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Ko smo pred nekaj leti pričeli s pogajanji za vi-
šino povprečnine, smo iz SOS-a tudi zahtevali, 
da se ob nekem izpogajanem znesku opredelijo 
še naloge občin, ki jih bodo matična  ministrstva 
v nekem časovnem okviru zmanjšala ali odpra-
vila. Navkljub argumentom,  dogovorom, celo 
razumevanju ministra za finance,  se nikoli ni nič 
spremenilo. Zmeraj je bilo kaj, zaradi česar spre-
membe niso bile mogoče. Konec tega poletja smo 
se  na Ministrstvu za finance ponovno sestali, da 
bi določili znesek povprečnine za naslednje leto. 
Predsednik SOS Leo Kremžar je ponovno predla-
gal, da je čas za zmanjševanje stroškov občin, kar 
je preprosto mogoče doseči z zmanjšanjem obre-
menitev občin. In predlagal ustanovitev delovne 
skupine, ki bo pripravila predloge zmanjševanja 
obveznosti občin. Ob veliki podpori SVLR in Mi-
nistrstva za finance je takšna skupina tudi zaži-
vela in opravila prve pogovore z ljudmi z nekate-
rih ministrstev, s tistimi, kjer smo zaznali najbolj 
v nebo vpijoče primere občinskih težav in z njimi 
povezanih stroškov. Svoje predloge smo ob vsej 
drugi argumentaciji utemeljevali tudi tako, da je, 
če kdaj, sedaj skrajni čas, da se država loti ve-
likega čiščenja, tudi na področju lokalne samo-
uprave, da skupaj razmislimo, kaj pravzaprav 
potrebujemo, kaj zmoremo in čemu se je mogo-
če ali celo nujno odpovedati. Vendar pa v večini 
primerov na strani predstavnikov ministrstev ni-
smo naleteli na razumevanje. Namreč, za večino 
njih je o  spremembah mogoče razmišljati samo 
na dolga časovna obdobja.  Ali pa po njihovem 
niso nujne ali pa bi prinesle premajhen finanč-
ni učinek. Da so v državi na številnih področjih 
potrebne spremembe, govorijo praktično že vsi, 
redki so tisti, ki so na spremembe tudi pripra-
vljeni. Zanje je namreč potreben razmislek, trud, 
spremembe prinašajo negotovost in zahtevajo iz-
stop iz obstoječih okvirov. Pomenijo tudi kakšen 
padec, preden uspeš. Kdo bo prvi, ki si bo upal?

Uvodnik
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K metijstvo je gospodarska de-
javnost posebnega družbenega 
pomena. Njegova temeljna na-

loga je zagotavljanje zadostne preskrbe 
z varno hrano in s tem zadovoljevanje 
ene od osnovnih potreb človeštva. Zaradi 
negotovosti pri globalnem zagotavljanju 
hrane, vse bolj pridobiva na pomenu lo-
kalna oskrba z živili in čim višja stopnja 
samooskrbe z varno in kakovostno hrano.

Temu smo pri nas v preteklih letih posve-
čali premalo pozornosti, svoje je prispe-
valo še stalno krčenje obsega kmetijskih 
zemljišč, najbolj na račun zaraščanja in 
pozidave prej obdelanih kmetijskih povr-
šin. Tako danes ugotavljamo, da se v pre-
hrani populacije prebivalstva, ki v skladu 
z Resolucijo o nacionalnem programu 
prehranske politike 2005 - 2010, spada v 
tako imenovano ogroženo populacijo in se 
prehranjuje v javnih zavodih (šole, vrtci, 
domovi za ostarele, bolnice itd.), upora-
blja le malo produktov, ki so pridelani v 
neposredni bližini potrošnika.

Zaradi tega je bila pri Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
imenovana Medresorska delovna skupi-
na, sestavljena iz predstavnikov sedmih 
ministrstev (poleg MKGP še Ministrstvo 
za zdravje (MZ), Ministrstvo za šolstvo in 
šport (MŠŠ), Ministrstvo za obrambo, Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve in Mini-
strstvo za finance), ki je bila zadolžena, da 
pripravi podlago in pogoje za uveljavitev 
»načela kratkih verig« pri oskrbi navedene 
populacije potrošnikov in tudi drugih na-
ročnikov javnega sektorja s hrano in živili. 

Z uveljavitvijo »načela kratkih verig« se 
bo ustvarilo realne pogoje za oskrbo t.i. 
ogroženih skupin prebivalstva s kvalite-
tno, lokalno pridelano hrano višje ka-
kovosti, niso pa zanemarljivi tudi drugi 
pozitivni učinki, kot so porast stopnje sa-
mooskrbe s hrano, zagotavljanje trajno-
stne rabe površin namenjenih pridelavi 
hrane in zmanjševaje »ogljičnega odtisa« 
oziroma zmanjšanje sproščanja toplogre-
dnih plinov zaradi transporta hrane iz 
tujih držav ali celo drugih kontinentov.

Medresorska delovna skupina meni, da 
enega od glavnih vzrokov za usihanje 
lokalne oskrbe predstavljajo nekatera do-
ločila Zakona o javnem naročanju (Ura-
dni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 
18/11), ki urejajo nabavo prehranskih su-
rovin in živilskih izdelkov v javnih zavo-
dih. Določajo namreč zapletene postopke 
naročanja, ki se jim naročniki hrane v jav-
nih zavodih, zaradi pomanjkanja kadrov 
z ustreznim znanjem s področja javnega 
naročanja, izognejo na ta način, da odda-
jo pripravo javnih naročil zunanjim izva-
jalcem, največkrat odvetniškim pisarnam. 
Tako se, ne majhen obseg proračunskih 
sredstev, ki bi jih lahko namenili za kako-
vostnejšo prehrano, prelije drugam. 

Poleg tega na javnih razpisih največkrat 
uspejo velike trgovske verige, ki ponudi-
jo veliko izbiro raznovrstnih, večinoma 
uvoženih kmetijskih proizvodov, lokalni 
pridelovalci pa jim s svojimi kakovostni-
mi pridelki ne morejo konkurirati.

Novela omenjenega zakona iz leta 2008 
sicer omogoča, da se pri merilih za izbiro 

Uveljavitev načela 
kratkih verig v 
sistemu javnega 
naročanja

ministrstvo za kmetijstvo, Gozdarstvo in prehrano
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najugodnejšega ponudnika pri naročanju 
živil upošteva ne le cena ampak tudi ka-
kovost proizvoda, prednost naj bi imela 
živila, ki so v shemah kakovosti (npr. se-
zonsko pridelana živila na integriran na-
čin, sezonsko pridelana živila na ekološki 
način ipd.) in živila, ki so proizvedena po 
nacionalnih predpisih o kakovosti živil, 
vendar se to v praksi ne upošteva dovolj.

Na osnovi številnih pogovorov z naročniki 
hrane v javnih zavodih ugotavljamo, da 
pri njih obstaja velik interes, da se sistem 
naročanja uredi tako, da bi z razpoložlji-
vimi sredstvi uspeli za svoje varovance 
zagotoviti kakovostno hrano po načelu 
kratkih verig.

Ocenjujemo tudi, da sta slovensko 
kmetijstvo in živilsko predelovalna 
industrija povsem pripravljena in spo-
sobna pokriti vse potrebe po hrani za 
navedeno populacijo potrošnikov in 
celo prilagoditi svoje produkte posa-
mezni populacijski skupini.

Nekaj težav lahko pričakujemo pri pride-
lavi »tržno deficitarnih produktov«, ki so 
»sezonsko odvisni«, kot sta sadje in zele-
njava. A tudi na tem področju smo naleteli 
na zelo pozitiven odnos predvsem tistih 
zadrug, ki povezujejo posamezne proizva-
jalce, tako zelenjave kot tudi sadja. 

Zaradi navedenega so aktivnosti delovne 
skupine usmerjene v pripravo ustreznega 
priročnika, ki bo javnim zavodom omo-
gočal lažjo in poenoteno pripravo javnih 
naročil za nakup kakovostne, lokalno pri-
delane hrane. Ker je priprava takšnega pri-
ročnika, ki mora vzdržati tudi vse revizije 
Računskega sodišča kompleksen projekt, 
ki ga zgolj strokovne službe na ministr-
stvih ne morejo izpeljati, smo k sodelova-
nju pritegnili tudi Javno agencijo za javno 

naročanje v Republiki Sloveniji. Le ta se je 
odzvala in v projektu tvorno sodeluje.

Nadalje načrtujemo regijska srečanja 
odgovornih oseb javnih zavodov s sku-
pinami pridelovalcev, kjer bo omenjeni 
priročnik predstavljen, možna pa bo tudi 
terenska predstavitev kakovosti lokalno 
pridelanih proizvodov in zmogljivosti lo-
kalnih proizvajalcev hrane.

V uspeh naših prizadevanj ne dvomimo, ker 
v Sloveniji že obstajajo nekateri, zelo pozi-
tivni primeri sodelovanja naročnikov hrane 
v javnih zavodih z lokalnimi proizvajalci.

Z uveljavitvijo kratkih verig bomo zagoto-
vo dosegli zastavljene cilje, kot so zmanj-
ševanje sproščanja toplogrednih plinov 
zaradi transporta hrane iz oddaljenih dr-
žav, zagotovili bomo trajnostno rabo povr-
šin namenjenih pridelavi hrane, ohranjali 
delovna mesta na podeželju in dvignili 
stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokal-
no pridelano hrano ter najpomembnejše, 
izboljšali prehransko varnost prebivalstva.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Z namenom izobraževanja, obveščanja in 
ozaveščanja najmlajših, šolajoče mladine 
in vzporedno tudi širše javnosti o pome-
nu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad 
smo na MKGP, na pobudo Čebelarske zve-
ze Slovenija, skupaj z MŠŠ in MZ ter Kme-
tijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Go-
spodarsko zbornico Slovenije - Zbornico 
kmetijskih in živilskih podjetij ter Inštitu-
tom za varovanje zdravja RS pripravil pro-
jekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Prav 
tako želimo s projektom poudariti pomen 
in prednosti lokalno pridelanih živil, po-
men kmetijske dejavnosti za gospodarstvo 
in okolje ter pomen čebelarstva za kmetij-
sko pridelavo. Posebej bodo izpostavljene 

posamezne kmetijske panoge: čebelarstvo, 
prireja mleka, sadjarstvo in pridelava žit. 
Pomemben poudarek bo tudi na splošnem 
ozaveščanju mladih o pomenu zdravega 
načina življenja, vključno s pomenom gi-
banja in izvajanja športnih aktivnosti.

Glavna aktivnost tega projekta je zajtrk 
v vrtcih in osnovnih šolah 18. novembra 
letos, ko bodo našim otrokom slovenski 
kmetje, kmetijska podjetja, čebelarji ter 
živilsko-predelovalna podjetja podarila 
osnovna živila (mleko, kruh, maslo, jabol-
ka in med). V tem tednu je bil tudi izdan 
poseben časopis, ki so ga prejeli vsi otroci 
v osnovnih šolah in vrtcih. V njem je obja-
vljen likovni in literarni natečaj, s katerim 
želimo otrokom še približati nacionalni 
projekt. Predšolski otroci (vrtec) bodo 
lahko sodelovali na likovnem natečaju 
za najbolj izvirno likovno delo, učenci pr-
vega in drugega triletja osnovne šole pa 
bodo lahko sodelovali na likovnem nate-
čaju za najbolj izvirno poslikano panjsko 
končnico. Učenci tretjega triletja osnovne 
šole bodo lahko sodelovali na literarnem 
natečaju za najbolj izviren verz/pregovor, 
vse starostne skupine otrok pa bodo lahko 
sodelovale na natečaju za najbolj izvirna 
logotip in slogan tega projekta, ki bosta 
tudi simbola »Tradicionalnega slovenske-
ga zajtrka« v prihodnjih letih. Zadnji rok 
za oddajo likovnih in literarnih del je 28. 
oktober 2011, rezultati natečaja pa bodo 
predvidoma objavljeni do same izvedbe 
zajtrka v novembru.

Vzpostavljena je tudi spletna stran www.
tradicionalni-zajtrk.si, ki se bo dopol-
njevala z aktualnimi informacijami o 
projektu in gradivi, na njej pa bodo obja-
vljene tudi koristne povezave do spletnih 
strani, kjer bo na voljo več informacij s 
področja kmetijstva, čebelarstva, zdrave-
ga prehranjevanja in gibanja.
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Danes je vsakemu resnemu analiti-
ku jasno, da se v svetu soočamo 
z velikimi problemi pri prehrani 

prebivalstva. Zaradi hitro rastoče popu-
lacije, usodne povezanosti proizvodnje 
hrane z nafto in zemeljskim plinom, gro-
zečih klimatskih sprememb in uničevanja 
rodnosti prsti bomo prisiljeni v prehod na 
trajnostno naravnano lokalno pridelavo 
hrane, ki bo temeljila na sončni energiji. 
Ob tej neizogibni tranziciji je potrebno 
ljudem ponuditi prave informacije gle-
de njihovih možnih izbir lokalne oskrbe 
s hrano, ki so jim po naravnih danostih 
na razpolago. Način prehranjevanja ima 
namreč izjemno močan vpliv na zdravje 
prebivalstva, na primerno organiziranja 
ekonomskih subjektov, predvsem pa na 
uvajanje trajnostnih metod pridelave hra-
ne. Stojimo pred zgodovinsko tranzicijo 
celotne prehranske verige, ki bo zahteva-
la vključevanje velikega števila ljudi. Ne-
dvomno bo ob koncu država tista, ki bo 
morala celovito reorganizirati prehransko 
verigo na trajnostni osnovi, toda izjemno 
pomembno je, da se postavijo pilotski 
projekti, ki bodo promovirali lokalno traj-
nostno naravnano oskrbo s hrano, ki bo 
temeljila na treh bistvenih postavkah:

1. trajnost

2. varnost

3. zdravje

Nekateri poskusi v Sloveniji že potekajo, 
vendar so to le posamezni primeri, ki de-
lujejo parcialno v posameznih segmentih 
prehranske verige. Manjka celovit pristop, 
ki bi na lokalni ravni pilotsko realiziral ti-
sto, kar smo zaradi nacionalne varnosti 
dolžni čim prej storiti na državni ravni.

