni 
pripravi, izvedbi in obratovanju siste-
ma oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa 
v okviru Operativnega programa ra-
zvoja okoljske in prometne infrastruk-
ture za obdobje 2007 – 2013. V pogod-
bi o pripravi, izvedbi in obratovanju 
sistema oskrbe s pitno vodo Obale in 
Krasa je zapisan pomemben dogovor 
občin o skupnem reševanju problema-
tike vodooskrbe na območju Obale in 
Krasa ter da bodo le-te usklajeno iz-
vajale gospodarske javne službe oskr-
be s pitno vodo.  Nadalje bodo občine 
zagotavljale enotno cenovno politiko, 
nemoten razvoj obratovanja, vzdrže-
vanja in izgradnje nove infrastrukture 
ter skupno dogovarjanje glede cene 
transporta vode in koriščenja skupne 
infrastrukture.

Občine-podpisnice pogodbe so se za-
vezale, da bodo pripravile skupno vlo-
go za zahtevek za potrditev pomoči 
iz Kohezijskega sklada in da bo obseg 
projekta novogradnja oz. rekonstruk-
cija vodnih virov ter transportnih, 
primarnih in sekundarnih cevovodov 
s pripadajočimi objekti, tako da bo 
zagotovljena celovitost vodooskrbe na 
predmetnem območju.

Nosilna občina projekta je Občina Se-
žana, koordinator projekta na strani 
občin pa je Javno podjetje Kraški vo-
dovod Sežana. Občina Sežana bo v 
imenu vseh sodelujočih občin izvajala 
projekt v celoti, kar vključuje tudi iz-
vedbo postopkov oddaje javnih naro-
čil, sklepanje pogodb in vodenje celo-
tnega finančnega poslovanja v zvezi 
s projektom. Pogodba okvirno določa 
tudi način financiranja priprave do-
kumentacije ter izgradnje sistema 
oskrbe s pitno vodo. Viri financiranja 
projekta bodo Vodni sklad, Kohezijski 
sklad ter državni in občinski proraču-
ni. Vrednost projekta je ocenjena na 
približno 50 milijonov evrov. Sestav-
ni del pogodbe je tudi terminski plan 
projekta, po katerem naj bi se večina 
projektno-investicijske dokumentaci-
je pripravila v letu 2011, v letu 2012 
bodo upravičenke izvajale javne razpi-
se za izbor izvajalcev gradenj, nadzora 
in obveščanja javnosti. Glavnina izva-
janja del pa bo potekala v letih 2013 
– 2014. Projekt se mora zaključiti naj-
kasneje do konca leta 2015. 

V pogodbi je predvideno, da bodo ob-
čine investitorke postale lastnice novo-
zgrajenih in rekonstruiranih objektov 
na vodnih virih in transportnih vodo-
vodih. Lastniški deleži občin na skupni 

infrastrukturi bodo določeni na podla-
gi projektiranih potreb po rabi vode v 
posameznih občinah na tistih objektih, 
ki bodo namenjeni distribuciji vode za 
te občine. To pomeni, da bodo občine 
imele enakomeren vpliv na gospodar-
jenje z vodnim sistemom. 

Glede na to, da je zagotovitev ustre-
zne, zadostne in kakovostne oskrbe 
Obale in Krasa s pitno vodo obsežen, 
zahteven in izjemno pomemben pro-
jekt, je za izpeljavo projekta še v teko-
či finančni perspektivi potrebno nemu-
doma pričeti z operativno fazo izvedbe 
projekta. Časovni roki za pripravo in 
izvedbo projekta so namreč zelo krat-
ki, ta pogodba pa predstavlja prvi ko-
rak k realizaciji projekta.

V preteklih 20. letih je bilo za reševa-
nje oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa 
programsko-idejno obdelanih 9 vari-
ant. Možne variante vodooskrbe Obale 
in Krasa se bo ovrednotilo in ocenilo 
z vidika: cene, družbenoekonomskih, 
tehnično-tehnoloških, zakonskih, in-
stitucionalnih in strateških vidikov. Po 
teh kriterijih se bo izluščila varianta, 
ki bo predstavljala najbolj optimalno 
rešitev. Šele ko bo določena optimalna 
varianta, se bo pričela izdelava investi-
cijske in projektne dokumentacije ter 
vloga za pridobitev sredstev iz Kohe-
zijskega sklada. 

Pogodbo o skupni pripravi, izvedbi in 
oskrbi s pitno vodo Obale in Krasa so 
podpisali minister za okolje in prostor 
dr. Roko Žarnić ter župani Davorin 
Terčon, Zlatko-Martin Marušič, Emil 
Rojc, Danijel Božič, Drago Božac, Bo-
ris Popovič, mag. Igor Kolenc ter pod-
župana Peter Boršič in Gašpar Gašpar 
Mišič.

Podpis pogodbe o 
vodooskrbi obalnih in 
kraških občin 

andrej vuga,
služba za odnose z javnosTmi, minisTrsTvo za okolje in prosTor

Podpisa sta se udeležila 
tudi direktor Rižanskega 
vodovoda Koper, gospod 
Zdravko Hočevar, in direktor 
Kraškega vodovoda, gospod 
Boris Korošec. 
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Na Zavodu za gozdove 
Slovenije poleg drugih 
nalog javne gozdarske 
službe izvajamo tudi 
aktivnosti povezane 
s potenciali biomase 
primerne za energetsko 
rabo ter s spodbujanjem 
učinkovite rabe lesne 
biomase v energetske 
namene.

V javnosti se vloga Zavoda za gozdove 
Slovenije v zvezi z rabo obnovljivih 
virov energije vse prepogosto po-

vezuje zgolj z ugotavljanjem potencialov 
lesa iz slovenskih gozdov, ki je primeren 
za energetsko rabo. Zavedati se moramo, 
da na kakovostno načrtovanje aktivnosti 
za povečano rabo obnovljivih virov energi-
je, med katere spada tudi lesna biomasa, 
vpliva mnogo ostalih dejavnikov, ki lahko 
ključno vplivajo na uspešno uvajanje novih 
in okolju prijaznejših tehnologij pri proi-
zvodnji toplotne in električne energije. 

Zavod za gozdove Slovenije že od leta 
2003 sodeluje pri spodbujanju učinkovite 
rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji. 
Trenutno aktivno sodelujemo v mednaro-
dnem projektu MAKE IT BE, ki bo dopri-

nesel k razvoju celostnega bioenergetskega 
načrtovanja in predstavil primere dobrih 
praks, zbranih na podlagi izkušenj v različ-
nih državah Evropske unije. Projekt je na-
stal na podlagi sprejete odločitve EU, da bo 
do leta 2020 iz obnovljivih virov energije 
pokrila 25% skupnih potreb po energiji.

V okviru izvajanja projekta pod okriljem 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter agencijo Združenih narodov 
– FAO smo na Zavodu za gozdove Slove-
nija izdelali energetski informacijski sistem 
za lesno biomaso SWEIS (Slovenian Wood 
Energy Information System, izdelan na 
osnovi metodologije WISDOM) namenjen 
ugotavljanju preskrbe in rabe lesne bio-
mase v smislu trajnostnega gospodarjenja. 
SWEIS vsebuje poleg podatkov o sloven-
skih gozdovih tudi demografske, socialne 
in geografske podatke. Vsi ti podatki so 
prostorsko locirani (raster 25X25 m) in 
omogočajo izdelavo kakovostnih lokalnih 
študij, povezanih s potenciali lesne bio-
mase glede na potrebe in želje naročnikov 
(občine, investitorji, uporabniki idr.). 

V želji po spodbujanju učinkovite rabe le-
sne biomase v energetske namene na ni-
voju slovenskih občin smo v sodelovanju 
z Ministrstvom za okolje in prostor ter 
Gozdarskim inštitutom Slovenije v okviru 
projekta Odstranjevanje ovir za povečano 
rabo lesne biomase kot energetskega vira 
na spletni strani (www.biomasa.zgs.gov.
si) pripravili prikaz nekaterih podatkov iz 
sistema SWEIS. Na omenjeni spletni strani 

Načrtovanja in 
uvajanja učinkovite 
rabe obnovljivih virov 
energije

andrej grum,
nacionalni koordinaTor projekTa make iT be,

višji sveTovalec za gozdno Tehniko

maruša rozman šelb,
gozdar načrTovalec
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je na razpolago tudi ocena ustreznosti ob-
čin (www.biomasa.zgs.gov.si/?p=obcine) 
po treh ločenih vsebinah (demografski, 
socialno-ekonomski in gozdnogospodarski 
kazalci), skupaj s skupno oceno nivoja pri-
mernosti posamične občine za razvoj načr-
tovanja rabe lesa v energetske namene. 