Doseganje trajnostno naravnanega in var-
nega prehranskega sistema zahteva sode-

lovanje vseh v prehranski verigi. Dejstvo 
je, da so v svetu že dolgo pred nami pričeli 
z resnim uvajanjem te tranzicije, zato so 
nam njihove izkušnje lahko dragocene in v 
izjemno pomoč. Učimo se torej od drugih! 
Vse tuje prakse niso enostavno prenoslji-
ve v slovenski prostor in obenem nekatere 
specifike slovenskega prostora dovoljujejo 
vnos domače izvirnosti pri rešitvah. Po-
trebna je torej natančna presoja, kako di-
zajnirati pilotski model trajnostne lokalne 
prehrane (TLP). Pri tem upamo na sode-
lovanje Univerze v Mariboru, predvsem 
pravne in agronomske fakultete, kakor 
tudi ustreznih državnih institucij in lokalne 
oblasti mesta Maribor in vključenih občin. 
Brez prebivalstva seveda ne bo šlo, zato je 
predhodno potrebno anketirati tako urba-
no kot tudi kmečko populacijo, tako šole 
kot vrtce, domove ostarelih in bolnice.

Izjemno pomemben je tudi način dela pro-
jektne skupine. Ne delamo po načelu »za 
ljudi«, torej kabinetno in odtujeno, pač pa 
»skupaj z ljudmi«. Slednji način zahteva na-
predovanje po korakih, pri katerem skupaj 
z nosilci aktivnosti preverjamo vsak korak 
v napredovanju projekta. Temeljno vodilo 
pri tej orientiranosti je, da so vsi udeleženci 
po prenehanju dela projektne skupine spo-
sobni sami uspešno razvijati TLP. 

CILJI

1.  Odlična informiranost kupcev glede 
lokalne in sezonske hrane, ki bo dose-
gljiva preko projekta TLP in odpiranje 
javne debate za promocijo projekta;

2.  Hrana bo pridelana in distribuira-
na na način, ki zagotavlja trajno-
stno rabo naravnih virov ob ohra-
njanju storitev naravnega okolja;

3.  Hrana bo dosegala visoke biotske in 
zdravstvene standarde;

4.  Hrana bo prispevala k višji kvaliteti ži-
vljenja ruralne in urbane populacije;

5.  Pilotski projekt bo animiral tudi 
druge lokalne skupnosti v dosega-
nju teh ciljev;

6.  Pilotski projekt bo aktiviral sode-
lovanje državnih organov (MKGP, 
MOP, vlada, itd.);

7.  Pilotski projekt bo lahko odpiral 
mednarodno sodelovanje;

PRIORITETE

Strategija delovanja projekta TLP temelji 
na šestih osnovnih pozicijah:

1.  Osveščanje in vzpodbujanje prebi-
valstva za prehranjevanje z zdravo 
lokalno pridelano sezonsko hrano;

2.  Zagotoviti učinkovito in uspešno 
delovanje projekta TLP

3.  Trajnostna naravnanost celotnega 
projekta TLP

4.  Zmanjševanje odvisnosti od porabe 
neobnovljivih virov (nafte in plina)

5.  Zmanjševanje vseh vrst odpadkov, 
njihove reciklaža in reprocesiranja

6.  Uporaba in povezava najsodobnej-
ših znanstvenih dognanj in tradici-
onalnih znanj

Vse več ljudi se zaveda pomembnosti 
zdrave prehrane za zdravje, vendar se 
kljub vsemu še vedno oklepajo zdravstve-
no tveganih načinov prehranjevanja. Nji-
hova prehrana temelji na vse preveč pro-
cesiranih artiklih, ki vsebujejo škodljive 
dodatke, kot so nasičene maščobe, soli 
in sladkor in v njej je premalo sveže zele-
njave, poljščin, žitaric in sadja. Nezdrava 
prehrana je direktno povezana s pora-
stom degenerativnih kroničnih obolenj, 
kot so kardiovaskularna obolenja, rak in 
diabetes ter hitrim naraščanjem debelosti 
med prebivalstvom. Slovenija je prva v EU 
po incidenci raka na želodcu in črevesju! 
Družbene posledice in družbeni stroški ta-
kega stanja zato izjemno hitro naraščajo.

Nadzor nad hrano ni tako popoln, kako 
zagotavljajo njegovi izvajalci. Po letu 
2000 se je npr. več kot podvojilo število 

TLP – Trajnostna 
lokalna prehrana

anton komat 
svobodni raziskovalec in pisatelj
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primerov listerije. Danes povzroča več 
smrti kot salmonela in E. coli skupaj. V 
90 letih je svet presenetila BSE, ki so ji 
sledile še druge nevarne bolezni, ki iz-
virajo iz factory farms. Sledili so nujni 
ukrepi zdravstvenih oblasti v smislu cer-
tifikacije in sledenja mesa živalskega iz-
vora. Kljub temu so factory farms danes 
razglašene za največji faktor tveganja 
kot leglo novih pandemičnih groženj člo-
veštvu. Budnost in previdnost pri obrav-
navanju zdravstvene varnosti živil sta 
danes na prvem mestu, saj je zaupanje 
prebivalstva močno upadlo.

Dvigovanje cen prehrane je v zadnjih letih 
močno načelo družinske proračune. V Slo-
veniji za prehrano povprečno odmerjamo 
kar 20 % družinskih prejemkov (v Angliji 
11%, v tretjem svetu pa kar 60%). Ta de-
lež je še večji v družinah s podpovprečnimi 
prejemki. Glede na dejstvo, da imajo dru-
žine z nižjimi dohodki slabše zdravstveno 
stanje, to še poslabšujejo rastoči stroški za 
hrano. Bistveno je torej, da zagotovimo 
vsem prebivalstvu zadostne količine zdra-
ve hrane. Premik iz živinoreje v rastlinsko 
pridelavo je eden izmed pomembnih vidi-
kov zagotavljanja zadostne količine hrane 
vsem (za 1 kg govejega mesa potrebu-
jemo kar 20 kg žitaric). Drugi ukrepi pa 
morajo biti povezani s povečano lokalno 
samooskrbo s hrano skozi afirmacijo lo-
kalne pridelave in lokalne porabe.

Prebivalstvu je potrebno pojasniti, kaj 
pomeni in kaj prinaša trajnostno na-
ravnano lokalno pridelovanje hrane in 
njena poraba na lokalni ravni. Trajno-
stna lokalna prehrana (TLP) prinaša več 
zdravja, boljšo prehranjenost, zaneslji-
vejšo dostopnost, manjšo porabo neob-
novljivih energetskih virov (nafta, plin) 
in vode, manj ali nič procesiranja hrane 

in večjo kvaliteto življenja lokalne sku-
pnosti saj ves dohodek iz pridelave in 
prometa ostaja v lokalni skupnosti.

Poudariti je potrebno, da je hrana tudi 
kulturna dobrina kot zunanji odraz izročil 
prednikov. Če želimo ohraniti lokalne po-
sebnosti prehrane, moramo varovati tudi 
pokrajino, iz katere ta hrana izvira. Zato 
je varovanje kulturnih aspektov prehrane 
lokalnega prebivalstva hkrati tudi varova-
nje tradicionalne krajine teh ljudi, njihova 
identifikacija in močan simbol tradicije in 
izročil, s tem pa promocija lokalne sku-
pnosti. Tradicionalna prehrana je naj-
močnejši dejavnik varovanja tradicional-
ne krajine. Ob poznavanju teh dejstev 
se bodo ljudje lažje odločali za lokalno 
sezonsko pogojeno svežo hrano in njen 
razvoj podpirali s svojimi nakupi.

Tej promociji lahko dodamo še številne 
druge podporne afirmacije:

•  manj hrane konča v smetnjakih (po-
datki govore, da količina v urbanih 
predelih zavržene hrane predstavlja 
energetski ekvivalent, kot da izloči-
mo iz prometa vsako osmo vozilo!)

•  sezonska hrana, torej hrana, ki zraste 
v naravnem okolju, ob naravni osve-
tlitvi in temperaturah, za svojo rast 
ne potrebuje neobnovljivih naravnih 
virov (nafta, plin), niti se v hladilnikih 
ne prevaža na velike razdalje, niti se 
ne skladišči v hladilnicah, kar vse izje-
mno povečuje porabo energentov.

Ljudi vse bolj zanimajo odgovori na 
vprašanja: od kod izvira hrana, kdo jo 
prideluje in kako je pridelana, kakšne 
posledice ima ta pridelava na naravno 
okolje, koliko energentov se ob tem po-

rabi, katere tehnologije so uporabljene 
pri procesiranju hrane in kakšen je vpliv 
vseh teh faktorjev na zdravje? 

Toda te informacije predstavljajo le en 
del problema. Premik k bolj zdravem pre-
hranjevanju vsebuje tudi razrešitve vpra-
šanj samega načina pridelave, priprave 
hrane in načina njenega konzumiranja. 
Prebivalstvo mora imeti možnost, da se 
izobrazi in usposobi za pravilne načine 
lastne pridelave, distribucije, priprave in 
konzumacije hrane. Odgovori na ta vpra-
šanja so predmet številnih aktivnosti na 
nivoju lokalne skupnosti in obsegajo ce-
lotno prehransko verigo »od vil do vilic«. 
Vse bolj postaja popularno vrtičkarstvo po 
načelu »vzgoji si sam«. V Sloveniji je bilo 
vrtičkarstvo pomembna tradicija, ki pa jo 
je močno načela globalizacija z verigami 
marketov in obiljem cenene industrijske 
hrane, proces, ki se danes končuje z vsemi 
problemi, ki jih je prinesel. Vrtičkarstvo je 
možno hitro obnoviti, s spremembo okra-
snih trat v vrtove, s organiziranimi sku-
pnostmi vrtičkarjev na zemljiščih v urba-
nih sredinah ali enostavno preko najema 
oz. zakupa zemlje pri lastnikih zemljišč. 
Vrtičkarstvo prinaša številne družbene 
koristi, poleg fizične aktivnosti in men-
talnega zdravja ljudi še njihovo druženje 
in sodelovanje ter obujanje tradicionalnih 
znanj, ki vse bolj izumirajo. Tradicionalna 
znanja pomenijo sposobnost prilagajanje 
ljudi na lokalne naravne razmere tudi v 
izrednih razmerah. Tradicionalna znanja 
so temelj trajnostnega razvoja sveta.

Povezanost ljudi s hrano, od njene pri-
delave do priprave v kuhinji in skupnega 
uživanja, je nujnost, ki zagotavlja trajno-
stno prehranjevanje. Ljudje so izgubili stik 
s hrano, zato jim ga je potrebno povrniti. 
Če to povežemo še s varovanjem javnega 
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zdravja in odgovornostjo posameznikov 
do lastnega zdravja in zdravja njihovih 
družin, je uspeh hrane kot biotske in kul-
turne dobrine zagotovljen. 

V promociji projekta so nujni prikazi pri-
merov dobre prakse oz. uspešno izvedenih 
projektov v tujini, ki lahko služijo kot odli-
čen vzor in motiv za lokalno prebivalstvo.

TLP bo omogočal dostopnost do cenejše 
hrane že sedaj ogroženih skupinam pre-
bivalstva, poleg tistih z nizkimi dohod-
ki, tudi socialno izključenim skupinam, 
kot so npr. brezposelni in brezdomci. 
Vzporedno pa bo prispeval k reševanju 
problema preživetja malih kmetij na 
obrobju naselij. Imejmo pred očmi, da 
v Sloveniji vsak dan propade ena mala 
kmetija. Mala kmetija pa je tradicionalna 
osnova domače prehrane in bodoči te-
melj trajnostno naravnanega kmetijstva. 

Jasno je torej, da bo potrebna odlična 
informacijska podpora projektu TLP, ki 
bo vsebovala tako nasvete glede pred-
nosti lokalne sezonsko pridelane hrane 
kot tudi možnosti in načine, kako se 
vključiti v projekt TLP. Možnosti vklju-
čitve in sodelovanja v TLP naj bodo 
jasno in natančno prikazane za pride-
lovalce in tudi za kupce.

Izjemnega pomena za uspešno delo-
vanje TLP pomeni nadzor nad semeni. 
Kdor poseduje semena, ima v rokah 
ključ do prehranske varnosti. Tega se 
dobro zavedajo korporacije, ki skozi 
koncentracijo globalnega semenarstva 
izvajajo to zamisel. V Sloveniji je po 
ocenah do sedaj izumrlo okrog 85% tra-
dicionalnih varietet kulturnih rastlin. S 
temi semeni pa izumira tudi sposobnost 
naroda, da preživi v spremenjenih oko-
liščinah in izjemnih razmerah. Nujno je 
torej reševati, kar se še rešiti da. V ta 
namen se ustanavlja semenska knjižni-
ca, katere delo temelji na petih načelih:

1.  Zbiranje semen z aktiviranjem 
mreže zbiralcev in izdelava proto-
kolov za zbiralce

2.  Določanje, evidenca varietet in iz-
delava kataloga

3.  Vzdrževanje čistosti varietet in iz-
delava deskriptorjev

4.  Vzdrževanje zbirke semen

5.  Razmnoževanje in distribucija se-
men z aktivacijo varuhov semen

POVZETEK:

Projekt TLP mora zagotoviti:

1.  Reševanje tradicionalnih znanj o 
lokalnih virih pridelave

2.  Promocija lokalne kulture prehra-
njevanja

3.  Reševanje tradicionalnih varietet 
kulturnih rastlin (kultura semen)

4.  Vzpostavitev lokalnih trgov

5.  Ohranjanje in restavracija tradici-
onalne kulturne krajine

V projektu TLP morajo sodelovati tako 
državni organi (MKGP, Ministrstvo za 
zdravje, MOP, Ministrstvo za šolstvo, 
itd.), kot lokalna oblast (občine, uradi, 
KS) in prebivalstvo (ulične skupnosti, va-
ške skupnosti, društva, zveze, itd.). Aktiv-
nosti je dovolj za vse akterje:

•  propagandna akcija osveščanja pre-
bivalstva o prednostih TLP

•  izpopolnjevanje pravnega reda pri 
omogočanju prehoda na TLP

•  istem označevanja hrane pridelane 
na način TLP

•  obujanje, publiciranje in praktična 
znanja tradicionalnih veščin TLP

•  baza podatkov o dostopnosti zemlje 
(najem, zakup, nakup) 

•  omogočanje dostopa do zemlje vsem 
ljudem, ki jo žele obdelovati

•  tečaji vrtnarjenja in kuharski tečaji 
(gostinske šole) za pripravo hrane, 
ki izvira iz TLP

•  semenska knjižnica za reševanje in 
varovanje semen tradicionalnih va-
rietet kulturnih rastlin

•  šolski vrtovi kot učni poligoni za vzga-
janje živega stika z zemljo in rastlinami

•  šolske kuhinje zdrave hrane, ki se 
oskrbujejo iz TLP.