V okviru zgoraj omenjenih projektov ter 
projekta v okviru EU programa: INTER-
REG III B je bila ustanovljena tudi mreža 
Svetovalcev za učinkovito rabo lesa v ener-
getske namene – LES-EN-SVET, v katero so 
vključeni svetovalci treh strokovnih institu-
cij (Svetovalna mreža ENSVET, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije ter Zavod za 
gozdove Slovenije), ki se najpogosteje sre-
čujejo s potencialnimi uporabniki in proi-
zvajalci lesa v energetske namene. 

Zavod za gozdove Slovenije je partner v 
projektu MAKE IT BE (www.makeitbe.
eu), ki je sofinanciran v okviru programa 
IEE (Intelligent Energy Europe - http://
ec.europa.eu/energy/intelligent) in ka-
terega cilj je med drugim tudi spodbuditi 
povezovanje med posameznimi akterji pri 
učinkoviti rabi biomase v energetske na-
mene in povečati delež rabe bioenergije v 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih ener-
getskih bilancah. Opažamo, da je v Slove-
niji na področju učinkovite rabe obnovljiv 
virov energije tako na strani potencialnih 
ponudnikov, uporabnikov, investitorjev 
kakor tudi strokovnjakov, ki sodelujejo pri 
pripravi energetskih strategij in načrtov, še 
vedno veliko negotovosti, nejasnosti, ne-
odločnosti in morda tudi neobveščenosti. 
Zaradi omenjenega dejstva menimo, da 
dobra obveščenost slovenskih občin lahko 
pomaga pri premagovanju navedenih ovir.

Občine vidimo kot enega od ključnih dejav-
nikov, ki lahko na lokalnem nivoju veliko 
doprinesejo k uspešnem razvoju učinkovite 
rabe obnovljivih virov energije, predvsem 

v smislu spodbujanja povezovanja dele-
žnikov v tako imenovane bioenergetske 
verige, informiranjem prebivalcev in mo-
rebitnih investitorjev ter z uvajanjem la-
stnih primerov dobrih praks. Pri pripravi 
energetskih strategij občin je pomembno, 
da se potenciali biomase ocenijo kakovo-
stno, kar pomeni, da se pri tem upoštevajo 
tudi dejavniki trajnosti ter drugi dejavniki, 
ki lahko ključno vplivajo na njeno realno 
razpoložljivost in morda na prvi pogled 
niso povezani s to tematiko. Pri lesni bio-
masi je na primer poleg osnovnih gozdar-
skih podatkov pomembna tudi odprtost 
gozdov z gozdnimi prometnicami, naklon 
terena, lastniška struktura in velikost goz-
dne posesti, stroški pridobivanja in tran-
sporta, potenciali iz negozdnih površin ipd. 
Ocenjevanje potencialov lesne biomase na 
podlagi javno dostopnih splošnih podatkov 
o gozdovih je lahko zavajajoče in v mnogih 
primerih vodi v primere slabe prakse. Po-
dobno velja tudi za ostalo biomaso. 

Na Zavodu za gozdove Slovenije razpola-
gamo z veliko količino podatkov, s katerimi 
za posamezne občine ali poljubno manjše 
prostorske enote lahko pripravimo študije 
o potencialih lesne biomase in predvideni 
porabi energije. V bližnji prihodnosti bomo 
študije lahko dopolnili celo z aktualnimi 
ekonomskimi kazalci glede pridobivanja 
in transporta biomase, ki bodo morebitnim 
investitorjem močno olajšali načrtovanje 
investicij. V okviru projekta MAKE IT BE 
lahko zainteresiranim na lokalnem nivoju 
pomagamo pri ustanavljanju bioenerget-
skih verig in pri pripravi konkretnih ak-
cijskih načrtov za njihovo vzpostavitev in 
uspešno delovanje. Zavedati se moramo, 
da učinkovita raba biomase v energetske 
namene prispeva k trajnostnemu razvoju 
lokalne skupnosti, kmetijstva, gozdarstva, 
spodbuja lokalno gospodarstvo, ustvarja 
nova delovna mesta na lokalni ravni, pove-
ča energetsko samooskrbo lokalne skupno-

sti (zmanjšanje tudi emisij CO2 ) ter pove-
čuje finančne tokove znotraj posameznih 
lokalnih skupnosti.

Pomen lesa kot obnovljivega vira energije 
v Sloveniji stalno narašča, zato je tudi delo 
Zavoda za gozdove Slovenije na področju 
učinkovite rabe obnovljivih virov energije 
pomembno. V okviru projekta MAKE IT BE 
smo še dopolnili in posodobili obstoječe 
baze podatkov o potencialih lesa za ener-
gijo ter o virih biomase iz kmetijskih virov. 
Z aktivnostmi bomo izboljšali celoten pre-
gled potencialov biomase ter spodbudili or-
ganizirano uvajanje sistemov za učinkovito 
rabo biomase v Sloveniji.

V želji po boljšem sodelovanju in pred-
stavitvi domačih primerov dobrih praks s 
tega področja, vas bomo v prihodnjih me-
secih povabili na strokovni posvet, ki bo 
organiziran s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije, kjer vas bomo med drugim 
podrobneje seznanili z vsebinami naših 
aktivnosti ter organizirali ogled uspešno 
delujočega sistema daljinskega ogreva-
nja na lesno biomaso.

Občine vidimo kot enega od 
ključnih dejavnikov, ki lahko 
na lokalnem nivoju veliko 
doprinesejo k uspešnem 
razvoju učinkovite rabe 
obnovljivih virov energije, 
predvsem v smislu spodbujanja 
povezovanja deležnikov v tako 
imenovane bioenergetske 
verige, informiranjem 
prebivalcev in morebitnih 
investitorjev ter z uvajanjem 
lastnih primerov dobrih praks.
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Republika Slovenija je 
država pogodbenica več 
mednarodnih pogodb 
s področja varstva 
kulturne dediščine, 
za izvajanje katerih je 
zadolženo Ministrstvo za 
kulturo (v nadaljevanju: 
ministrstvo). Med 
njimi so konvencije 
o varstvu svetovne 
kulturne in naravne 
dediščine, o varovanju 
podvodne kulturne 
dediščine ter nesnovne 
kulturne dediščine, o 
ukrepih za prepoved 
in preprečevanje 
nedovoljenega uvoza in 
izvoza kulturnih dobrin, 
o varstvu kulturnih 
dobrin v primeru 
oboroženega spopada 
(skupaj z Ministrstvom 

za obrambo) in o 
varovanju in spodbujanju 
raznolikosti kulturnih 
izrazov, če navedemo 
samo najpomembnejše 
konvencije UNESCO. 
Drugo pomembno 
skupino sestavljajo 
konvencije Sveta 
Evrope, ki predvsem 
vzpostavljajo strokovne 
standarde na področju 
varstva stavbne in 
arheološke dediščine ter 
krajine, opredeljujejo pa 
tudi vrednost kulturne 
dediščine v sodobni 
družbi.

Posebnost UNESCO konvencij o 
varstvu svetovne dediščine iz leta 
1972 in o varovanju nesnovne kul-

turne dediščine iz 2003 je, da določata 
vzpostavitev Seznama svetovne dedišči-
ne oziroma Reprezentativnega seznama 
nesnovne dediščine človeštva. Posledično 
sta ti konvenciji najbolj znani in omenjani 
v širši javnosti, še več, omenjena sezna-

ma sta »prerasla« konvenciji in postala 
osrednji cilj dejavnosti (oziroma želja ali 
interesov) mnogih deležnikov, ki so pove-
zani z ohranjanjem dediščine v najširšem 
smislu, na lokalni, regionalni in nacional-
ni ravni. 

Slovenija ima trenutno v postopku dve 
nominaciji za vpis na Seznam svetovne 
dediščine, in sicer dediščino živega sre-
bra v Idriji in prazgodovinska kolišča na 
Ljubljanskem barju, skupaj s partnerji 
potekajo še intenzivne priprave na dve 
novi nominacij. Gre pravzaprav za več-
letne zahtevne projekte, ki na nacionalni 
ravni potekajo v koordinaciji ministrstva 
in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 
ter strokovnimi institucijami. V primeru 
vseh omenjenih sodelujemo še z evrop-
skimi partnerji, saj gre za tako imenova-
ne serijske transnacionalne nominacije, 
ki vključujejo spomenike in spomeniška 
območja na ozemlju različnih držav. 
Poleg strokovne plati tovrstni projekti 
zahtevajo še formalno podporo vlade in 
drugih ministrstev, našo državo pa za-
stopa stalna delegacija RS pri UNESCO 
v Parizu.