9s e p t e m b e r  2 0 1 1

v  ž a r i š č u
č a S O S p i S

V urbaniziranih 
območjih Slovenije vse 
bolj opažamo večjo ali 
manjšo neurejenost 
naselij in ruralnega 
prostora. Opazne so 
neenotne ureditve 
območij glede oblike, 
vrste, barve, materialov 
ipd., predvsem razne 
„opreme” naselij in 
prostora (od urbane 
opreme do izgleda 
krajine), neurejenost 
in neenotnost raznih 
sporočilnih znakov – 
od reklam do raznih 
obvestil, neprimerna 
pestrost raznih ograj, 
zunanjih ureditev 
stavb, vključno s 
postavljanjem raznih 
„pomožnih objektov” 
občanov in drugih 
oseb (tudi kmetijskih, 
infrastrukturnih ipd), 

moteče spremembe pri 
obnovah in vzdrževanju 
objektov in naprav itd.
Pogoji za urejanje opisanega se določajo 
v postopkih sprejemanja občinskih pro-
storskih aktov, določi se pogoje za ta in 
podobna dela, oblikuje se končni izgled 
naselij in drugih območij občine. Gre za 
razna dela in ureditve, ki ne predstavlja-
jo objektov v smislu določb Zakona o 
graditvi objektov (ZGO-1) in za njihovo 
izvedbo ni potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Le zaradi sedanje neustrezne 
ureditve vprašanja pristojnosti nadzora 
nad tovrstnimi deli ta dela obravnava 
Uredba o vrstah objektov glede na zah-
tevnost (Uredba), ki je podzakonski akt 
ZGO-1, z namenom, da nadzor opravlja 
gradbeni inšpektor. Uredba tovrstna 
dela poimenuje „enostavni objekti”, če-
prav v večini primerov ne izpolnjujejo z 
zakonom določenih pogojev, da bi pred-
stavljala objekt v smislu določb ZGO-1, 
kar je pogoj, da bi jih ZGO-1 in Uredba 
sploh smela obravnavati.

Sedanja ureditev inšpekcijskega nadzora 
glede opisanih del je tudi v nasprotju z 
21. členom Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS), ki v 18. alinei prvega odstavka do-
loča, da občina opravlja inšpekcijsko nad-
zorstvo nad izvajanjem občinskih predpi-
sov in drugih aktov. Ravno tako 50.a člen 
istega zakona nedvoumno določa, da 
občinska uprava opravlja nadzorstvo nad 
izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz 
svoje pristojnosti. Isti člen tudi določa, da 
nadzor nad izvrševanjem občinskih pred-
pisov opravljajo občinski inšpektorji.

Da je urejanje prostora in prostorski ra-
zvoj občine izvorna pristojnost občin, do-
loča več zakonov. V prvi vrsti je to ZLS, ki 
v 3. alinei prvega odstavka 21. člena do-
loča, da občina načrtuje prostorski razvoj 
in v skladu z zakonom opravlja naloge na 
področju posegov v prostor in graditve 
objektov. Poleg tega pristojnost občin na 
področju urejanja prostora določata tudi 
Zakon o prostorskem načrtovanju, pred-
vsem v 11., 12. in 38. členu, ter Zakon o 
urejanju prostora, ki v 12. členu, v 7. ali-
nei drugega odstavka določa, da urejanje 
prostora v občinski pristojnosti obsega 
spremljanje stanja na področju urejanja 
prostora in skrb za zakonitost in red v 
prostoru. Iz vsega zapisanega nedvoumno 
sledi, da je urejanje prostora in tudi nad-
zor nad deli (posegi v prostor), ki ne pred-
stavljajo gradnje objektov in za katera 
seveda ni potrebna pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izvorna pristojnost občine. Se-
danja ureditev, da nadzor nad opisanimi 
deli opravlja gradbeni inšpektor, je torej v 
nasprotju z naštetimi predpisi in temeljni-
mi načeli stvarne pristojnosti. 

Sedanja ureditev nadzora nad opisanimi 
deli je neprimerna tudi s stališča obča-
na. Občani in druge osebe dobijo infor-
macijo o tem, kaj in pod kakšnimi pogoji 
lahko delajo brez pridobitve gradbenega 
dovoljenja pri občinskem organu. In-
formacijo prejmejo v obliki „lokacijske 
informacije” ter ustreznih napotkov ob-
činskega uslužbenca. Če je ta informacija 
nepopolna ali težko razumljiva in nedo-
ločena, se hitro zgodi, da občan opravi 
dela v nasprotju z občinskim prostorskim 
aktom ali z drugimi pogoji, to pa ugotovi 
šele ob obisku gradbenega inšpektorja. 
Gradbeni inšpektor v primeru, da so dela 
opravljena v nasprotju z občinskim pro-
storskim aktom, zadevo obravnava kot 
nelegalno gradnjo (tako določa ZGO-1) 
in izreče ukrep kot za nelegalno gradnjo 
(odstranitev ali sanacijo) – enak ukrep, 
kot ga izreče za večje objekte. Ukrep bi 
bil lahko seveda milejši, drugačen – ven-
dar bi ga moral določiti občinski predpis 
in nadzor opravljati občinski inšpektor. 

Občani so sedaj, ko nadzor opravlja 
gradbeni inšpektor, v takih primerih 
mnogo bolj sankcionirani, kot bi bili, če 
bi nadzor opravljala lokalna skupnost.

V primerih, ko je občan v dobri veri dela 
izvedel na način, kot je razumel lokacij-
sko informacijo, s tem pa nehote in ne-

Nadzor nad “posegi 
v prostor” po 
občinskih odlokih

aleksandra velkovrh 
glavna inšpektOrica rS za OkOlje in prOStOr
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vede kršil zakon, občina o tem ne prejme 
pravočasne informacije ali pa je sploh 
ne prejme – ker nadzor opravlja drug 
organ! Tako tudi v podajanju lokacijskih 
informacij občanom ni izboljšave in pro-
blem se ne reši – v škodo občanov!

Glede na pomisleke občin, da nadzor nad 
tovrstnimi deli predstavlja velik obseg po-
trebnega nadzorstva (v dopisu Skupnosti 
občin Slovenije z dne 2. 8. 2011, ki smo 
ga prejeli v Inšpektoratu RS za okolje in 
prostor (IRSOP) je celo navedeno, da želi 
država s predlagano novelo zakona na 
občine prenesti kar 60 % dela) moramo 
dodati naslednjo informacijo, ki dokazu-
je, da gre za majhen obseg dela. 

Iz letnih poročil o delu IRSOP je raz-
vidno, da gradbeni inšpektorji letno 
v zvezi z „enostavnimi objekti” (torej 
deli, za katera ni potrebno gradbeno 
dovoljenje), v povprečju izdajo 20 do 
30 odločb, od skupaj letno izdanih 
1500 do 2000 odločb. Gre torej za 
zanemarljivo povečanje obsega dela 
lokalnih skupnosti, ta obseg pa lahko 
občine z ustreznim informiranjem ob-

čanov še zmanjšajo. Gradbeni inšpek-
torji namreč ugotavljajo, da mnogi 
občani z deli, za katera pridobijo loka-
cijsko informacijo na občini, pričnejo v 
dobri veri, da je vse zakonito. Šele ob 
obisku gradbenega inšpektorja se izka-
že, da je bila informacija premalo na-
tančna. Občine bi lahko z ustreznejšim 
informiranjem hitro dosegle, da bi bilo 
inšpekcijskega nadzorstva in ukrepanja 
v zvezi s tovrstnimi deli še manj. Z ure-
ditvijo opisanega bi bilo tudi več zado-
voljstva med občani, tako glede odnosa 
do upravnih organov kot tudi odnosov 
med sosedi, saj so občani sedaj mnogo-
krat v dvomu, kaj je prav in kaj ne.

V prid predvidenemu občinskemu nad-
zoru nad izvajanjem opisanih del je 
potrebno omeniti tudi, da so gradbeni 
inšpektorji v prostoru vsake občine pri-
sotni mnogo manj kot so prisotne občin-
ske službe. Tako je tudi prenos informa-
cij o tovrstnih delih z občine na teren, 
med občane, bistveno manjši kot bi bil, 
če bi nadzor opravljale občinske službe. 
Kot že zapisano, pa je prav ta pomanj-
kljiv prenos informacij med občane eden 

ključnih dejavnikov nastajanja nepravil-
nosti v prostoru. Nepravilnosti bi lahko 
odpravili že ob nastanku, kar pa sedaj, 
ko nadzor opravlja gradbeni inšpektor, 
ni mogoče. Čas, ki poteče do prihoda 
gradbenega inšpektorja na teren, je na-
mreč bistveno daljši kot je čas, v katerem 
bi prišel občinski nadzorni organ. 

Prav tako predlagani zakon o gradbeni in-
špekciji vsebuje tudi druge poenostavitve 
v inšpekcijskem postopku, ki bodo obve-
znosti inšpektorjev v tovrstnih primerih 
še zmanjšale in bo tudi obseg dela manjši. 
S temi poenostavitvami se strinjajo tudi 
občinski inšpektorji in jih podpirajo. 

Posameznih detajlov predlaganega zako-
na ne opisujemo, ker je zakon še v pri-
pravi. Pravkar je bilo zaključeno obdobje 
sprejemanja pripomb, te sedaj obravnava-
mo in usklajujemo, tudi pripombe občin.

Vse pripombe, ki bi kakorkoli prispe-
vale k izboljšanju stanja, bomo upo-
števali, tudi npr. pripombo občin, da je 
zahteva, da bi moral imeti občinski in-
špektor srednjo izobrazbo arhitekturne 
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ali gradbene smeri, pretirana. Takšna 
pripomba je glede na vsebino nadzora 
občinskega inšpektorja upravičena, ob 
tem pa še bolj poudarja neprimernost 
sedanje ureditve, saj ZGO-1 zahteva, 
da ima gradbeni inšpektor (ki sedaj 
opravlja ta nadzor) univerzitetno izo-
brazbo gradbene ali arhitekturne smeri 
ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj 
na področju dela. Gradbeni inšpektorji 
imajo praviloma tudi strokovni izpit po 
ZGO-1 in so opravljali odgovorna dela 
s področja graditve objektov.

Iz zapisanega izhaja, da v primeru do-
ločitve pristojnosti občin nad posegi v 
prostor, za katere ni potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, ne gre za prenos 
pristojnosti iz države na občine, temveč 
za ureditev anomalije, da nadzor, ki je 
v izvorni in torej stvarni pristojnosti lo-
kalne skupnosti, sedaj opravljajo držav-
ni organi - gradbeni inšpektorji. Ravno 
tako opisano dokazuje, da ne gre za velik 
obseg dela, torej ne za bistveno temveč 
le minimalno povečanje dela občinskih 
organov, ki pa bi se z ureditvijo vsebi-
ne izdaje informacij občanom lahko še 

zmanjšalo. S predlagano odpravo ano-
malije predpisov se približujemo enemu 
od osnovnih ciljev EU, to je prenosu pri-
stojnosti iz državne na lokalno raven. 

Dodajamo le še kratek opis urejanja 
tovrstnega nadzora v polpretekli zgo-
dovini in razlogov, ki so pripeljali do 
današnje nedoslednosti pri tem. Do leta 
1995 so nadzor nad urejanjem prostora 
v celoti opravljale občinske inšpekcije – 
delno komunalna, urbanistična in grad-
bena, delno pa tudi druge. V letu 1995 
so občinske inšpekcije prešle v držav-
ne inšpekcije, le komunalna inšpekcija 
je ostala v občinski pristojnosti – tako 
tudi del nadzora. Urbanistična inšpek-
cija je bila z ukinitvijo Zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor 
ob koncu leta 2002 ukinjena, nadzor v 
zvezi z objekti je v celoti prešel na grad-
beno inšpekcijo. Kot „začasna” rešitev 
je bilo s tedaj uveljavljenim ZGO-1 do-
ločeno, da del nadzora nad „posegi v 
prostor” – nad deli, za katera gradbeno 
dovoljenje ni potrebno, določena pa so 
z občinskimi odloki - opravlja gradbe-
na inšpekcija (ker občinske inšpekci-

je niso bile ustanovljene). ZGO-1 kot 
tudi Uredba pa vseh del, ki so mogoča 
po občinskih odlokih, ne obravnavata, 
posledično tudi nadzora ne opravlja 
gradbena inšpekcija. Tako sedaj mnoga 
dela, ki jih urejajo občinski odloki (npr. 
plakatiranje, urejanje javnih površin, 
vrtičkarskih in podobnih območij, po-
stavljanje razne „opreme”, naprav, ipd., 
na vrtovih in na objektih), nimajo ustre-
znega nadzora – pristojnost ni določena 
nobeni inšpekciji. Te pomanjkljivosti se 
v prostoru vedno bolj odražajo, kljub 
temu, da imajo občine v veliki meri že 
urejene nadzorne službe. 

S predlaganim Zakonom o gradbeni in-
špekciji urejamo velik del opisanih proble-
mov, manjši del pa bo potrebno urediti z 
občinskimi predpisi. Menimo, da je skraj-
ni čas, da se opisana vprašanja oziroma 
problemi rešijo, saj bo to prispevalo tudi 
k urejenosti in izgledu naselij in prostora 
in večji varnosti občanov glede zakonitosti 
izvedbe del za katera gradbeno dovoljenje 
ni potrebno, ob tem pa predlagana rešitev 
ne predstavlja dodatnega obremenjevanja 
proračunov občin in države. 
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V mesecu avgustu smo preko Sku-
pnosti občin Slovenije v obrav-
navo prejeli Predlog zakona o 

gradbeni inšpekciji. V dopisu je bil na-
veden rok za pripombe en teden, kar 
glede na čas dopustov preseneča. Po 
pregledu predloga zakona je bilo vide-
ti, da želijo na občine prenesti nadzor 
nad gradnjo enostavnih objektov ter 
skladnosti del, za katera ni potrebno 
pridobiti gradbenega dovoljenja. Se-
veda pa država za prenos nalog ni na-
menila občinam finančnih sredstev (po 
140. členu Ustave RS), saj po njihovi 
razlagi urejanje prostora spada med 
izvirno pristojnost občin, s čim se ne 
moremo strinjati.

Da bi lažje nakazali namen Ministrstva za 
okolje in prostor (MOP), je na mestu krat-
ka retrospektiva. Nekoč je bila inšpekcija 
razdeljena na gradbeno inšpekcijo na Mi-
nistrstvu za gospodarstvo ter na urbani-
stično inšpekcijo na MOP. Medtem ko so 
eni skrbeli za urejenost prostora, so drugi 
skrbeli za pregled objektov ter njihovo 
skladnost s predpisi. Takrat je bilo vsake-
mu jasno tudi, da je za vsako gradnjo ali 
postavitev objekta potrebno dovoljenje. 
Na občinah (danes upravnih enotah) je 
vsak investitor dobil informacijo o potreb-
ni dokumentaciji za izdajo dovoljenja. 
Tako so morali vsi, ki so želel postaviti 
manj zahteven objekt, dostaviti osnovne 
dokumente, tisti, ki so želeli graditi večje 
objekte, pa so morali priskrbeti več doku-
mentacije. Res, da so takratne občine, ki 
so obsegale območja sedanjih upravnih 

enot, tudi same predpisovale, kakšno do-
voljenje je za kakšen objekt potrebno in 
le-te predpisovale na podlagi Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegih v pro-
stor. Ta dovoljenja, ki so dejansko odlo-
čala o posegih v prostor, je nadzirala ur-
banistična inšpekcija, ki je preverjala, ali 
ima objekt dovoljenje ali ne, in ali se izva-
ja predvsem v lokacijskem, oblikovnem in 
gabaritnem smislu v skladu z lokacijskim 
dovoljenjem ali priglasitvijo. Samo za ve-
čje objekte so sledila še gradbena dovo-
ljenja - tehnični del. Za te objekte so bili 
potrebni projekti. Tu je štafetno palico pri 
nadzoru prevzela gradbena inšpekcija, ki 
je skrbela za skladnost gradnje s projek-
tom v tehničnem smislu, skladnost s pred-
pisi, standardi…, skratka za skladnost in 
kvaliteto gradnje objektov. Delo takratne-
ga urbanističnega inšpektorja tehnično 
gledano ni bilo posebej zahtevno opravi-
lo in lahko so ga opravljali tudi tisti, ki 
tehnično niso bili izobraženi v gradbeni 
smeri, je pa bilo zahtevno predvsem zara-
di načina dela. Po drugi strani je bilo delo 
gradbenega inšpektorja tehnično zahtev-
no in je zahtevalo določeno stopnjo grad-
bene izobrazbe. Nato je država na lastno 
iniciativo prevzela tudi pravice prejšnjih 
občin glede odločanja, za kakšne objek-
te je potrebno gradbeno dovoljenje in za 
kakšne ne. Še več, niti bivše niti sedanje 
občine in niti upravne enote niso krive, 
da se danes lahko določene vrste posegov 
izvajajo brez vsakih dovoljenj. Gradnjo le 
na osnovi lokacijske informacije je uvedla 
država sama. Pristojnost je bila najprej 
zaupana ministru za okolje in prostor, se-

daj pa je zaupana vladi, ki določa, kateri 
objekti posegi ali dela morajo imeti dovo-
ljenje in kateri ne. 

Za razliko od preteklosti, ko so vsi posegi 
morali imeti dovoljenje,danes lahko dolo-
čene izvajamo brez. Če je za zagotavlja-
nje kvalitetne gradnje skladne s projekti, 
predpisi, standardi in smernicami potreb-
no gradbeno tehnično znanje, je ravno za 
oceno, kateri poseg je mogoče izvesti brez 
dovoljenja in kdaj tak poseg preseže tisto 
mejo, ko je zanj potrebno po današnjih 
predpisih gradbeno dovoljenje, potrebno 
veliko znanja in izkušenj s področja urba-
nizma. K težjemu in manj učinkovitemu 
delu inšpektorjev je veliko pripomogla 
tudi centralizacija inšpektorata za okolje 
in prostor. Po tekočem traku so se ukinja-
le pisarne, izpostave in tudi enote IRSOP 
(Inšpektorat RS za okolje in prostor), 
kljub temu da so občine temu odločno 
nasprotovale. Tako se lahko danes drža-
vljani neposredno pogovorijo z inšpek-
torji le v večjih mestih, po drugi strani pa 
inšpektorji porabijo veliko časa za vožnjo 
in predvsem niso vsakodnevno neposre-
dno prisotni na področju, ki ga pokrivajo. 

Ali res želimo, da bo tudi na področju 
gradenj prihajalo do nenehnih odstopanj 
zadev med IRSOP in občinskimi inšpek-
cijami, kot je na primer pri odpadkih, ko 
se prepleta pristojnost med okoljsko in ko-
munalno inšpekcijo? Bo zaradi tega, ker je 
MOP kljub opozorilom želel imeti v svojih 
resorjih vse pristojnosti in jim sedaj ni kos, 
precejšen del tega dela prevalil na obči-
ne? Bodo tudi občinski inšpektorji zaradi 
preveč naloženega dela postali neuspešni? 
Bodo občine sploh dobile kader, ki ga po-
trebujejo za pokrivanje tega področja in če 
ga bodo, kolikšen strošek bo to za občine?

Že sedaj, za razliko od velike količine ad-
ministrativnega dela, ki ga MOP navaja 
kot razlog za sprejem Zakona o gradbeni 
inšpekciji, na občinski ravni velik delež 
predstavljajo spori o pristojnosti, in sicer 
ravno z IRSOP. Slednje zavlačuje postopke 
in povzroča velike administrativne ovire, 
česa bo še več v primeru, da bo prišlo do 
sprejetja predlaganega zakona. Ali so res 
občine tiste, ki bodo morale prevzeti bre-
me napačnih odločitev na državnem nivo-
ju v preteklosti in ali bo zavestno prišlo do 
predloga zakona, ki bo poleg tega tudi v 
nasprotju z ostalo zakonodajo in ustavo, in 
ki ne bo izboljšal, ampak bo le poslabšal 
stanje na tem področju?

Predlog ZGI ali kako 
želi država spretno 
prevaliti svoje delo 
na pleča občin

Franc zajamšek 
predSednik kOmiSije ObčinSkih inšpektOrjev 
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Predlog zakona sicer prinaša določene 
vsebinske novosti, ki so smiselne, vendar 
ne samo za področje gradbene inšpekcije, 
ampak tudi za vse druge inšpekcije in jih 
bi bilo potrebno enotno reševati v okviru 
sprememb Zakona o inšpekcijskem nad-
zoru in drugih predpisov, saj imajo vse in-
špekcije podobne probleme, ne pa posebej 
za področje gradbene inšpekcije. Še enkrat 
je potrebno poudariti, da se tekom gradnje 
objekt spreminja in z majhno spremembo 
dimenzij lahko iz enostavnega postane 
objekt, za katerega je potrebno gradbeno 
dovoljenje ali obratno, kar pomeni, da 
bo nujno prihajalo do izkoriščanja tega s 
strani investitorjev ter posledično do še 
večje neučinkovitosti na tem področju. Že 
inšpektorji ministrstva, ki imajo pomoč 
nadzornikov, so na predmetnem podro-
čju neučinkoviti, zaradi obsega prijav na 
področju nadzora. Podobne probleme ve-
likega števila prijav, na katere je potrebno 
reagirati, odgovoriti in to ne enkrat, se za-
govarjati zakaj tako pred različnimi institu-
cijami, imajo vsi inšpektorji, ne le gradbe-
ni. Poiskati je potrebno enotno rešitev na 
področju že uveljavljenje in utečene zako-
nodaje. Rešitve je potrebno iskati v Zakonu 
o inšpekcijskem nadzoru, Uredbi o uprav-
nem poslovanju ipd. Spremembe, ki jih 
država predlaga z navedenim predlogom 
zakona, zagotovo ne bodo prinesle ustre-
znih podlag za rešitev nastalega problema. 

Kakšen je obseg dela, ki se prelaga na 
občine, je mogoče razbrati iz samega 
predloga zakona, ki so ga sestavili na 
MOP-IRSOP. Iz obrazložitve je možno 
razbrati, da bi se caa. 60% dela na zade-
vah, ki niso objekti, ki so za javno korist 
nepomembne in praviloma predstavljajo 
»sosedske« ali podobne spore in neso-
glasja med občani, preneslo na občinske 
inšpektorje. Prav tako pa je v gradivu 
poudarjeno, da se število prijav povečuje 
(do 197 vlog tedensko), kar pomeni, da 

bodo še naraščale. Če bi povsem povzeli 
navedbe v gradivu predloga ZGI, lahko 
izračunamo tudi, da bi občinski inšpek-
torji obravnavali letno po tem zakonu 
dodatnih (60% od 7.387) 4.432 zadev, 
71 gradbenim inšpektorjem pa bi ostalo 
131 vlog tedensko in 2.955 zadev letno. 
Pri tem niti v obrazložitvi niti v zakonu 
nikjer ni omenjenega precejšnjega števila 
nadzornikov, s katerimi razpolaga IRSOP. 
Ti bi glede na predlagan nivo izobrazbe 
občinskih gradbenih inšpektorjev za nad-
zor enostavnih objektov v predlogu ZGI 
popolnoma ustrezali za reševanje po-
stopkov v zvezi z enostavnimi objekti. Na 
tak način se je mogoče teh objektov lotiti 
takoj in tako se izognemo tudi odstopa-
nju zadev med organi, ko objekt preide 
mejo, ki še ustreza objektu, za katerega 
je potrebno gradbeno dovoljenje. Prav 
tako je v predlogu zakona sporna naved-
ba, da je zahtevana 5. stopnja izobrazbe 
za občinskega gradbenega inšpektorja ter 
je zahtevana izobrazba gradbene ali arhi-
tekturne smeri, kljub temu, da je po Za-
konu o inšpekcijskem nadzoru je v prilogi 
I Uredbe o notranji organizaciji, sistemi-
zaciji, delovnih mestih in nazivih v orga-
nih javne uprave in v pravosodnih orga-
nih navedeno, da je pogoj za inšpektorja 
VII/I stopnja izobrazbe. Glede na dejstvo, 
da občine inšpektorjev s takšno izobraz-
bo nimajo, jih bodo morale zaposliti, kar 
predstavlja za občine dodaten strošek. 
Ker so občine prav tako del javne uprave, 
pomeni dodatno zaposlovanje povečanje 
števila zaposlenih v javnem sektorju, kar 
je v nasprotju s prizadevanjem za zmanj-
šanje v tem sektorju. Prav tako se posta-
vlja vprašanje, ali bodo s prenosom nalog 
za občine zmanjšali število republiških in-
špektorjev. Edino sprejemljivo bi bilo, da 
se, v kolikor morajo občine zaposliti 43 
novih inšpektorjev, zaradi prenosa nalog 
za enako število zmanjša število zaposle-
nih na Ministrstvu za okolje in prostor. 

Se pa tako inšpektorji kot tudi Skupnost 
občin Slovenije zavedamo, da se mora-
jo zadeve na terenu izboljšati, zato tudi 
podpiramo poenostavitve predpisov gle-
de administrativnih ovir. Vsi inšpektorji 
morajo obravnavati vsak utemeljen sum 
kršitve zakonskega predpisa, zato je nuj-
no potrebna poenostavitev v Zakonu o 
inšpekcijskem nadzoru, ki bi poenostavila 
delo vseh inšpektorjev. 

Iz navedenega Skupnost občin Sloveni-
je odločno nasprotuje predlogu zakona 
v delu, kjer se prenašajo pristojnosti 
nad nadzorom nad gradnjo enostavnih 
objektov ter skladnosti del, za katera ni 
potrebno pridobiti gradbenega dovolje-
nja, s prostorskimi akti in gradbenimi 
predpisi na občinske organe in je pre-
dlagala usklajevalni sestanek, na kate-
rega bomo lahko poiskali sprejemljive 
rešitve. Po drugi strani pa podpiramo 
napore gradbene inšpekcije, da se ure-
dijo ustrezni pogoji za učinkovito delo 
vseh inšpekcij, kot so definicija in ure-
ditev položaja oseb, ki so zainteresirane 
za izvedbo inšpekcijskega postopka, do-
ločitvijo strank v inšpekcijskem postop-
ku, podrobnejšo opredelitev položaja 
zavezanca, poenostavitvijo institutov 
vabljenja, vročanja, sestave zapisnika, 
prenovo instituta izvršbe. Te spremem-
be je potrebno urediti s spremembami 
Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 
Uredbe o upravnem poslovanju enotno 
za vse državne in občinske inšpekcije, 
saj onemogočajo učinkovito delo vsem 
in ne samo gradbeni inšpekciji.

Na koncu si zastavimo še eno vprašanje: 
ali bo občinski inšpektor lahko poskrbel, 
da bo župan ali svetnik, direktor občin-
ske uprave podrl nelegalno vrtno uto, 
ograjico in kako bo njegovo ukrepanje 
vplivalo na nadaljnje delo, ko bo kazno-
val svojega nadrejenega? 
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Gorsko območje v Sloveniji pred-
stavlja 72% teritorija države in 
vključuje dobrih 55% kmetijskih 

zemljišč v uporabi. Glede na delež gor-
skih območij se Slovenija uvršča v sam vrh 
držav članic Evropske unije s podobnimi 
omejitvami, kjer poteka kmetovanje v po-
sebno težkih pogojih. V Sloveniji so gorska 
območja v okviru območij z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost dolo-
čena po kriterijih, ki veljajo za vse članice 
Evropske unije od leta 2004. 

Gorska območja so zaradi težjih podneb-
nih razmer kot posledica večje nadmorske 
višine ali strmejših naklonov kmetijskih 
površin znatno manj primerna za kme-
tijsko pridelavo kot kmetijska zemljišča v 
ravnini in nižini. Ohranjanje kmetovanje 
v takšnih območjih je tako pomembno z 
več vidikov. Kmetije na pogosto odročnih 
in težje dostopnih krajih pomagajo ohra-
njati poseljenost, ter s svojim delovanjem 
vzdržujejo kulturno krajino. Preprečeva-
nje zaraščanja ohranja proizvodni poten-
cial kmetijskih zemljišč, hkrati pa s tem 
ohranjamo življenjski prostor mnogim 
ogroženim rastlinskim in živalskim vr-
stam. Ker je zaradi naravnih danosti pred-
vsem prisotno ekstenzivno kmetijstvo z 
nizkimi obremenitvami okolja, obstaja 

možnost pridelave zdrave hrane in lokal-
nih proizvodov višje kakovost. Ohranjena 
narava ponuja veliko možnosti za razvoj 
turizma na kmetijah in različne dopolnil-
ne dejavnosti na kmetijah.