Na Seznam svetovne dediščine so na 
podlagi odločitve medvladnega Odbora 
za svetovno dediščino, ki ga trenutno se-
stavlja 21 držav pogodbenic konvencije 
o Svetovni dediščini in se srečuje na le-
tnih zasedanjih, vpisani tisti spomeniki in 
spomeniška območja, ki jim je priznana 
izjemna univerzalna vrednost. Le-ta pre-
sega nacionalni pomen in je pomembna 
za sedanje in prihodnje generacije člove-
štva, zato je trajnostna ohranitev vpisa-
nih spomenikov in spomeniških območij 
pomembna za celotno mednarodno sku-
pnost. Vpis sam po sebi ne zagotavlja za-
ščite, saj gre za reprezentativni seznam 
spomenikov s prepoznanimi izjemnimi 
vrednotami na globalnem nivoju. Nepo-
sredna skrb za ohranjanje dediščine je 
vedno odgovornost posamezne države, ki 
poskrbi za ustrezno formalno, strokovno, 
administrativno in finančno zaščito; pri 
tem je vpis na Seznam dodatna spodbu-
da in pomoč pri promociji in osveščanju o 
dediščinskih vrednotah.

V nadaljevanju se bomo posvetili nomina-
ciji dediščine živega srebra v Idriji, v ka-
teri Slovenija na iniciativo občine Idrija, 
ki je bila začetni nosilec priprav, sodeluje 
že od leta 2006. Projekt je prešel različne 
organizacijske in vsebinske faze, in sicer 

Idrijski rudnik živega 
srebra na poti do 
vpisa v Seznam 
svetovne dediščine

špela spanžel,
foTo: roberT zabukovec
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od prvotnega osnutka serijske nominacije 
v povezavi z medcelinsko potjo Camino 
Real, v kateri je sodeloval tudi Peru (Hu-
ancavelica), do serijske nominacije teh-
nične dediščine živega srebra v povezavi s 
srebrom, v kateri so sodelovala rudarska 
mesta Almadén (Španija), Idrija (Sloveni-
ja) in San Luis Potosí (Mehika). Omenje-
na nominacija pred Odborom za svetovno 
dediščino na zasedanjih v Sevili in Brasilii 
ni prejela zadostne podpore za vpis, saj 
kriterijev izjemne univerzalne vrednosti 
niso izpolnjevali vsi sestavni deli oz. no-
minirana območja. 

Po izstopu mehiškega San Luis Potosíja 
smo delo v okviru skupne nominacije 
nadaljevali s španskimi partnerji, upo-
števajoč omenjeni odločitvi Odbora in v 
skladu s formalnim postopkom priprave 
nominacije. Na nacionalni ravni je mi-
nistrica za kulturo Majda Širca ustano-
vila odbor za spremljanje nominacije (z 
namenom zagotavljanja širše podpore 
nominaciji s strani lokalne skupnosti 
kot tudi strokovne, medinstitucionalne 
in medresorske podpore) in delovno 
skupino za pripravo nominacije (zadol-
žena za vsebinsko in tehnično priprava 
dosjeja nominacije). V sodelovanju s 

španskimi partnerji, ki je formalizirano 
v okviru mednarodnega koordinacijske-
ga odbora, in po zahtevnem delu sode-
lujočih strokovnjakov v izjemno krat-
kem časovnem obdobju, smo pripravili 
ustrezno revizijo nominacije. 1. febru-
arja 2011 smo UNESCO Centru za sve-
tovno dediščino v Parizu predali dosje 
nominacije z naslovom »Dediščina žive-
ga srebra. Almadén in Idrija«. Aktualna 
serijska transnacionalna nominacija, pri 
kateri sodelujeta Slovenija in Španija, v 
primerjavi s prejšnjimi dosjeji v ospred-
je postavlja živo srebro – tehnološke 
in industrijske postopke, ki so vplivali 
na oblikovanje kultur, gospodarstev in 
družbenih sprememb. Dediščina dveh 
največjih svetovnih rudnikov živega 
srebra je vidna v vrsti materialnih doka-
zov, ravno tako je prisotna v specifičnih 
kulturnih izrazih, znanju in tradiciji, ki 
se je v Almadénu in Idriji ohranila do 
danes. Pomemben vidik predstavljajo 
tudi raziskovalne aktivnosti, ki so pove-
zane z živim srebrom tudi po uveljavitvi 
popolne prepovedi uporabe te rude v 
državah EU, in se osredotočajo na im-
plementacijo konvencije o živem srebru 
in njenih strategij za zmanjšanje vplivov 
na okolje in zdravje ljudi.

Skladno s postopkom nominacije je pred 
nami eno in polletni ciklus preverjanja in 
ocenjevanja, pred ponovnim odločanjem 
o vpisu poleti 2012. V tem času bo posve-
tovalno telo ICOMOS opravilo terensko 
in kabinetno evalvacijo, njihovo poročilo 
pa bo podlaga za priporočilo Odboru za 
svetovno dediščino. Vsi sodelujoči želimo 
uspeh, saj je bilo v projekt vloženega iz-
jemno veliko strokovnega znanja, ener-
gije in zavzetosti strokovnjakov Rudnika 
živega srebra in Mestnega muzeja Idrija 
ter občine Idrija kot tudi strokovnih in dr-
žavnih institucij. Neodvisno od poteka in 
izida omenjene nominacije pa so vredno-
te, povezane z dediščino živega srebra v 
Idriji, nedvomno prepoznane in naloga 
vseh je, da jih celostno ohranimo.

Slovenija ima trenutno v 
postopku dve nominaciji za vpis 
na Seznam svetovne dediščine, 
in sicer dediščino živega srebra v 
Idriji in prazgodovinska kolišča 
na Ljubljanskem barju, skupaj s 
partnerji potekajo še intenzivne 
priprave na dve novi nominacij.
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Zasavje ni tako majhno 
kot zgleda. Predvsem 
pa ni zgolj industrijska 
regija, kjer zelenih 
površin ni videti; 
treba je le pogledati 
zunaj urbanih območij 
regije. Ste vedeli, da 
kar 22% območja 
regije Zasavje spada 
pod območja Natura 
2000? Si predstavljate, 
da ima Zasavje kar 46 
naravnih spomenikov, 
med katerimi so najbolj 
zanimive skalne tvorbe, 
manjše kraške jame, 
slapovi in brzice na Savi 
ter neokrnjena narava 
zasavskih planin? 
In konec koncev – je 
mogoče, da v regiji 
Zasavje obstaja okrog 
60 ekoloških kmetij? 

Težko predstavljivo, 
mar ne? Res je, sploh 
če na Zasavje še vedno 
gledamo kot na črno 
industrijsko-rudarsko 
regijo, kjer je zelena 
barva zgolj v mislih 
nekaterih iluzionistov. 
A položaj je, na srečo, 
precej daleč od črne 
resnice, pod katero 
nekateri prepoznavajo 
Zasavje. 

Ko smo v letih 2008 in 2009 pri-
čeli s projektom Natura 2000 – 
turistične zanimivosti Zasavja, 

smo se mnogokrat znašli pred ključ-
nimi vprašanji: Kako razviti turizem 
v Zasavju? Je zgodba o Medijskih To-
plicah, nekdaj paradnemu konju zasa-
vskega turizma, ponovno zrela za dis-
kusijo? Imamo potencial smučarskega 
turizma, saj imamo konec koncev kar 
nekaj manjših smučišč?  Se lahko turi-
zem v Zasavju razvija zgolj na podlagi 
pohodništva in z njim povezanih ak-
tivnosti? Hm, ali pa pričnemo povsem 
novo zgodbo?