Tako kot v Sloveniji, ki je prve spodbude 
na ravni države uvedla že leta 1990, so 
se posebnega pomena gorskega kmetij-
stva zavedle tudi mnoge druge države pa 
tudi Evropska unija. Prvi ukrepi namenje-
ni ohranjanju in spodbujanju kmetovanja 
v gorskem območju so nastali na ravni EU 
že leta 1972. Ukrepi so bili v začetku pro-
izvodno naravnani, politika podpor pa se 
je tekom let spreminjala od proizvodno 
naravnanih podpor vse do danes, ko kme-
tje prejmejo neproizvodno vezano plačilo 
na površino kmetijskih zemljišč v uporabi. 
Ostale podpore za gorske kmetije so v obliki 
višjega deleža sofinanciranja v primeru raz-
ličnih investicij ali nekatere druge ugodno-
sti, ki izhajajo iz značilnosti gorskega sveta 
(npr. nakup specialne kmetijske mehaniza-
cije primerne za strma območja ipd.) 

Veliko pa lahko k nadaljnji ohranitvi in 
spodbujanju gorskih kmetij pripomore 
tudi lokalna skupnost in končno tudi vsak 
posameznik. Oskrba lokalnih prodajnih 
centrov ter javnih ustanov z visoko kako-

vostnimi pridelki gorskih kmetij bi morala 
biti v interesu tako potrošnikov kot kmeto-
valcev. Tako imenovane kratke oskrboval-
ne verige se vse bolj uveljavljajo na vseh 
področjih med pridelovalci in potrošniki in 
so lahko dobra priložnost za prodaj pridel-
kov in izdelkov iz gorskih območij.

Neodvisno od politike Evropske unije so 
se tudi države na področju Alp že pred 
desetletji zavedale potrebe po skupnem 
varstvu in zaščiti naravnih in kulturnih 
vrednot občutljivega alpskega prostora 
ter hkrati potrebe o trajnostnem razvoju 
alpskega območja. Tako je 8 držav (med 
njimi tudi Slovenija) in Evropska unija 
leta 1991 sprejelo tako imenovano Alp-
sko konvencijo. Konvencija vsebuje 10 
protokolov, ki natančneje določajo nje-
no uresničevanje na različnih področjih. 
Države podpisnice Alpske konvencije se 
s tem obvezujejo k skupnim aktivnostim 
na področju varovanja narave in urejanje 
krajine, turizma, prometa,, kmetijstva, 
gozdarstva, energije, urejanju prostora 
…, tako da bodo ustrezno upoštevane 
posebne značilnosti alpskega prostora. V 
letošnjem letu poteka okrepljeno sodelo-
vanje strokovnjakov na področju proto-
kola hribovsko kmetijstvo s ciljem, da se 
okrepi povezovanje alpskih držav, spod-
buja sodelovanje zainteresiranih strani in 
sektorjev, kar je nujno za obvladovanje 
prihodnjih izzivov in skupno obravnavo 
alpskih problemov. Z deklaracijo o hribo-
vskem kmetijstvu, ki je v pripravi, se med 
drugim poziva nacionalne in evropske 
institucije, ki se ukvarjajo s preoblikova-
njem skupne kmetijske politike na različ-
nih ravneh odločanja, da v zadostni meri 
in ustrezno upoštevajo zahteve alpskega 
kmetijstva, ki jih določa Protokol o hribo-
vskem kmetijstvu.

Gorsko kmetijstvo 
v Sloveniji

ministrstvo za kmetijstvo, Gozdarstvo in prehrano
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V sklopu sprememb Zakona o uvelja-
vljanju pravic iz javnih sredstev je 
Ministrstvo za delo, družino in so-

cialne zadeve oblikovalo delovno skupino, 
ki skuša odgovarjati na vprašanja občin, 
ki so precej pereča predvsem na področju 
prevzema zaposlenih z občin na centre 
za socialno delo. V Skupnosti občin smo 
vprašanja občin, naslovljena na nas, posre-
dovali ožji delovni skupini, izbor najbolj 
vročih vprašanj in odgovore nanje pa vam 
ponujamo v spodnjih vrsticah.

Ali je prevzem z občin na centre za 
socialno delo obvezna za vse, ki izda-
jajo odločbe za subvencije? 

Prevzemajo se vsi javni uslužbenci, ki 
na občinah vodijo postopke ugotavljanja 
upravičenosti do znižanja plačila vrtca, 
subvencije najemnine in kritja prispev-
ka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
na podlagi 60. člena ZUPJS. S prevzeti-
mi javnimi uslužbenci bodo sklenjene na 
CSD nove pogodbe o zaposlitvi, na delov-
nem mestu, za katerega konkretni javni 
uslužbenec izpolnjuje pogoje za zasedbo. 

Ali je mogoče prevzem na CSD zavrniti?

V primeru, da javni uslužbenec ne bo so-
glašal s prevzemom z občine na CSD, riziko 
takšne odločitve prevzame pristojna občina 
oz. javni uslužbenec sam, saj bo lahko nje-
govo delo na občini zaradi prevzema nalog 
postalo nepotrebno. Pri prevzemu morajo 
CSD upoštevati določbo Zakona o delovnih 
razmerjih glede ustrezne zaposlitve na no-
vem delovnem mestu, za katero se zahteva 
enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je 
zahtevala za opravljanje dela, za katero je 
imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o 
zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogo-
vorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter 
kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri 
ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim 
sredstvom ali z organiziranim prevozom 
delodajalca od kraja bivanja delavca.

Ali je izobrazba univerzitetno diplomi-
rani ekonomist sploh primerna za delo 
na centru za socialno delo? 

V skladu s 60. členom ZUPJS se prevzame-
jo vsi uslužbenci, ki so na lokalni skupnosti 
opravljali naloge na področju subvencio-
niranja vrtcev, najemnin in prispevkov za 
obvezno zdravstveno zavarovanje (ne gle-
de na stopnjo in smer izobrazbe).

Ali bi morali v primeru prevzema na 
CSD ponovno opravljati strokovni izpit? 

Prevzeti javni uslužbenci bodo razporejeni 
na delovno mesto, za katera izpolnjujejo 
pogoje. Na delovno mesto strokovnega 
sodelavca se lahko razvrsti delavce, ki so 
končali družboslovne programe izobraže-
vanja ter imajo opravljeno pripravništvo 
in strokovni izpit na področju zaposlova-
nja, šolstva, zdravstva, pravosodja in javne 
uprave. Lahko se na to delovno mesto raz-
vrsti tudi delavce, ki so končali druge izo-
braževalne programe ter so opravili preiz-
kus usposobljenosti za strokovno delo.

Ali je zaposlitev na CSD sklenjena za 
(ne)določen čas?

Nove pogodbe o zaposlitvi bodo sklenje-
ne za enak delovni čas, kot je bil dogo-
vorjen v prejšnji pogodbi o zaposlitvi.

Kdo krije prevozne stroške za delavce 
občin, ki se bodo udeležili izobraže-
vanj za Zakon o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev?

Teoretična in aplikativna izobraževanja 
za uslužbence, prevzete z občin, bomo 
organizirali v decembru (ko bodo že za-
posleni na CSD).

Kakšna situacija je predvidena glede 
višine plač prevzetih delavcev? Se plač-
ni razred ohrani ali se poseže v že pri-
dobljene pravice prevzetega delavca?

Osnovno pravilo glede določitve plačnega 
razreda je določeno v prvem odstavku 19. 
člena ZSPJS, ki opredeli, da se ob zapo-
slitvi, premestitvi na drugo delovno me-
sto oziroma imenovanju v naziv ali višji 
naziv, javni uslužbenec uvrsti v plačni ra-
zred, v katerega je uvrščeno delovno me-

sto, oziroma v plačni razred, v katerega 
je uvrščen naziv. Javni uslužbenec, ki bo 
na CSD opravljal istovrstne naloge v niž-
jem ali istem tarifnem razredu, skladno s 
prvim odstavkom 20. člena ZSPJS obdrži 
število plačnih razredov napredovanja, ki 
jih je dosegel v občini v isti plačni pod-
skupini ali na istovrstnih oziroma soro-
dnih delovnih mestih v različnih plačnih 
podskupinah. Ohranitev plačnih razredov 
napredovanj ni možna, če pristojni organ 
ugotovi, da na prejšnjem delovnem mestu 
ni dosegal pričakovanih delovnih rezulta-
tov, ali da plačni razredi za napredovanje 
na prejšnjem delovnem mestu niso bili 
doseženi v skladu z zakonom ali na nje-
govi podlagi izdanimi predpisi.

Kaj storimo, če v obstoječem aktu 
CSD ni sistemiziranega primerljivega 
delovnega mesta? 

Če v obstoječem aktu ni sistemiziranega 
primerljivega delovnega mesta, pristopi 
CSD k postopku dopolnitve Akta o notra-
nji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest, ki se ga najprej sprejme v ustrezni 
pravni obliki na seji sveta zavoda in po-
sreduje ministrstvu v soglasje.

Kdaj natančno bo prišlo do prevzema 
zaposlenih na CSD?

V 60. členu ZUPJS je določeno, da se 
uslužbenci prevzamejo najkasneje do za-
četka uporabe zakona, torej najkasneje 
1.1.2012, do 1.12.2011 pa morajo občine 
in centri za socialno delo skleniti sporazu-
me o tem, koliko in kateri javni uslužben-
ci se prevzamejo. Zaradi lažje organizaci-
je dela na CSD predvidevamo, da se bodo 
uslužbenci zaposlili na CSD s 1.12.2011.

Kako postopati v zvezi s vlogami za zni-
žano plačilo vrtca za leto 2012, ki so 
nam jih starši že začeli pošiljati, oz. kdo 
je/bo pristojen za reševanje teh vlog?

Tiste starše, ki imajo že izdane odločbe 
in veljajo do 31.12.2011, naj se z novimi 
vlogami za leto 2012 napoti na pristojni 
CSD, tudi če obrazci niso identični. Ob-
čine lahko izdajo odločbo samo do konca 
tega leta, saj po uveljavitvi ZUPJS o tem 
več ne odločajo. Starše, ki so pravkar 
vključili otroka v vrtec, naj se napoti z vlo-
gami za leto 2012 na CSD, občina pa izda 
odločbo, ki velja le do 31.12.2011. Vloge 
za leto 2012 lahko starši vlagajo na CSD 
30 dni pred začetkom uporabe zakona.

10 vročih o prevzemu
barbara hvalec
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Skupnost občin Slovenije je na 
pristojno Ministrstvo za finan-
ce v začetku julija naslovila 

opozorilo in protest, da skupnost 
navkljub določilom tako Zakona o 
lokalni samoupravi kot Zakona o fi-
nanciranju občin kot reprezentativ-
na asociacija občin ni bila obveščena 
o predlogu rebalansa proračuna za 
leto 2011 niti povabljena k nujne-
mu usklajevanju finančnih sredstev 
za občine. Tudi zaradi tega dejstva 
se je v Celju na izredni seji sestalo 
predsedstvo skupnosti, saj je reba-
lans predvideval krčenje finančnih 
sredstev za občine. Županje in žu-
pani so z zaskrbljenostjo opozarjali 
na posledice, ki bi jih lahko prineslo 
zmanjševanje sredstev za občine, še 
posebej tistih, ki so vezani na 21. 
člen Zakona o financiranju občin 
(ZFO). Občine so iz naslova določil 
tega člena pripravljale projekte in za 
njihovo realizacijo peljale potrebne 

postopke, zato je ukinitev financi-
ranja sredi teh postopkov po njiho-
vem nesprejemljivo in neodgovorno. 
Še dodatno so opozorili na dejstvo, 
da se bo z zmanjševanjem investi-
cijskih sredstev za občine zaustavil 
nujno potreben razvoj v lokalnih 
okoljih, posledično se bodo v hudih 
težavah znašli tudi srednji in majh-
ni gradbinci in da se bo zaradi tega 
še dodatno povečala brezposelnost. 
Pa tudi, da se bo že tako slabo čr-
panje evropskih sredstev še poslab-
šalo. Prav tako so ugotavljali, da je 
takšen »kabinetni način« zmanjševa-
nja finančnih sredstev občinam ne-
sprejemljiv, saj pomeni zmanjševanje 
finančnih sredstev povprek, ne glede 
na posledice, ki jih tak način lahko v 
različnih okoljih povzroči.

Županje in župani iz predsedstva 
skupnosti so sicer izrazili razume-
vanje za težave, ki so povezane s 

težkim finančnim in gospodarskim 
stanjem v državi, vendar so pouda-
rili, da prav zato pričakujejo dialog 
z državno stranjo v zvezi s sredstvi, 
ki bodo občinam na razpolago do 
konca tega leta. V kriznih časih, ki 
zahtevajo odpovedovanje, je tak di-
alog še pomembnejši, saj vzpostavlja 
temeljno platformo za skupno in do-
govorno reševanje krize. Tako je bilo 
tudi ponovno opozorjeno, da je sku-
pnost ministra za finance dr. Fran-
ceta Križaniča ter druge ministre že 
večkrat opozorila, da je nujno po-
trebno premisliti obveznosti in pri-
stojnosti občin. Takrat, in še večkrat 
po tem, je skupnost izrazila polno 
pripravljenost, da sodeluje pri ana-
lizi pristojnosti in nalog občin zato, 
da bi preverili nujnost in potrebnost 
teh ter racionalizirali delovanje tako 
občin kot države in sistemov, pove-
zanih z obema. Vendar prave pripra-
vljenosti za to z vladne strani ni bilo. 

Poziv skupnosti ni ostal brez od-
meva, saj je bil nato hitro sklican 
usklajevalni sestanek asociacij z mi-
nistrom za finance Križaničem, na 
katerem je bilo govora o rebalansu 
proračuna za leto 2011. Minister je 
na sestanku v uvodu poudaril, da se 
finančna sredstva za občine v reba-
lansu sicer zmanjšujejo, vendar pa so 
ta še zmeraj višja kot sredstva v letu 
2010. Tako naj bi investicijski trans-
ferji za občine znašali 272 mio EUR, 
kar je za 21 mio EUR več, kot jim je 

O rebalansu 
proračuna za 2011 

jasmina vidmar
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bilo namenjeno v letu 2010. V zve-
zi s financiranjem z naslova 21. in 
23. člena Zakona o financiranju ob-
čin (ZFO) se po njegovem večji del 
sredstev ne ukinja, ampak prenaša 
v naslednji dve leti. Skupnost je na 
sestanku predlagala naslednje: 

1.  da se razmerje sredstev pora-
bljenih z naslova 21. in 23. člena 
ZFO določi tako, da se 80 % teh 
sredstev porabi letos, 20 % pa se 
prenese v prihodnje leto 2012,

2.  da vlada sprejme sklep, s ka-
terim se uveljavi embargo na 
spreminjanje zakonodaje, ki ka-
korkoli veča obveznosti občin,

3.  da ministrstva skupaj z repre-
zentativnimi asociacijami opra-
vijo analizo posameznih po-
dročij in pripravijo predloge za 
manjšanje obveznosti občin.

Medtem ko v zvezi z drugim in tre-
tjim predlogom ni bilo nasprotova-
nja, pa za prvi predlog ni bilo mo-
goče najti konsenza. Tudi zato sta se 
skupnost in združenje v naslednjih 
dneh sestali, da bi oblikovali skupno 
stališče do predloga rebalansa za 
leto 2011. V stališču sta med drugim 
zapisali tudi, da se obe asociaciji, 
tako Skupnost občin Slovenije kot 
Združenje občin Slovenije, zavedata 
resnosti gospodarske krize in zahte-
ve po konsolidaciji javnih financ, ki 
zahteva varčevanje na vseh ravneh. 
Pa tudi, da sta prav zaradi nujnosti 
porazdelitve bremena varčevanja 
obe asociaciji soglasni, da se delež 
finančnih sredstev za sofinancira-
nje investicij občin po 21. členu Za-
kona o financiranju občin (ZFO) z 
rebalansom proračuna za leto 2011 
zmanjša do 20% z zamikom izpla-
čil za zmanjšana sredstva do marca 
2012 upoštevaje dinamiko izvajanja 
sofinanciranih investicij, vendar 
s potrebnim zagotovilom, da to 
zmanjšanje ne bo vplivalo na obseg 
sredstev s tega naslova v naslednjih 
letih. Prav tako pa je bilo zahtevano, 
da je potrebno z ustreznimi ukrepi 
vlade, spremembami ZIPRS-a oziro-
ma pogojev sofinanciranja zagotovi-
ti, da se tem spremembam prilagodi 
možnost in dinamika izvajanja teh 
investicij. 
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K onec avgusta smo se predstavnice 
in predstavniki Skupnosti občin 
Slovenije in drugih asociacij sesta-

li z ministrom za finance dr. Francetom 
Križaničem na temo višine povprečnine za 
leti 2012 in 2013. Predhodno je potekal 
tudi sestanek z novim državnim sekretar-
jem na Službi Vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalni razvoj mag. Bojanom 
Suvorovim glede uskladitve nekaterih 
stališč pri poganjanju o višini povprečni-
ne, pomembnih za lokalno samoupravo v 
celoti. Državni sekretar je tako poudaril 
namero službe, da aktivneje poseže v po-
dročje, za katero je služba tudi pristojna 
in tako pripomore k spremembi položaja 
lokalne samouprave v državi. Delegacija 
skupnosti je bila za prvi sestanek o višini 
povprečnine za 2012 in 2013 opremljena 
s stališči in priporočili matične komisije 
za proračun in javne finance. Tako je de-
legacija skupnosti na sestanku opozorila 
predvsem na naslednje: 

•  da višina sredstev za financiranje za-
konskih nalog občin vseskozi prese-
ga višino primerne porabe. V zadnjih 
dveh letih se je zaradi neustreznega 
izračuna višine povprečnine ta raz-
korak še povečal, zato je delegacija 
skupnosti zahtevala, da je najprej 
potrebno uskladiti višino povprečni-
ne z realnimi stroški občin. 

•  da so sredstva za sofinanciranje in-
vesticij po 21. in 23. členu Zakona o 
financiranju občin za občine izjemne-
ga pomena, saj  omogočajo razvoj in 
pridobivanje evropskih sredstev tudi 
občinam, ki drugače ne razpolagajo 
z ustrezno finančno kapaciteto za 
generiranje svojega razvoja, zato so 
izrazili nasprotovanje njihovemu uki-
njanju in zmanjševanju.

•  da skupnost že vse od začetka po-
gajanj za višino povprečnine zah-

teva, da se opravi resna revizija 
postopkov in nalog, ki jih morajo 
občine opravljati na posameznih 
področjih, vendar neuspešno. Dej-
stvo je, da bi se pri zmanjševanju 
sredstev občinam morale zmanjša-
ti tudi obveznosti. Vendar temu ni 
tako. Ne samo da ministrstva niso 
pokazala nikakršne pripravljenosti 
za zmanjševanje obveznosti obči-
nam in s tem nujno razbremenitev 
enega izmed pomembnih segmen-
tov sistema, temveč še naprej veča-
jo obveznosti občinam. 

Minister za finance je kot ustrezen zne-
sek višine povprečnine za leto 2012 
predlagal znesek v višini 578,45, pri 
čemer naj bi se ne upoštevala masa 
plač za leto 2010, temveč tista iz leta 
2009, prav tako pa naj bi se ukinilo 4% 
sofinanciranje investicij po Zakonu o 
financiranju občin. Ponudil pa je tudi 
drug predlog, po katerem bi se zdajšnji 
znesek povprečnine povečal za 2 od-
stotka, odstotek financiranja investicij 
po Zakonu o financiranju občin pa bi 
prav tako znašal 2 procenta.

Z namenom uskladitve stališča sta se 
zato skupnost in združenje ponovno 
sestala in skozi daljšo razpravo iskala 
takšne rešitve, ki bi zagotavljale po-
trebna finančna sredstva občinam tako 
za sprotno financiranje zakonskih na-
log občin kot tudi financiranje investi-
cij teh. Skupaj je bil pripravljen in na 
ministrstvo razposlan dokument, ki je 
odražal pričakovanja in potrebe občin 
članic obeh asociacij. 

V začetku septembra so se tako nadalje-
vala pogajanja z ministrom za finance 
dr. Francetom Križaničem in njegovimi 
sodelavkami in sodelavci pri poizkusu 
najti ravnotežje pri določanju višine 
sredstev za občine za leto 2012 ter rav-

Pogajanja o višini 
povprečnine v teku

jasmina vidmar
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notežje v smislu potreb in pričakovanja 
občin ter pripravljenosti in sposobnosti 
države na tem področju ukrepati. Mi-
nister je sicer povedal, da so predlogi 
obeh asociacij neustrezni v luči polo-
žaja države. Opozoril pa tudi, da bi se 
lahko povprečnina občinam še nekoli-
ko znižala, saj so bile zadnje napovedi 
Urada za makroekonomske analize in 
razvoj ugodne, kar se tiče inflacije (ta 
je namreč nižja od prejšnjih napovedi). 
Predstavnice in predstavniki asociacij 
smo ponovno opozorili, da je mogoče 
nižati višino povprečnine samo, če se 
nižajo oz. zmanjšujejo naloge občinam 
in posledično stroški. Predsednik Sku-
pnosti občin Slovenije Leo Kremžar je 
predlagal, da se ustanovi delovna sku-

pina, ki jo bodo sestavljali predstavni-
ce in predstavniki asociacij, Ministrstva 
za finance in SVLR, ki bo pripravila 
predloge za nižanje obveznosti občin 
na področjih vrtcev, prostorskih načr-
tov, cen komunalnih storitev, neuve-

ljavitve Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, javnih del, pozicije 
nezazidanih stavbnih zemljišč v okviru 
Zakona o kmetijskih zemljiščih ter vpi-
sov v zemljiško knjigo … Dogovorili pa 
so se tudi, da bo Ministrstvo za finance 
poskrbelo, da bo vlada sprejela zavezu-
joči sklep, s katerim se bodo zavezala 
pristojna ministrstva, da se proaktivno 
lotijo sprememb na področjih, ki nera-
cionalno bremenijo občine. Šele nato 
pa se bo mogoče pogovarjati o višini 
povprečnine za leto 2012. 

Padec Vlade RS je nadaljevanje poga-
janj zadržal. Očitno bo z nadaljeva-
njem usklajevanj potrebno počakati na 
vzpostavitev nove vladne garniture. 

Predlagani sta bili dve 
alternativi določitve 
povprečnine in višine 
sofinanciranja investicij, 
vendar pa nobena ni 
ustrezala dejanskim 
potrebam občin. 
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Na predlog 
predsednika Skupnosti 
občin Slovenije Leona 
Kremžarja na enem 
izmed pogajanj za 
višino povprečnine 
je bila ustanovljena 
delovna skupina, 
katere članice in člani 
so postali predstavniki 
Ministrstva za finance 
ter Službe za lokalno 
samoupravo in 
regionalno politiko ter 
obeh asociacij. 
Namen ustanovitve skupine pa je pripra-
viti pregled tistih in takšnih obveznosti 
občin, ki bi jih bilo mogoče spremeniti še 
pred sprejemom rebalansa proračuna in 
bi vsaj delno olajšale stroške občinam. V 
ta namen smo se članice in člani delovne 
skupine najprej sestali zato, da smo pri-
pravili nabor tistih obveznosti, ki bi jih 
bilo mogoče tudi skozi določila interven-
tnega zakona ali spremeniti ali zadržati. 
Na tem sestanku smo iz vrst skupnosti 
predlagali naslednje – na področju javne 
uprave smo predlagali, da se spremeni 
zakon tako, da bo omogočil brezplačne 
prenose premoženja in služnosti, kadar 
gre za javni interes, da se pristojnosti za 
soglasja k delovni uspešnosti direktorjev 
javnih zavodov prenese na upravne or-
gane občin, da se poenoti bonitete javnih 
uslužbencev; na področju Ministrstva za 
pravosodje, da zakon o zemljiški knjigi 
omogoči občinam, da same vlagajo in 

pretvarjajo listine v elektronsko obliko; 
Ministrstvu za delo, družino in socialno 
zadeve smo predlagali začasno neuve-
ljavitev zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, drugačno ureditev 
pomoči na domu, ki naj odraža tudi so-
cialni status uporabnika; Ministrstvu za 
šolstvo in šport izenačitev heterogenih 
in homogenih oddelkov, ukinitev 10% 
znižanega plačila za prvega otroka, ka-
dar sta v vrtec vključena dva otroka, po-
daljšanje roka za uveljavitev normativa 
za notranje igralne površine, preveritev 
obstoječih prostorskih normativov in pri-
pravo novih tako, da bodo ta omogočala 
uporabo vrtčevskih prostorov brez večjih 
investicij tudi za druge namene, podalj-
šanje roka za pridobitev certifikata za 
obstoječa igrala na vrtčevskih igriščih, 
pripravo priporočil o odločanju o ne-
varnih šolskih poteh ter v zvezi s spre-
membo šolskega koledarja (počitnice), 
uveljavitev prejšnje rešitve. Na področju 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano smo predlagali, da ministrstvo 
uveljavi daljše prehodno obdobje za ne-
zazidana stavbna zemljišča v primerih, 
kadar so projekti že v teku in gre za jav-
ni interes. Na področju cen komunalnih 
storitev smo predlagali odmrznitev cen 
teh storitev, v zvezi s kartami poplavne 
ogroženosti, da je to pristojnost države, 
ki bi jo morala izvrševati, v zvezi s ko-
munalnim prispevkom pa, da vse, kar so 
vključevali stari ureditveni načrti, ostane 
v komunalnem prispevku in se ne deli 
ter da država ne prenaša novih nalog na 
občine brez potrebnih finančnih sredstev 
pri spremembi Zakona o gradbeni in-
špekciji in še nekaj drugih. 

15. septembra smo se tako članice in čla-
ni delovne skupine od jutranjih do poznih 
popoldanskih ur sestajali s predstavnicami 
in predstavniki posameznih ministrstev in 
iskali možnosti za uveljavitev zgoraj na-
štetih sprememb. Sestanki so potekali v 

relativno konstruktivnem vzdušju, vsaj na 
prvi pogled je izgledalo, kot da je priso-
tna pripravljenost za nujne spremembe. 
Na nekaterih področjih je bilo jasno, da 
so spremembe lahko samo majhne, saj 
bi se ob poizkusu poseči drzneje, tudi če 
bi obstajala volja na državni ravni, lahko 
porušil ves sistem, ki je bil grajen desetle-
tja – predšolska vzgoja. Pri Ministrstvu za 
pravosodje je bila prisotna očitna skepsa, 
kar se naših trditev o višini stroškov, ki jih 
pretvorbe v elektronsko obliko občinam 
povzročajo. Tudi zato smo občine članice 
SOS pozvali, da nam posredujejo podatke 
o zadevah ter stroških, ki jih vpisi v ze-
mljiško knjigo v skladu z novelo zakona 
povzročajo. Najbolj burno reakcijo je pov-
zročila zahteva združenja po zmanjšanju 
stroškov na področju delovanja in orga-
niziranje gasilcev v Sloveniji. Delegacija 
Ministrstva za obrambo je v obrambo svo-
jih pozicij prišla v polni sestavi, prisotni 
so bili tako državni sekretar kot najvišji 
predstavniki Gasilske zveze Slovenije. 

Dogovor z vsemi pa je tudi bil, da bodo 
do ponedeljka, 19. septembra 2011, 
pripravili odzive in predloge, kako bi 
bilo mogoče znižati stroške občinam. 
Te odzive smo tudi pričeli dobivati, 
vendar v obliki, ki je po našem prepri-
čanju takšna, da kaže, da je pripravlje-
nost na spremembe pravzaprav majh-
na. Gre namreč za logiko tipa, vse je 
mogoče, samo traja. V večini odgovo-
rov se je odgovarjajočim zapisalo, da 
so spremembe povezane s sistemskimi 
spremembami, ki pa zahtevajo čas, čas 
in čas … Razen Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, ki so v 
odgovoru predlagali čim prejšnji sesta-
nek za iskanje potrebnih rešitev. 