Vprašanja so odpirala diskusije, trendi 
so povedali svoje.  Nalili smo si čiste-
ga vina in žalostne zgodbe Medijskih 
Toplic nismo ponovno odpirali, o smu-
čarskem turizmu smo si bili enotni, 
da zaradi neustrezne infrastrukture 
in neugodne nadmorske višine na to 
vejo turizma v Zasavju ne moremo ra-
čunati. Pohodništvo vsekakor ponuja 
številne nove možnosti, vendar zgolj s 
pohodništvom ne moremo pričakovati 
dolgoročnega razvoja turizma v regiji. 
Da – pričeli smo z novo zgodbo in kot 
ključne segmente turizma v Zasavju 
prepoznali kulturni turizem, podežel-
ski turizem in prireditveni turizem. 
Strateške smernice smo postavili prav 
v to smer, izdali prijazen vodnik, obli-
kovali novo blagovno znamko V 3 kra-
sne, družabno igrico in …

… v letu 2010 se zgodba zasavskega tu-
rizma nadaljuje z implementacijo strate-
gije s projektom Vse teče v tri krasne.  V 
okviru projekta bomo velik poudarek dali 
tudi turizmu na podeželju, saj smo prepri-
čani, da podeželje skriva številne poten-
ciale za turistični razvoj Zasavja. Mnogi 
primeri v Sloveniji kažejo, da turistične 
kmetije in ponudba turizma na podeže-
lju lahko uspevajo tudi na turistično sicer 
»netradicionalnih« območjih. Tovrstni tu-
risti namreč ne pričakujejo »mega turistič-
nih centrov«, ampak si želijo predvsem 
doživeti območje, kjer bivajo in preživlja-
jo prosti čas. Turizem na podeželju lahko 
ponudi prav to in še več! 

Kakšno je obstoječe stanje turizma na 
podeželju v Zasavju? Žal obstoječa situ-
acija ni rožnata, saj so v regiji registri-
rane le 4 turistične (izletniške) kmeti-
je, mnoge sicer razmišljajo o razširitvi 
dejavnosti, vendar se o tem šele odlo-
čajo. Bogata naravna in kulturna de-
diščina, priložnosti razvoja športnega, 
kulturnega, prireditvenega dogajanja 
na podeželju za različne ciljne skupine 

Turizem in nove 
priložnosti razvoja 
podeželja  v regiji 
Zasavje 

V Zasavju se zavedamo, da je 
prav dober kader v turizmu 
glavni dejavnik uspešnega 
razvoja turizma, zato smo 
uvedli pomembno novost 
v slovenskem prostoru za 
področje turizma - individualno 
svetovanje.

andrej šumer,
regionalni cenTer za razvoj, d.o.o.
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(kulturni turisti, pohodniki, aktivni in 
manj aktivni športniki, mlade družine, 
posamezniki, pari brez otrok idr.) pa 
ponujajo številne priložnosti.

V okviru projekta Vse teče v tri krasne 
bomo za vzpostavitev turizma na po-
deželju izvedli številne aktivnosti: od 
izobraževanj, svetovanj, oblikovanja 
novih turističnih produktov do trženja, 
oglaševanja in promocije. V Zasavju 
se zavedamo, da je prav dober kader 
v turizmu glavni dejavnik uspešnega 
razvoja turizma, zato smo uvedli po-
membno novost v slovenskem prosto-
ru za področje turizma - individualno 
svetovanje. Kako to zgleda v praksi 
na primeru vzpostavitve nove turistič-
ne kmetije: s potencialnim lastnikom 
kmetije skupaj preučimo možnosti 
vzpostavitve turistične kmetije, preu-
čimo obstoječe trende podeželskega 
turizma, predlagamo ustrezno ponud-
bo, skupaj oblikujemo nove turistične 
produkte. Nato tržno pozicioniramo 
ponudbo turistične kmetije, oblikuje-

mo skupno blagovno znamko turistič-
ne kmetije, po kateri bo prepoznavna, 
uredimo označbe in smerne table ter 
po vzpostavitvi skupaj evalviramo po-
nudbo. Ali, če skrajšamo: z bodočim 
ali obstoječim ponudnikom skupaj so-
ustvarimo ponudbo od ideje do konč-
ne realizacije. Mnogi bi se vprašali, 
če je to res prava pot;v Zasavju smo v 
to prepričani, saj prav zaradi pomanj-
kanja znanja in strokovne pomoči na 
regionalni ravni marsikatera ideja ni 
realizirana.

Za potrebe razvoja podeželskega turiz-
ma bomo v okviru projekta oblikovali 
nove turistične produkte: od pohodni-
ških za različne ciljne skupine, temat-
skih poti in izobraževalnih programov, 
krajših in daljših izletov, fotolova, 
povezovanja turističnih in ekoloških 
kmetij z drugimi ponudniki v regiji in 
širše, motiviranjem lokalnega prebi-
valstva za sodelovanje pri turističnem 
razvoju, menedžmenta društvene de-
javnosti. Pa še kaj se bo našlo!

Oblikovali bomo tudi atraktivno spletno 
stran zasavske turistične ponudbe, na 
kateri bodo obiskovalci pridobili vse po-
trebne informacije o turistični ponudbi 
Zasavja, ponudbo bomo tržili na sejmih, 
konferencah, z uporabo najnovejše infor-
macijske tehnologije, z objavo člankov v 
revijah, časopisih, spletnih straneh, fo-
rumih in blogih. Trdno smo prepričani, 
da bo prav ponudba kulture v povezavi 
s podeželjem in prireditvami v Zasavju 
pomenila uspešen razvoj turizma in da 
bodo 3 krasne pozicionirane na »turistič-
ni zemljevid« kot destinacija kvalitetne 
ponudbe tudi za bolj zahtevne goste. 

Ob koncu naj poudarimo, da se je vsa-
ka turistična destinacija razvijala dolga 
leta in da hitrih rezultatov ni. A pre-
pričani smo, da bomo prav s »tekom v 
tri krasne« dosegli pomembne premike 
zasavskega turizma. Pridite v tri krasne 
– destinacijo, ki je prepletena s številni-
mi harmonijami in kontrasti! In pošlji-
te koga v tri krasne – od sedaj naprej to 
ne pomeni prav nič negativnega!
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Ali so težave pri 
urbanističnem 
načrtovanju v 
jugovzhodni Evropi 
nastale zaradi neustrezne 
zakonodaje ali imajo 
težave drugi izvor? 

Rešitev težav se bo iskala s pomo-
čjo novega projekta NALAS, ki se 
bodo izvajal s podporo GTZ regi-

onalnega sklada za modernizacijo komu-
nalnih storitev.

Odgovore na zgornje vprašanje bo iskala 
delovna skupina za urbanistično planira-
nje NALAS, sestavljena iz strokovnjakov 
na tem področju iz združenja lokalnih 
oblasti JV Evrope. Ko je delovna skupi-
na opravila vse potrebne analize v zvezi 
s stanjem urbanističnega načrtovanja, je 
ugotovila, da so glavne pomanjkljivosti 
sistemov urbanega načrtovanja neustre-
zen pravni okvir ter nezadovoljivo izvaja-
nje zakonov.

Te težave so ustvarile neskladni urbani 
razvoj, ki ustvarja verižno reakcijo različ-
nih disfunkcionalnih območij na področju 
prometa, dostopnosti, zelenih površin, ar-
hitekturnih spomenikov ali zaščitenih ob-
močij - vse to pa vpliva na življenje prebi-

valcev in celo na zdravje. Strokovnjaki se 
strinjajo, da mora pravni okvir dati pred-
nost koherenci posegov v urbano struktu-
ro s stalnim zagotavljanjem javne koristi.

Ta dejstva so privedla do oblikovanja pro-
jekta Primerjalna analiza pravnih okvirov, 
pomembnih za urbanistično načrtovanje 
v različnih državah članicah NALAS. Re-
gionalni sklad GTZ za modernizacijo ko-
munalnih storitev bo NALAS nudil finanč-
no in strokovno podporo v času izvajanja 
projekta.

CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je opredeliti glavne pomanj-
kljivosti v pravnih okvirih in podati pri-
poročila o tem, kako izboljšati ustrezno 
nacionalno zakonodajo.

Poudarek bo na zakonodaji in postopkih 
v zvezi z legalizacijo in vključevanjem ne-
formalnih naselij. Ob koncu projekta bo 
opravljena študija s prikazom trenutnega 
stanja in priporočili, ki bo objavljena v 
vseh jezikih jugovzhodne Evrope. Projekt 
se bo izvajal naslednjih dvanajst mesecev, 
izvajala pa ga bo Stalna konferenca mest 
in občin ter Nacionalno združenje lokal-
nih oblasti v Srbiji.

KDO BO SODELOVAL IN ZAKAJ

Trinajst združenj lokalne samouprave, ki 
so članice mreže NALAS, so se že zaveza-

le, da s svojimi strokovnjaki sodelujejo pri 
projektu. Vloga strokovnjakov je opisati 
sedanje stanje glede na nacionalno zako-
nodajo. Poleg tega bo vsak predstavnik 
združenja nudil pravno podporo z na-
menom izboljšati pravni okvir v matični 
državi v skladu s priporočili podanimi v 
končni študiji.

NALAS in Stalna konferenca mest in ob-
čin vabita vse zainteresirane organizacije, 
strokovnjake na področju urbanistične-
ga načrtovanja k sodelovanju, saj je za 
uresničitev cilja - izboljšati pravni okvir 
za urbanistično načrtovanje v JV Evropi 
potrebno sodelovanje številnih zainteresi-
ranih strani tako iz javnega kot iz zaseb-
nega sektorja.

ZAKAJ PROJEKT?

Leta 2004 so nacionalni in regionalni 
predstavniki jugovzhodne Evrope podpi-
sali Dunajsko deklaracijo, ki poudarja za-
konodajo in določa, da "je urbanistično, 
družbeno in gospodarsko vključevanje 
nelegalnih naselij znotraj splošne struktu-
re za mesta ključni dejavnik pri pripravah 
na vstop v EU ".

za nalas: barbara horvaT

Urbanistično planiranje v JV 
Evropi

Če bi želeli več informacij v 
zvezi z izvajanjem projekta, 
se lahko obrnete na Klaro 
Danilovich, sekretarko 
odbora za urbanizem Stalne 
konference mest in občin. Ga. 
Danilovich je dosegljiva na 
naslovu klara.danilovic@skgo.
org ali telefonsko na +381 11 
3223 446.
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Že sto let mineva od pobude za 
dan žensk, ki jo je dala nemška 
komunistka leta 1910 Clara Zet-

kin na drugi mednarodni konferenci 
socialističnih žensk v Koebenhavnu, 
kot poziv k enakopravnosti žensk. 
Ženske namreč še niso imele volilne 
pravice, pač pa so jo v večini držav že 
imeli moški. Ženske so volilno pravico 
dobile šele z ustavo Federativne ljud-
ske republike Jugoslavije leta 1946. 
Zadnja država v Evropi, kjer so volil-
no pravico dobile tudi ženske, je bila 
Švica leta 1971. Izjema iz 19. stoletja 
med državami, kjer so ženske že ime-
le volilno pravice, je bila Švedska, na 
začetku dvajsetega stoletja pa Nova 
Zelandija, Finska, Danska, Islandija in 
deloma ZDA. Šele Generalna skupščina 
OZN pa je z resolucijo decembra 1977 
določila 8. marec kot mednarodni dan 
žensk, z njim pa povode za zborovanja, 
ki zahtevajo pravice žensk in njihovo 
sodelovanje v političnih in gospodar-
skih procesih.

Po pridobitvi volilne pravice, ki so jo žen-
ske pridobile najkasneje po drugi svetovni 
vojni, so predvsem zahtevale izenačenje 
žensk v civilnem in delovnem pravu. Z 
ozirom na v preteklosti pridobljene pravi-
ce raziskave kažejo, da so ženske v Slove-
niji v primerjavi z državami članicami EU 
na nekaterih področjih celo bolj uspešne 
od evropskih kolegic, saj so za razliko od 
večine žensk na Zahodu uspele ohraniti 
visoko stopnjo zaposlenosti, razlika v viši-
ni plač moških in žensk (8,4 odstotka) pa 
je med najnižjimi v Evropi. Čeprav so žen-
ske v Sloveniji načeloma višje izobražene 
kot moški, pa jih je na najbolj vplivnih in 
zahtevnih delovnih mestih razmeroma 
malo. Ženske še vedno opravijo večji de-
lež gospodinjskega dela, zaskrbljujoče pa 
je dejstvo, da v zadnjih letih narašča re-
gistrirana brezposelnost žensk in že pre-
sega polovico brezposelnih, še zlasti med 
brezposelnimi mladimi, ki imajo fakul-
tetno izobrazbo, je 67,5 odstotka žensk. 
Zaskrbljujoča pa je tudi politična zastopa-
nost žensk. 

Število neposredno izvoljenih poslank na 
volitvah v Državni zbor Republike Sloveni-
je se je le minimalno zvišalo. Na volitvah 
leta 2004 je bilo neposredno izvoljenih 11 
poslank, na volitvah 2008 pa je bilo izvo-
ljenih le 12 poslank. Na lokalnih volitvah 
2010 so rezultati pokazali, da smo Slovenci 
in Slovenke izvolili le 23 % mestnih in ob-
činskih svetnic, manj kakor 5 % županj, de-
vet občin pa je brez občinske svetnice. Ob 
tako počasnem povečevanju deleža svetnic 
v občinskih svetih bi uravnoteženo zasto-
panost obeh spolov dosegli v 148 letih, to-
rej leta 2150.

barbara horvaT

8. marec, mednarodni dan žensk To vsekakor ni rezultat, ki bi 
govoril v prid uravnoteženi 
zastopanosti žensk in moških 
na mestih odločanja v političnih 
sferah. Z vidika družbene 
pravičnosti pa to pomeni resen 
dvom, da bodo ob takšnih 
rezultatih potrebe žensk slišane, 
da je potencialom žensk dana 
realna možnost ter da so 
odločitve o življenju v lokalnem 
okolju vedno kakovostne in 
pravične za vse prebivalce občin.
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Občina Slovenske 
Konjice in Podjetje 
Bisol, d.o.o., iz 
Latkove vasi sta konec 
meseca januarja 
slavnostno odprli 
dve fotonapetostni 
elektrarni v skupni 
moči 345 kW. 

Na športni dvorani v Slovenskih 
Konjicah se je postavila sončna 
elektrarna moči 240 kW, na stre-

hah Osnovne šole Ob Dravinji (telova-
dnica in del šole) pa moči 114 kW. 

Elektrarni bosta skupno proizvedli 389 
MWh električne energije, kar bo zado-
stovalo potrebam 100 gospodinjstev, za-
gotovili pa bosta 233 ton manj izpustov 
CO2 letno.

S podelitvijo služnostne pravice za 20 
let si je Občina zagotovila novo strešno 
kritino na športni dvorani, saj je prejšnja 
puščala že več let, sanacija kritine pa je 
bila ocenjena na cca. 90.000 EUR. 

Z novo pločevinasto kritino se je na ostreš-
ju položila dodatna plast izolacije, paro-
prepustna folija, sama kritina pa je sedaj 
nadgrajena tudi s protikondenčnim na-
nosom ter dodatnim lakiranjem za daljšo 
garancijsko dobo. Prav tako se je ostrešje 
športne dvorane zaradi postavitve sončnih 
elektrarn dodatno ojačalo. Na Osnovni šoli 
Ob Dravinji pa dodatnih del za ojačitev 
ostrešja ni bilo potrebno izvesti.

Krovska dela, ki so se pričela v začetku 
meseca oktobra 2010 in se zaključila 
konec leta 2010, so znašala 115.000 
EUR, celotna investicija, vključno s 
sončno elektrarno, pa je znašala nekaj 
več kot 1 mio EUR.

Postavitev podkonstrukcije in vsa osta-
la elektro in obrtniška dela je izvedlo 
podjetje Bisol. Elektrarne so se na vseh 
objektih postavile brez dodatne kon-
strukcije za zagotovitev boljšega vpadne-
ga kota sončnih žarkov, zato so naprave 
nemoteče za okolico. 

Občina Slovenske Konjice je z izbiro izva-
jalca preko javnega razpisa pridobila do-
mače znanje in vrhunsko tehnologijo, kar 
bo omogočalo dolgotrajno in učinkovito 
delovanje sončnih elektrarn, ki bodo po 
preteku služnostne pravice najverjetneje 
prešle v last in upravljanje lokalne sa-
moupravne skupnosti. S tem bo mogoče 
pridobljeno električno energijo še  naprej 
prodajati v elektroenergetsko omrežje, 
vendar po nižjih odkupnih cenah.