To, kar smo (naivno?) nekateri priča-
kovali, je bilo predvsem to, da bi se 
posamezna ministrstva z večjo pripra-
vljenostjo lotila razmislekov in predlo-
gov, kje in kako bi bilo mogoče zmanj-
ševati preobsežne obveznosti občin, pa 
ne samo njih. Tako je država predraga, 
nujni bi bili procesi zmanjševanja po-
trebnih sredstev za njeno delovanje, 
vendar pa so vsaj ti pogovori pokazali, 
da za to ni prave volje. Zavedanje, da 
smo na tem vedno bolj besnečem mor-
ju skupaj, do nekaterih ministrstev in 
ljudi, ki tam sedijo, še ni prodrlo. V ka-
kšni kondiciji bo država in občine, ko 
bo, pa je vprašanje, ki bi si ga vsaj vr-
hovi na ministrstvih le morali zastaviti. 

Kako znižati  
stroške občinam 

jasmina vidmar
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Predsedstvo Skupnosti 
občin Slovenije se je 
11. julija 2011 v Celju 
sestalo na izredni 
seji, zaradi sicer 
neuradnega predloga 
rebalansa proračuna 
RS za leto 2011. Kljub 
zelo kratkemu roku 
sklica izredne seje (s 
petka na ponedeljek) 
je sklepčnost 
predsedstva pokazala 
na resnost in 
odgovornost do pereče 
problematike. 

V zvezi z obravnavnim predlogom je pred-
sedstvo ugotovilo, da navkljub določilom 
tako Zakona o lokalni samoupravi kot 
Zakona o financiranju občin skupnost kot 
reprezentativna asociacija občin ni bila ob-
veščena o predlogu rebalansa proračuna 
za leto 2011 niti povabljena k nujnemu 
usklajevanju finančnih sredstev za občine. 
Predsedstvo je opozorilo, da se županje 
in župani občin članic zavedajo težkega 
finančnega in gospodarskega stanja v dr-
žavi, vendar ali prav zato pričakujejo dia-
log z državno stranjo v zvezi s sredstvi, ki 
bodo občinam na razpolago do konca tega 
leta. V kriznih časih, ki zahtevajo odpove-
dovanje, je tak dialog še pomembnejši, saj 
vzpostavlja temeljno platformo za skupno 
in dogovorno reševanje krize. 

Predsedstvo je tudi spomnilo na dejstvo, 
da je že pred časom, ob prvih pogajanjih 
za višino povprečnine za občine, ministra 
za finance dr. Franceta Križaniča ter osta-
le prisotne predstavnike vlade opozorilo, 
da je ob dejstvu, ko država v finančnem 
smislu ni sposobno izpolnjevati zakonske 

obveze, ki določa, da je potrebno obči-
nam ob uvajanju novih nalog zagotoviti 
tudi ustrezna finančna sredstva, potrebno 
premisliti obveznosti in pristojnosti občin. 
Takrat in še večkrat po tem je skupnost 
izrazila polno pripravljenost, da sodelu-
je pri analizi pristojnosti in nalog občin 
zato, da bi preverili nujnost in potrebnost 
teh ter racionalizirali delovanje tako ob-
čin kot države in sistemov, povezanih z 
obema. Vendar prave pripravljenosti za to 
s strani vladne strani ni bilo.

Članice in člani predsedstva so opozorili 
na izjemne težave, ki bodo povzročene ob-
činam ter posredno občankam in občanom 
in državi nasploh zaradi zmanjševanja 
sredstev za občine, še posebej tistih, ki so 
vezani na 21. in 23. člen Zakona o finan-
ciranju občin. Občine so iz naslova določil 
teh dveh členov pripravljale projekte in 
za njihovo realizacijo peljale potrebne po-
stopke, zato je ukinitev financiranja sredi 
teh postopkov nesprejemljivo in neodgo-
vorno. Predvsem so opozorili, da se bo z 
zmanjševanjem investicijskih sredstev za 
občine zaustavil nujno potreben razvoj v 
lokalnih okoljih; posledično se bodo v hu-
dih težavah znašli tudi srednji in majhni 
gradbinci, še dodatno se bo povečala brez-
poselnost, že tako slabo črpanje evropskih 
sredstev se bo še poslabšalo in posledično 
to skoraj v celoti zaustavlja lokalni, s tem 
pa tudi državni, razvoj.

Skupnost občin Slovenije je na predse-
dnika Vlade RS naslovila zahtevo po nuj-
nem usklajevalnem sestanku z njim ter z 
ministrom za finance dr. Francetom Kri-
žaničem, na katerem bi predstavnikom 
reprezentativnih asociacij predstavili 
predlog rebalansa državnega proračuna 
za leto 2011 ter dogovorili možne ukre-
pe. Po zaključeni izredni seji, je potekala 
še novinarska konferenca, kjer so pred-
sednik SOS in drugi člani predsedstva 
predstavili stališča medijem. 

Izredna seja 
predsedstva SOS 
glede rebalansa 
proračuna RS za 2011 

Saša kek
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Dne 14.9.2011 sta se na 
Geometričnem središču 
Slovenije na skupni 
seji sestali predsedstvi 
Skupnosti občin 
Slovenije in Združenja 
občin Slovenije. Glavna 
tema skupne seje je bila 
razprava o pogajanjih 
za višino povprečnine v 
letih 2012 in 2013.
Na seji je bilo izpostavljeno, da se predsed-
stvi ne strinjata s ponudbama Ministrstva 
za finance glede višine povprečnine. V bur-
ni razpravi je bilo predvsem izpostavljeno 
dejstvo, da država v teh kriznih časih na 
občine prenaša kup novih obveznosti, 
medtem pa ne zagotavlja sredstev za le-te. 
Predvsem je bilo v zadnjem obdobju spre-
jetih kar nekaj predpisov, ki povzročajo 
občinam dodatne obveznosti in stroške, ki 
pa so se v praksi izkazale za neustrezne in 
napačne. Jasmina Vidmar, generalna se-

kretarka SOS, je izpostavila, da so to pred-
vsem spremembe zakonodaje na področju 
predšolske vzgoje, šolstva (nevarni pre-
vozi, prvošolci), vloge v zemljiško knjigo, 
služnostne poti, prenos kadrov na centre 
za socialno delo, Zakon o gradbeni inšpek-
ciji, subvencioniranje zaposlenih preko 
aktivne politike zaposlovanja, javnih del 
ter kmetijskih zemljišč. Zaključno sta pred-
sedstvi sprejeli sklep, da ne bosta pristali 
na znižanje povprečnine, kot jo predlaga 
MF, razen v primeru, da bo država sprejela 
zavezo ukinitve oziroma znižanja posame-
znih obveznosti občin, ki so nesmiselne in 
nelogične in to zavezo implementirala v 
interventnem zakonu. 

Seje se je v nadaljevanju udeležil tudi 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Dejan Židan, ki je pred-
stavil problematiko samooskrbe s hrano 
v Sloveniji ter podal informacije, kako 
namerava MKGP pospešiti samooskrbo 
v prihodnosti, saj je dejstvo, da Slovenija 
ni prehransko samozadostna. Hkrati se 
soočamo s klimatskimi spremembami, ki 
vplivajo na rast rastlin in uničevanje pri-
delka. Povedal je, da imamo dobre kvote 
pri surovem mleku, stabilna je tudi sa-
mooskrba z govedino in perutnino; ima-

mo pa omejena kmetijska zemljišča, vsi 
potrebujemo kruh, torej krušno pšenico, 
ki je v Sloveniji pridelamo premalo. Ena 
možnost povečanja samozadostnosti je 
zagotovitev prodajne niše za slovenske 
pridelovalce. Druga prodajna pot je pre-
ko tržnic, kjer lahko občan kupi pridelek 
neposredno od kmeta. S tem lahko kon-
kuriramo trgovskim centrom. Minister 
Židan se je dotaknil tudi problematike 
oskrbovanja javnih zavodov (vrtcev, šol) 
z lokalno hrano. Ministrstvo bo v kratkem 
na spletni strani objavilo vzorce razpisnih 
dokumentacij za javna naročila zavodov, 
s katerimi se bo lahko preferiralo domače 
pridelovalce hrane pri javnih razpisih. 

Ob koncu seje je vzorčen primer dobre 
prakse predstavil g. Anton Komat, ki 
vodi pilotski projekt samooskrbe s hrano 
v mestih, na Teznu v Mariboru. Namen 
projekta je ozaveščanje o škodljivosti 
slabe hrane za zdravje in razvoj telesa 
ter spodbujanje samooskrbe s hrano, ki 
naj bo ekološko pridelana. V projekt so 
vključene tezenske osnovne šole in vrtci, 
priznan mariborski zdravnik dr. Skalicky 
in profesionalna agronomka, ki je nare-
dila načrt kolobarjenja za 3 leta. Hrano, 
ki jo bodo sodelujoči sami pridelali, se bo 
lahko prodajalo na tržnici, v kolikor bo 
pridelek presegel potrebe ljudi, pridelek, 
ki se ga ne bo prodalo, pa se bo uporabil 
v javni kuhinji, ki bo ustanovljena s tem 
namenom in nahranila kar nekaj lačnih 
ust ter ustvarila nekaj novih delovnih 
mest, saj bo koncipirana kot socialno 
podjetje. Vključen je tudi koncept »com-
munity gardening«, kar bo omogočilo 
društvom brezplačno zemljo za obdelavo 
vrtičkov v mestih, znotraj društev pa bo 
obstajalo pravilo, da hrana mora ostati 
nekontaminirana s pesticidi, vsekakor pa 
se bo vrtičkarje na delavnicah v tej smeri 
izobrazilo. Za zaključek je g. Komat ape-
liral na župane, saj so prav oni tisti, ki 
lahko povečajo dostopnost do zemljišč 
primernih za vrtnarjenje. 

Skupna seja 
predsedstev SOS 
in ZOS

barbara horvat

Siniša plavšić
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Neurja s točo, močni vetrovi, uni-
čujoče nevihte, ki za seboj pušča-
jo ne samo veliko naravno, tem-

več tudi gospodarsko škodo. Posledice in 
obveznosti občin so velike, država pa bi 
lahko naredila več v razmerju do lokal-
nih skupnosti in preventivnih ukrepov. 
In tudi je. Vsaj tako se je zdelo še v ju-
niju 2011, ko so predstavniki Skupnosti 
bili na takrat zadnjem, usklajevalnem 
sestanku s predstavniki Uprave za zašči-
to in reševanje, Ministrstva za okolje in 
prostor ter Ministrstva za kmetijstvo.

Zakon o varstvu pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami (UL RS, št. 51/2006-
UPB1, 97/2010) v 97. in v 97.a členu 
določa komisije za ocenjevanje škode 
in ocenjevanje škode v lokalnih sku-
pnostih. Za ocenjevanje škode ob na-
ravnih in drugih nesrečah ter za pri-
pravo predlogov za odpravo njihovih 
posledic vlada imenuje državno in re-
gijske komisije za ocenjevanje škode. 
Člane komisij imenuje vlada iz vrst 
strokovnjakov in predstavnikov držav-
ne uprave, lokalnih skupnosti, javnih 
služb, gospodarskih družb ter zavaro-
valnic. Oškodovanci na svoje stroške 
zberejo dokazila o škodi, ki so jo utrpe-
li zaradi naravne ali druge nesreče in 
jo predložijo pristojni komisiji v oceno 
in potrditev. Materialno škodo in dru-
ge posledice naravnih in drugih nesreč 
komisije ocenjujejo na podlagi metodo-
logije, ki jo predpiše vlada.

Škodo ob naravni ali drugi nesreči po 
metodologiji na območju lokalnih sku-
pnosti ocenjujejo komisije, ki jih ime-
nujejo župani izmed strokovnjakov po 
posameznih področjih. In ocenjevanje 
škode slednjih na terenu, je postala v 
občinah stalna praksa in problematika, s 
katero se je Komisija za kmetijstvo in ra-
zvoj podeželja skupnosti ubadala več let. 

Čeprav ocenjevanje škode v zakonu ni 
zapisana med pristojnostmi občine in 
čeprav v 97. členu zakona jasno piše, da 
Vlada RS za ocenjevanje škode imenu-
je državno in regijske komisije, praksa 
kaže, da ocenjevanje na terenu izva-
jajo prvenstveno občinske komisije. 
Ob tem Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje krije neposredne 
stroške za delo komisij za ocenjevanje 
škode po zakonu, vendar le za državno 
in regijske komisije. Delo in stroški ko-
misij na občinski ravni s strani države 
niso plačani in so v breme občinskih 
proračunov. Več, država z zakonom pri-
stojnosti ocenjevanja škode ni prenesla 
na občine niti za ta namen ni zagotovila 
potrebnih finančnih sredstev.

Na primerih ocenjevanja škod v letu 
2009 smo ugotovili, da stroški občin-
skih komisij za štiri primere ocenjeva-
nja škod v letu 2009 (junij, julij, avgust, 
december) znašajo najmanj 170.000,00 
EUR. Pri tem smo upoštevali, da so v 
vsaki občinski komisiji povprečno po 
trije člani, da je vsak popis trajal v pov-
prečju 40 ur, vrednost ure pa je primer-
ljiva z bruto urno postavko plače višje-
ga svetovalca. Pri tem nismo upoštevali 
stroškov ur potrebnih za vnos podatkov 
v AJDO niti stroškov prevoza, ko so se 
komisije vozile po terenu. 

Stroški Uprav RS za zaščito in reševa-
nje (ki pa so bili plačani) so v letu 2009 
znašali 11.014,00 EUR. Po podatkih 
iz Obrazcev 1 izhaja, da je bila višina 
skupaj ocenjene škode v letu 2009 na 
kmetijstvu 3.178.812,97 EUR. Davč-
na uprava je na osnovi teh ocenitev 
85 zavezancem (kmetom) zmanjšala 
oz. odpisala prispevke v skupni višini 
40.438,85 EUR – t. j. povprečno 476 
EUR/kmeta -zavezanca. Rezultat šte-
vilnih ur dela občinskih komisij in 

uradnikov je torej »povrnitev« le 1,29 
% od vse ocenjene škode. 

Predstavniki SOS so se na junijskem se-
stanku na Upravi RS za zaščito in reše-
vanje (URSZR) uspeli doseči dogovor za 
spremembo pri ocenjevanju škod v pri-
merih naravnih nesreč. 