Z odprtjem sončnih elektrarn se na po-
dročju občine nadaljuje z aktivnostmi, ki 
bodo pripomogle pri uporabi obnovljivih 
virov energije, učinkovito rabo energije 
pa že zagotavljamo z investicijami v vi-
sokotehnološko LED javno razsvetljavo 
domačega proizvajalca. S temi aktivnost-
mi želimo minimalizirati izpuste toplo-
grednih plinov in prispevati k ohranitvi 
zdravega okolja za naše zanamce.

občina slovenke konjice,
urad župana

Odprti sončni elektrarni v 
Slovenskih Konjicah

To vsekakor ni rezultat, ki bi 
govoril v prid uravnoteženi 
zastopanosti žensk in moških 
na mestih odločanja v političnih 
sferah. Z vidika družbene 
pravičnosti pa to pomeni resen 
dvom, da bodo ob takšnih 
rezultatih potrebe žensk slišane, 
da je potencialom žensk dana 
realna možnost ter da so 
odločitve o življenju v lokalnem 
okolju vedno kakovostne in 
pravične za vse prebivalce občin.
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Nogometna ekipa županov SOS 
se je v soboto, 8.1.2011, udeležila 
nogometnega turnirja, ki ga je 
organiziral Direktorat za obrambne 
zadeve v sodelovanju s 1. Brigado 
Slovenske vojske.

Na turnirju je sodelovalo osem ekip, ki so bile razdeljene 
v dve skupini po štiri ekipe tako, da je vsaka ekipa odi-
grala v predtekmovanju tri srečanja. Glede na to, da eki-

pa županov SOS ni bila v popolni postavi, ni bilo za pričakovati 
naskakovanja najvišjih stopničk. Kljub temu je ekipa SOS pri-
kazala všečno in na čase atraktivno igro, ki jih je pripeljala do 
ene zmage v skupinskem delu tekmovanja ter osvojitve tretjega 
mesta v skupini. Ta dosežek je pomenil, da se bo ekipa županov 
SOS v borbi za 5. mesto pomerila z Občino Štore. 

Na žalost je utrujenost županov, ki so odigrali zadnje srečanje 
v skupini neposredno pred srečanjem za 5. mesto, botrovala 
končnemu rezultatu, ki je prinesel minimalno zmago Občini 
Štore (2:1). Tako so se župani morali zadovoljiti s 6. mestom, 
kar pa glede na pričetek pripravljalnega obdobja ni slab rezul-
tat, saj se v nadaljevanju sezone pričakuje občuten dvig forme 
celotne ekipe, ki bo v letošnjem letu pred koncem prestopnega 
roka najverjetneje pripeljala tudi nekaj okrepitev na igralskih 
položajih, ki so se v danem trenutku izkazali za najbolj kritične.

Vsi bi se verjetno strinjali, da 
obstajajo izredno slabi primeri 
sodelovanja, obveščanja in 
razumevanja med različnimi oddelki 
v javni upravi, med ministrstvi in da 
sploh ne govorimo o komunikaciji 
med državno in lokalno ravnijo.

Zato morda ni odveč izpostaviti dober primer, ki je verje-
tno posledica zdrave pameti nekega javnega uslužben-
ca na geodetski upravi, ki je z enostavnim elektronskim 

sporočilom prihranil veliko finančnih sredstev. Ko je Geodetska 
uprava Republike Slovenije objavila javno naročilo, v okviru 
katerega bo za celotno ozemlje Slovenije izvedeno snemanje 
terena z LIDAR tehnologijo in izdelan visokoločljivostni model 
terena, je o tem obvestila tudi Skupnost občin Slovenije. Obve-
stili so nas z naslednjim namenom:

•  seznanitve širokega nabora institucij o podatkih, ki bodo 
na razpolago do konca 2011 oz. v začetku 2012

•  uskladitve dela organov javnega sektorja na področju na-
ročanja podatkov digitalnega modela terena visoke na-
tančnosti,

•  uskladitve javnih naročil v primeru, da določena institu-
cija namerava izvesti zajem podatkov za visokoločjivostni 
model višin z LIDAR tehnologijo.

Ta javni uslužbenec je vedel, da občine naročajo za svoje 
potrebe snemanja svojih območij. Vedel je tudi, da ima sku-
pnost različna učinkovita orodja za komunikacijo z občina-
mi. S sporočilom je dosegel vse občine, ki so tako pravo-
časno izvedele, da lahko računajo na brezplačne posnetke, 
imele so možnost dogovoriti se o snemanju v boljši resoluciji 
za zanj posebno pomembna območja oz. druge potrebe.

Neki drugi javni uslužbenec bi lahko rekel, javno naročilo 
je bilo javno in tudi javno objavljeno na spletu, vsak bi ga 
lahko pogledal. Vsi pa vemo, da vse, kar je na spletu, ni mo-
goče pregledati; v današnji naglici spregledamo tudi kakšno 
pošto - bodisi elektronsko ali klasično.

Nogometna ekipa 
županov na turnirju 
MORS

Primer dobre 
prakse, projekt 
visokoločljivostnega 
snemanja Slovenije

siniša plavšić saša kek
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Slovenci smo nedvomno 
narod planincev in 
gornikov, saj samo v 
okviru Planinske zveze 
Slovenije deluje 260 
društev v katerih je 
včlanjeno preko 60.000 
navdušenih obiskovalcev 
gora. Sicer pa je ocena, 
da v gore na tak ali 
drugačen način zahaja 
preko 400.000 Slovencev. 
To nedvomno izhaja iz 
zgodovinske tradicije, ki 
je bila tako kot v ostalih 
alpskih državah  tesno 
povezana z gorami in kjer 
smo Slovenci s svojimi 
alpinističnimi dosežki 
segli v svetovni vrh. Prav 
zaradi ohranjanja te 
tradicije , pa tudi želje, 
da bi mlade rodove v 
njenem duhu vzgajali kot 
ljubitelje gora in jih s tem 
vzpodbujali k zdravemu 
načinu življenja, je bila 
ideja o potrebi postavitve 
Slovenskega planinskega 
muzeja, že dolgo prisotna.

Ideja, ki jo je razvijalo predvsem Pla-
ninsko društvo Dovje-Mojstrana, je 
dobila realne obrise v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja, ko je novo na-
stala občina Kranjska Gora  prispevala 
finančna sredstva za odkup zemljišča 
in se  s tem aktivno vključila v projekt, 
v okviru katerega so združili moči tudi 
Planinska zveza Slovenije ,  Triglavski 
narodni park in Gornjesavski muzej 
Jesenice. Po pridobitvi potrebne pro-
jektne dokumentacije  in gradbenega 
dovoljenja, je bil v letu 2007  položen 
temeljni kamen. V letu 2008 pa smo 
pričeli z izvedbo gradbenih del , ki smo 
jih zaključili v letu 2009, v letu 2010 
pa je sledilo še oblikovaje razstave. Ar-
hitektura objekta je delo prof. dr. Bo-
risa Leskovca s sodelavci, oblikovalka 
razstave pa je dr. Sonja Ifko. 

Višina celotnih stroškov investicije je 
znašala 3.270.040 EUR. Za izvedbo 
projekta je bilo pridobljeno sofinan-
ciranje s strani Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, in sicer v višini 
1.653.384 EUR. Preostanek sredstev v 
skupni višini 1.216.656 EUR so zagoto-
vili Občina Kranjska Gora kot investi-
tor, Ministrstvo za kulturo in Ustanova 
Avgusta Delavca.

Slovenski planinski muzej je ob ob-
činskem prazniku, 7.avgusta 2010 , 
na dan, ko je Jakob Aljaž pred 115 
leti na vrhu Triglava postavil svoj 
stolp, slovesno odprl predsednik dr-
žave dr. Danilo Turk.

Cilj projekta izgradnje Slovenskega 
planinskega muzeja v Mojstrani je bil, 
na vhodu v dolino Vrat, v Triglavski 
narodni park, izgraditi in vzpostaviti 
večnamenski objekt (kulturne infra-
strukture) nacionalnega pomena, ki na 
enem mestu predstavlja točko srečanja 
domačih in tujih planincev, gornikov, 
turistov z območja turistične destinaci-

je Kranjska Gora, naravovarstvenikov, 
učencev in domačinov z vsebinami in 
vrednotami gora, planinstva/ gorni-
štva/alpinizma in naravovarstva ter 
z njimi povezanimi dejavnostmi. Slo-
venski planinski muzej poleg stalnih 
in občasnih razstav omogoča obliko-
vanje programov in dogodkov, ki pozi-
tivno doprinašajo k večji atraktivnosti 
turistične destinacije Kranjska Gora, 
zaposlovanju in podjetništvu, razvoju 
vasi Mojstrana, regionalnemu razvoju 
Gorenjske, kakor tudi ohranjanju naci-
onalne identitete, v smislu izobraževa-
nja, okoljskega osveščanja in zgodovin-
skega spomina.

miro eržen,
vodja

Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani

V letu 2010 si je muzej ogledalo 
skoraj 15.000 obiskovalcev, 
predvsem planincev in šolske 
mladine, kar kaže na veliko 
zanimanje širše javnosti 
za razstavo o dejavnosti 
slovenskega gorništva. 
Različni dogodki , ki jih muzej 
organizira kot so predavanja 
in razstave ob pomembnih 
planinskih dogodkih pa 
dokazujejo, da izpolnjuje tudi 
svoje poslanstvo v smislu 
vzgoje in izobraževanja.



Konvencija županov predstavlja 
s prostovoljno zavezo občin za 
zmanjševanje emisij toplogre-

dnih plinov kakovostno nadgradnjo 
obveznih lokalnih energetskih kon-
ceptov (LEK). Do sedaj je 2288 evrop-
skih občin že pristopilo k tej iniciativi 
Evropske komisije. V Sloveniji sta prvi 
podpisnici konvencije dve občini – Lju-
bljana (2009) in Velenje (2010). Tre-
nutno devet novih slovenskih občin 
pristopa h konvenciji. 

V letu 2010 je GI ZRMK občini Vrhnika 
v okviru natečaja En.občina 010 pode-
lil nagrado v obliki strokovne podpore 
pri pristopu h Konvenciji županov. Na-
grada sodi v okvir aktivnosti projekta 
EIE come2CoM za celovito podporo 
občinam pri pristopu h Konvenciji žu-
panov in zmanjšanju izpustov CO2.

Uvod

Evropska unija želi odigrati vodilno vlo-
go v boju priti klimatskim spremembam. 
Svoje ambiciozne cilje na tem področju je 
opredelila v Svežnju ukrepov EU na po-
dročju podnebnih sprememb in energije, 
ki zajema 20% zmanjšanje emisij CO2, 
20% povečanje energijske učinkovitosti 
in 20% delež obnovljivih virov v primarni 
energijski bilanci, poznanem kot 20-20-
20 do 2020. EU se je pripravljena obveza-
ti, da bo zmanjšala izpuste toplogrednih 
plinov celo do 30%, če se bodo druge 
razvite države zavezale za primerljivo 
zmanjšanje.

Občine imajo pomembno vlogo v zmanj-
ševanju izpustov toplogrednih plinov. 
Urbani predeli namreč povzročajo pre-
ko polovice emisij toplogrednih plinov. 
Kar 80% prebivalstva EU živi v mestnih 
naseljih in v mestih se porabi tudi 80% 
energije. Občinske uprave so najtesneje 
povezane s prebivalstvom, zato razume-
jo lokalne potrebe in poznajo možnosti 
za trajnostno ravnanje. Učinkovito lah-
ko usklajujejo javni in zasebni interes 

in vključijo trajnostno oskrbo z energijo 
v občinski razvojni načrt; pri čemer gre 
tako za izrabo obnovljivih virov energije 
kot za večjo energijsko učinkovitost in za 
spremembe bivalnih navad.

Ker so občine ključne pri doseganju ciljev 
okoljsko podnebne politike, je Evrop-
ska komisija zanje oblikovala pobudo, 
imenovano Konvencija županov (www.
eumayors.eu) Pobuda je namenjena ne-
posredno lokalnim oblastem in prebival-
cem lokalnih skupnosti, da bi s svojimi 
aktivnostmi prevzeli vodilno vlogo v boju 
proti globalnemu segrevanju. Občine, 
podpisnice Konvencije županov, se za-
vežejo, da bodo oblikovale Akcijski načrt 
trajnostno oskrbo z energijo (SEAP Susta-
inable Energy Action Plan) in z njegovo 
postopno izvedbo do leta 2020 dosegle 
20 in več odstotno znižanje izpusta toplo-
grednih plinov. 

Do sedaj je h Konvenciji županov pristopi-
lo že 2288 evropskih občin. V Sloveniji sta 
zavezo županov podpisali dve mesti: Lju-
bljana (2009) in Velenje (2010). Trenu-
tno devet novih slovenskih občin pristopa 
h konvenciji, prva podpisnica je med nji-
mi je občina Vransko (2011).

Občina Vrhnika je na natečaju portala 
Energetika.net En.občina 010 (jeseni leta 
2010) prejela nagrado, ki jo je podelil 
Gradbeni inštitut ZRMK, v obliki vključi-
tve občine v projekt EIE come2CoM in s 
tem podpore pri podpisu Zaveze županov 
in izdelavi Akcijskega načrta za trajno-
stno energijo.

Evropska Komisija spodbuja pristop ob-
čin h Konvenciji županov

Sredi leta 2010 je skupina 12 projektnih 
partnerjev iz držav EU pričela z izvaja-
njem dvoletnega projekta EIE come2CoM 
- Izmenjava izkušenj občinskih strategij za 
trajnostno energijo – spodbujanje pristopa 
h Konvenciji županov. Projekt EIE com-
2CoM poteka v obdobju junij 2010 – maj 

2012, pod koordinacijo B. & S.U. (Beratun-
gs- und Servicegesellschaft Umwelt mbH) 
iz Berlina, medtem ko je slovenski partner 
Gradbeni inštitut ZRMK. Projekt delno sofi-
nancira Evropska komisija v okviru progra-
ma Inteligentna energija Evropa, slovensko 
sodelovanje pri projektu sofinancira Mini-
strstvo za gospodarstvo.

Namen projekta je nuditi občinam podporo 
pri vključitvi v iniciativo Evropske Komisije 
Konvencija županov (Covenant of Mayors; 
www.eumayors.eu). Občine se bodo tako 
lahko seznanile z izkušnjami in potrebnimi 
koraki, ki sledijo podpisu Konvencije župa-
nov, zlasti gre pri tem za pripravo Akcijske-
ga načrta za trajnostno energijo (SEAP), ki 
mora biti dokončan v letu po podpisu zave-
ze županov.

V projektu bo organizirano druženje občin 
na nacionalni ravni kot tudi mednarodna 
izmenjava konkretnih izkušenj med par-
tnerji in občinami iz 11 sodelujočih držav. 
Občina se lahko v okviru projekta odloči za 
podpis prostovoljnega sporazuma o zmanj-
šanju emisij CO2 za najmanj 20% do 2020 
s pomočjo učinkovite rabe in trajnostne 
oskrbe z energijo. Ob strokovni podpori 
partnerjev projekta EIE come2CoM pa tudi 
izdela Akcijski načrt za trajnostno oskrbo z 
energijo (SEAP). 

Kaj je konvencija županov?

Konvencija županov je dogovor sodelujo-
čih mest, s katerim se mesta zavezujejo, 
da bodo z izboljšanjem energetske učin-
kovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše 
energije presegla cilje energetske politike 
Evropske unije pri zmanjševanju emisij 
CO2. Projekt EIE come2CoM je bil zasno-
van na pobudo Evropske komisije, da bi na 
nacionalni ravni podprl pridružitev občin 
Konvenciji županov.

Zakaj bi pristopili h konvekciji županov?

Trajnostno ravnanje z okoljem in energi-
jo postaja osrednja smernica razvoja pre-
nekatere slovenske občine, saj zagotavlja 
konkurenčnost industrije, uravnotežen go-
spodarski razvoj, večjo zanesljivost oskrbe 
z energijo ter izpolnjevanje zahtevnih ciljev 
EU. Članstvo v Konvenciji županov pomeni 
jasno izraženo zavezo za zmanjševanje iz-
pusta toplogrednih plinov, omogoča pa tudi 
celo vrsto možnosti za izmenjavo izkušenj na 
področju učinkovite rabe energije (URE) ter 
uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). 

Občine vodilne v zmanjševanju 
izpustov CO2

dr. marjana šijanec zavrl, univ.dipl.inž.grad.
gradbeni inšTiTuT zrmk



Slika 1. Občine lahko pričakujejo podporo projekta EIE come2CoM od zgodnjih 
korakov do zaključka priprave Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) 
(Vir: Gradbeni inštitut ZRMK). 

Ne le tuje, tudi mnogo slovenskih občin 
izvaja projekte energijske prenove obsto-
ječih (javnih) stavb (šole, vrtci, občinske 
javne stavbe) in spodbuja zelo nizkoe-
nergijsko gradnjo v zasebnem in javnem 
sektorju, povečuje delež obnovljivih virov 
v energijski oskrbi, uvaja URE in OVE v 
javni promet, cestno razsvetljavo in po-
dobno. Na podlagi energetskega zakona 
so občine do leta 2012 (mestne občine do 
1. januarja 2009) obvezane izdelati in ka-
sneje redno posodabljati lokalni energet-
ski koncept (LEK). Doslej je LEK izdelalo 
in sprejelo 132 občin. 

V okviru Konvencije županov pa gre za 
nadgradnjo LEK z Akcijskim načrtom za 
trajnostno oskrbo z energijo, katerega 
osrednji cilj je plan občinskih ukrepov in 
projektov za zmanjšanje izpusta toplogre-
dnih plinov. 

Evropska investicijska banka in program 
Inteligentna Energija Evropa sta za teh-
nično podporo pri razvoju URE in OVE 
projektov predlaganih v okviru Konven-
cije županov pripravila program ELENA 
(www.eib.org/elena), kjer občine lahko 
zaprosijo za konkretno svetovanje pri 
študijah izvedljivosti, za sodelovanje do-
datnega tehničnega osebja, pomoč pri 
pripravi in izvedbi razpisov in finančnih 
konstrukcij za  izvedbo projektov.

Glavne značilnosti konvekcije županov

•  Konvencija županov je javna zaveza o 
dodatni obvezi za zmanjšanje CO2,

•  ustvarja in povečuje intenzivnost 
zmanjševanja CO2 v lastnem okolju,

•  gradi na spodbujanju in zgledih drugih 
pionirjev pri zmanjševanju izpustov 
CO2,

•  z drugimi občinami deli strokovna zna-
nja razvita v lastnem okolju,

•  promovira lastno okolje,

•  sodelujoče občine na spletni strani kon-
vencije objavljajo svoje dosežke. 

Kdo se lahko včlani?

Konvencija županov je odprta za vse ob-
čine, ne glede na velikost in njihov napre-
dek pri izvajanju energetske/podnebne 
politike.

Obveznosti podpisnikov konvencije žu-
panov

•  Podpisniki Konvencije županov se s 
prostovoljnim dogovorom obvežejo, da 
bodo:

•  pripravili osnovno evidenco emisij,

•  v enem letu po navedenem datumu 
predložili akcijski načrt za trajnostno 
oskrbo z energijo (SEAP, ki je vsebinska 
nadgradnja LEK),

•  dosegli oz. presegli cilje EU glede 20% 
zmanjšanja emisij CO2  do leta 2020,

•  za namene ocenjevanja, spremljanja in 
preverjanja, najmanj vsako drugo leto 
predložili poročilo o izvajanju akcijske-
ga načrta,

•  v sodelovanju z EC kot pobudnikom 
iniciative promovirali lastne aktivno-
sti (npr. Energetski dnevi) ob udeležbi 
vseh zainteresiranih akterjev, kar bo 
omogočilo državljanom izkoristiti pred-
nosti in priložnosti, ki jih ponuja razu-
mnejša uporaba energije,

•  v sodelovanju z Evropsko komisijo or-

ganizirati 'dneve energije',

•  širiti informacije o Konvenciji županov, 
spodbujali druge občine k sodelovanju in

•  sodelovali pri dogodkih kot so letne kon-
ference županov in tematske delavnice.

Področja temeljnih ukrepov akcijskega 
načrta trajnostno energijo

•  grajeno okolje, vključno z novogradnja-
mi in večjimi prenovami,

•  komunalna infrastruktura (daljinsko 
ogrevanje, javna razsvetljava, pametna 
omrežja,…),

•  načrtovanje rabe tal in urbanistično na-
črtovanje,

•  decentralizirani obnovljivi viri energije,

•  politike javnega in zasebnega prevoza 
ter urbana mobilnost,

•  udeležba državljanov in civilne družbe 
na splošno,

•  energetsko učinkovito obnašanje drža-
vljanov, potrošnikov in podjetij.



Seniorke
Dominika Knez, Tanja Ališič in Ana Juvan.

Metka Oberlajt, Maja Kezele in Lea Pšaker so 
stopile na stopničke v kategoriji juniork.
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V petek, 11. februarja 2011, v poznih popoldanskih in zgo-
dnjih nočnih urah je pod Pohorjem potekal že 9. Velesla-
lom Skupnosti občin Slovenije, ki je imel pridih medna-

rodnega. Prvič do sedaj smo na tekmo povabili tudi kolege iz 
sosednjih združenj, odzvali so se iz Udruge gradova Hrvatske, žal 
pa so zadnji trenutek zaradi bolezni svojo udeležbo odpovedali 
predstavniki Avstrijskega združenja mest, ki so obljubili, da se 
bodo pomerili s slovenskimi občinskimi nogometaši na vsakole-
tnem tekmovanju v malem nogometu SOS. 

Tokrat se nas je pod Pohorjem zbralo več kot 200, če k tistim 
prijavljenim prištejemo še vse, ki so prišli spodbujat svoje ekipe. 
In kot je že običajno, so na težki progi, ki je terjala tudi nekaj 
poškodb (obema poškodovanima kolegoma želimo čimprejšnje 
okrevanje), zmagali najboljši in najboljše. 

V kategoriji posameznic sta kot zmagovalki kraljevali Hrvatici, 
Tanja Ališič med seniorkami in Maja Kezele med juniorkami. 
Stopničke v kategoriji seniork sta dosegli tudi Dominika Knez 
(Dravograd) in Ana Juvan (Miklavž na dravskem polju), med 
juniorkami pa sta častne stopničke dosegli Metka Oberlajt (Hoče-
Slivnica) in Lea Pšaker (Prebold).

Župan Alan Bukovnik (Radlje ob Dravi) je med seniorji dosegel 
zmago s časom 0:29,22, tik za njim pa sta v cilj prismučala še 
drugouvrščeni Aleš Klemenšek (Solčava) in Alojz Vesel (Kočev-
je). Zmagovalec v kategoriji juniorjev je Blaž Presečnik iz občine 
Ljubno, srebro in bron pa sta dosegla Matjaž Sedeljšak (Dravo-
grad) in Vladimir Mauko (Gornja Radgona)..

Letošnja ekipna zmagovalka je občina Prebold, tesno pa ji sledita 
občina Ribnica na Pohorju in občina Ljubno, ki so polni ponosa 
prejeli lepe nagrade in pokal, ki bo odslej krasil njihove občin-
ske prostore. Čestitati pa velja tudi županom Alanu Bukovniku, 
županu občine Radlje ob Dravi, ki je bil med župani najhitrejši, 
županu Vodic Acu Šuštarju za doseženo drugo mesto in županu 
občine Ljubno Franju Naraločniku, ki je v cilj prispel kot tretji 
najhitrejši župan.

Veliko zaslugo za uspehe vseh tekmovalcev pa imajo tudi glasni 
navijači, ki so navdušeno mahali z zastavami in transparenti ter 
kurenti, ki so tekmovalcem gotovo prinesli tudi kanček sreče. Po 
razglasitvi rezultatov je zabava z dobro glasbo in še boljšimi ple-
salci potekala do zgodnjih jutranjih ur… 

Ker so se tako sodelujoči, gostje kot tudi sponzorji strinjali, da 
je bila izvedba 9. Veleslaloma SOS odlična in da bo v prihodnje 
potrebno tudi v občinsko-amaterskih krogih dokazati, da je Slo-
venija smučarska velesila, v sekretariatu  ne bomo presekali s 
tradicijo in bomo prihodnje leto ponovno organizirali, takrat že 
10., Veleslalom SOS.

Deveti veleslalom SOS 
v mednarodnem duhu

HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK

REALIS

barbara horvaT



 Aleš Klemenšek, Alan Bukovnik in Alojz Vesel so 
pometli s konkurenco.

Pri nenavadno toplih februarskih temperaturah 
malce sreče tekmovalcem ni moglo škoditi.

Najštevilnejša ekipa Hoče-Slivnica. Ni jih bilo za 
spregledati,  niti preslišati.
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GLOBALEVROPSKA KOMISIJA
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»B‐HIP«

ECO IGRALA



Matjaž Sedeljšak, Blaž Presečnik in Vladimir 
Mauko so bili najhitrejši mladci.

Župani zmagovalnih občin z leve proti desni: 
Ribnica na Pohorju, Prebold in Ljubno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIVOVARNA LAŠKO OKOLJSKO RAZISKOVALNI 
ZAVOD

TERME MARIBORSLIKAR RAJKO FERK

POTOVALNA AGENCIJA 
OLIVARI

URADNI LIST

  

 

 
   

  



Ekipa SOS. Letošnji mednarodni gostje – ekipa Udruge 
gradova RH s svojimi tekmovalkami.

  

 

 

 

 MERCATOR d.d.

HOPA

M&M d.o.o. OBČINA GORNJA RADGONA

 
  

 

FOTOGRAFINJA
JASMINA VIDMAR
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