Dejstva predstavljena državnim ura-
dnikom s strani skupnosti so nesporno 
nakazovala na neučinkovitost doseda-
njega sistema. Škodo na terenu so po-
pisovali številni člani občinskih komi-
sij, zato porabili več sto ur dela, tako 
občinam povzročili dodatne stroške 
in nenazadnje v ljudeh na nek način 
vzbujali lažno upanje, da bodo prejeli 
tudi finančno povračilo škode. Na se-
stanku je bilo dogovorjeno, da bi se 
podatki o prizadetosti posameznih kul-
tur primerjali z opredeljenimi vlogami 
za neposredno subvencijo kmetijskih 
gospodarstev tako, da na terenu ne 
bi bilo več ogledov od »hiše do hiše« 
s strani občinskih komisij, temveč le 
skupna opredelitev odstotka poškodo-
vanosti na določenem področju s strani 
regijskih komisij. S tem je bil sklenjen 
dogovor, da bi občinam v prihodnje 
bilo prihranjeno, tudi včasih nepo-
trebno, delo ter posledično stroški, na 
drugi strani pa bi sistem bil mnogo bolj 
prijazen do slovenskega kmeta.

Kakorkoli, da bi predviden dogovor iz 
junija 2011 zaživel tudi v praksi, bi bile 
potrebne spremembe zakonskih in pod-
zakonskih aktov s strani države. Tukaj 
bi moralo nastopiti pristojno ministr-
stvo, predlagatelj zakona ter predlaga-
ti spremembe. Slednje vse do danes v 
zakonodajnem postopku niso ugleda-
le luči. Tako sistem ocenjevanja škod 
v prihodnje ostaja še zmeraj na ravni 
sklenjenega dogovora predstavnikov 
SOS, ZOS, URSZR, MOP in MKGP, ki 
pa v praksi ne prinaša nikakršnih no-
vosti. V praksi se vse do sprejetja pred-
videnih sprememb popisovanje škode 
izvaja po ustaljeni in utečeni praksi, to 
pomeni, da škodo še zmeraj popisuje-
jo občinske komisije, občinski uradniki 
še zmeraj hodijo na teren, še zmeraj se 
bremeni občinskimi proračun, še zme-
raj se popisuje, čeprav velik odstotek 
škode ne bo povrnjen, še zmeraj vlada 
nezadovoljstvo, še zmeraj ostaja neu-
činkovit sistem popisovanja škode v 
občinah, v Sloveniji…

(Ne)spremembe 
ocenjevanja škod

jaSmina tkalčič

SOS, kOOrdinatOr kOmiSije za kmetijStvO in razvOj pOdeželja
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Na podlagi civilni iniciative se pri-
pravljajo spremembe in dopol-
nitve Zakona o zaščiti živali. V 

okviru javne obravnave smo sodelovali 
tudi predstavniki SOS ter s sodelova-
njem občin in predstavnikov Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije iskali 
ravnovesje (v nadaljevanju VURS), ki bi 
bila v korist tako občini na eni strani kot 
zapuščenim, skrbi potrebnih živali na 
drugi strani. Gre za ravnovesje, ki ga je 
težko poiskati in vzpostaviti, posledično 
pa potrebno skrbeti, da se tehtnica po-
novno ne povesi na eno ali drugo stran. 

Sedaj veljavni 27. člen Zakona o zaščiti 
živali (UL RS, št. 43/2007-UPB2) nalaga 
občinam zagotovitev zavetišča zapušče-
nim živalim. Stroški zapuščenih živali, 
psov in mačk po občinah so različni, so 
pa vsekakor v primerjavi s ceno, ki ga 
občina nameni starostnikom v domu za 
ostarele, nesorazmerni. Oskrbovani dan 
za psa tako v povprečju znaša 9 eur v 
breme občinskega proračuna, za onemo-
glega in socialno ogroženega starostnika 
pa 14 eur. To ne pomeni, da se skrb za 
zapuščene pse in mačke na lokalnem 
nivoju opusti, vendar upravičeno se za-
stavljajo vprašanja, na kateri račun živijo 

zapuščene živali in koliko od namenjenih 
finančnih sredstev s strani občinskega 
proračuna je namenjeno dejansko njiho-
vim potrebam. Ker ni določene jasne de-
finicije z zakonom, kaj je občina dolžna 
plačati za zapuščenega psa ali mačko, 
se tako cene na psa gibljejo tja do 480 
eur na mesec, za mačko pa 350. Ali je 
žival bila dejansko deležna vseh tretma-
jev izstavljenih na računu posameznih 
zavetišč, pa ostaja odprto vprašanje. S 
predstavniki VURS je bilo zato dogovor-
jeno, da se bo z novimi spremembami 
in dopolnitvami zakona jasno definirala 
definicija tistih stroškov, katerim so ob-
vezane občine. Reševanja problematike 
se je vsekakor potrebno lotiti tudi z iska-
njem in sankcioniranjem neodgovornih 
lastnikov zapuščenih živali in dolgoroč-
no osveščanjem in vzgajanjem predvsem 
odgovornejših bodočih generacij.

V sedaj veljavnemu zakonu tudi ni dovolj 
natančno definiran pojem »skrbnik živali« 
oziroma »kdaj nekdo postane odgovoren 
za žival«. Slednje se v občinah kaže kot 
izrazit problem, saj se s hranjenjem zapu-
ščenih mačk razvijejo cele kolonije, z vsa-
ko naslednjo pa je povezana nova skrb za 
preživetje. Tako ostaja v občinah velik pro-

blem t.i. skrbnikov živali. Veliko je ljudi, 
ki mačke hranijo, redki so tisti, ki za žival 
poskrbijo tudi takrat, kadar jo je potrebno 
odpeljati k veterinarju. Tudi živali so živa 
bitja, zato bo vsak, ki z živalmi resnično 
sočustvuje, za njih poskrbel tudi takrat, 
ko bo žival potrebovala zdravstveno oskr-
bo. Predstavniki občin rešitev vidijo tudi v 
sterilizaciji mačk, saj bi se s tem kolonije 
mačk ustrezno zmanjšale, v občinskih pro-
računih pa bi tako bilo dovolj sredstev za 
vse pomoči potrebne živali.

Težave v obstoječem sistemu so tako 
predvsem finančne, saj je oskrba zapu-
ščenih živali predvsem na plečih občin, 
zavetišča pa naredijo na tem področju 
občutno premalo. Prav tako je v pri-
meru zavetišč težava zaradi regijske 
omejenosti slednjih. Govorimo lahko 
že o regijskem monopolu posamezne-
ga zavetišča. Zavetišča izstavljajo obči-
nam izjemno visoke račune s takšnimi 
in drugačnimi storitvami, ob tem pa se 
dejansko upravičeno postavlja vpraša-
nje, ali je posamezna žival bila deležna 
vseh navedenih storitev. 

Vsekakor je skrb za živali in pomoč za-
puščenim živalim potrebna tudi v pri-
hodnje. Nujno pa je potrebno omejiti 
izkoriščanja posameznikov na njihov 
račun ter vzpostaviti sitem, ki bo pred-
vsem v dobrobit pomoči potrebnim 
psom in mačkam. 

Zakon s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami bo v medresorsko obrav-
navo posredovan predvidoma v mesecu 
oktobru 2011. Ravnajmo premišljeno in 
odgovorno, saj gre za živa bitja, ki potre-
bujejo našo pomoč in ne za finančne vire 
zaslužka, kot je žal prevečkrat praksa .

Skrb za živali ali 
interes po kapitalu?

jaSmina tkalčič
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Evropa mora narediti več za traj-
nostno upravljanje voda, če ne 
želi izgubiti v boju proti pod-

nebnim spremembam in povečanemu 
tveganju za suše in poplave. Takšno je 
bilo sporočilo Odbora regij po sprejetju 
mnenja, ki ga je pripravil Nichi Vendo-
la, ki med drugim poziva k upravljanju 
na več ravneh in čezmejnemu pristopu 

pri upravljanju povodij ter predlaga, da 
bi Konvencijo županov razširili tudi na 
področje trajnostnega upravljanja voda. 
Med mnogimi predlogi iz mnenja je tudi 
poziv, naj nove zakonske določbe EU od 
vsake države zahtevajo določitev natanč-
nih ciljev glede učinkovitosti na ravni 
povodij za vse panoge, ki so odvisne od 
vode (gospodinjstva, industrija, kmetij-

stvo, ribištvo, turizem, vodne elektrarne 
itd.). V mnenje poleg tega OR predlaga 
združitev skladov EU za učinkovitost pri 
porabi energije in vode v stavbah, pa 
tudi sprejetje energetskih ciljev, ki bodo 
prilagojeni potrebam vsakega lokalne-
ga območja. Vendola poziva Konven-
cijo županov, v okviru katere se je več 
kot 2500 lokalnih in regionalnih oblasti 
že zavezalo, da bo preseglo cilje na po-
dročju energije do leta 2020, naj svojo 
pozornost poleg energije namenijo tudi 
vodi. Tako v mnenju o prihodnosti pro-
grama LIFE, ki je bilo sprejeto na plenar-
nem zasedanju 1. julija, meni tudi Daiva 
Matoniene. Predlaga, da bi bila finančna 
sredstva LIFE – ki so običajno uporablje-
na za podporo programom varstva nara-
ve in okolja – v prihodnosti uporabljena 
za financiranje »razširitve koncepta Kon-
vencije županov z energetske učinkovi-
tosti na mesta, ki bodo gospodarna z viri 
in okolju prijazna«. Pričakovati je, da bo 
poziv Odbora za svojega sprejela Evrop-
ska komisija, ki bo v letu 2012 predložila 
načrt ohranjanja evropskih voda.

Izboljševanje 
trajnostnega 
upravljanja voda

barbara horvat

vir: ek
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Na podlagi dogovora na sestankih glede pogajanj o višini 
povprečnine 2012, 2013 je Skupnost občin Slovenije opra-
vila med občinami krajšo anketo na temo posledic zamrzni-

tve cen komunalnih storitev. Glede na to, da so cene na področju 
komunalnih storitev zamrznjene že več kot leto dni, občine kljub 
sprejetju novih cen le-teh niso mogle in tudi v tem trenutku še ne 
morejo uveljaviti. Eden izmed argumentov za zamrznitev cen je 
bila inflacija oziroma vpliv nenadnega dviga cen na dvig inflacije. 
Glede na to, da je MF poročalo, da je trenutno inflacija v Sloveniji 
skoraj nična, je SOS predlagala odmrznitev cen, s čemer bi lahko 
pozitivno vplivali tako na dvig inflacije kot tudi na znižanje negativ-
nih poslovnih izidov na področju komunale v slovenskih občinah.

SOS je imela za izvedbo ankete zelo malo časa, zato se je na 
anketo odzvalo 40 občin. 

V 14 občinah (35 %) so bile potrjene nove cene, ki pa niso bile 
uveljavljene zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev. Ostale 
občine, ki niso sprejemale novih cen, navajajo kot razlog pred-
pise, ki niso dovoljevali uveljavitve novih cen. V nasprotnem 
primeru bi večina občin dvignila cene komunalnih storitev. 

Pri posameznih cenah komunalnih storitev bi občine dvignile 
cene v naslednjih razponih:

•  oskrba s pitno vodo od 3% do 125%, v povprečju 47,7% 

•  odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode od 27% do 40%, v povprečju 31,7%.

•  zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje preo-
stankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov od 25% do 236%, v povprečju 87%.

Rezultati ankete ter komentarji občin še potrjujejo dejstvo, da 
je politika zamrznitve cen neustrezna, saj bi se cene v večini 
občin morale dvigniti, ker v danem trenutku občine večinoma 
pokrivajo velike izgube, ki se ustvarjajo na področju komunale.

M inistrstvo za javno upravo je v javno obravnavo po-
slalo predlog novega Zakona o funkcionarjih. Cilj 
predloženega zakona je sistemsko urediti pravice in 

obveznosti funkcionarjev glede pokojninskega, invalidskega 
in zdravstvenega zavarovanja ter pravice, povezane z opra-
vljanjem funkcije, med trajanjem funkcije, prav tako pa je cilj 
zakona urediti položaj in pravice funkcionarjev po preneha-
nju opravljanja funkcije. 

Poglavitne rešitve se nanašajo na ureditev pravic funkcionarjev 
med opravljanjem funkcije in po prenehanju mandata, ureditev 
plačila za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev državnih 
svetnikov, občinskih svetnikov, nepoklicnih županov in podžupa-
nov, določitev pristojnega organa za odločanje o pravicah funkcio-
narjev in organ, ki izvršuje pravice funkcionarjev, določitev pravic 
po prenehanju mandata glede možnosti uveljavljanja pravice do 
nadomestila plače, čas prejemanja nadomestila in višino nado-
mestila. Predložene rešitve praviloma sledijo usmeritvi, da se v 
primerih, ko to ne vpliva na avtonomijo posameznih vej oblasti 
in na avtonomijo in zakonitost izvajanje funkcije, določene pravi-
ce funkcionarjev določajo v obsegu in višini, kot to velja za javne 
uslužbence v državni upravi, seveda ob upoštevanju specifike ozi-
roma posebnosti izvajanja določene funkcije.

Skupnost občin je sistematično ureditev področja funkcionar-
jev pozdravila, vendar podala pripombo na predlog 13. člena 
zakona. V omenjenem členu je predvideno, da znaša mesečna 
višina plačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana polo-
vico plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, 
medtem ko mesečna višina plačila za nepoklicno opravljanje 
funkcije podžupana znaša eno tretjino plače, ki bi jo prejemal, 
če bi funkcijo opravljal poklicno.

Skupnost občin Slovenije se z omenjeno omejitvijo glede podžupa-
nov ne strinja, zato je v svojih pripombah predlagala, da se dikcija 
v zvezi z opravljanjem nepoklicne funkcije podžupana spremeni. 
Skupnost meni, da bi se podžupani morali obravnavati enako kot 
župani, zato je plačilo v višini tretjine plače premajhno, saj se v 
praksi potrjuje, da je delo podžupanov v veliko pomoč županu in 
v korist občine in bi predlagana omejitev lahko marsikaterega spo-
sobnega kandidata odvrnila od opravljanja te funkcije.

Nepoklicni podžupani 
po novem samo za 
tretjino plače?

Analiza dokazala 
zamrznitev cen 
komunalnih storitev v 
škodo občinamSiniša plavšić 

Siniša plavšić 
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Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in 
tehnologijo je konec 
maja objavilo poziv 
strokovni, zainteresirani 
in drugim javnostim za 
predložitev predlogov 
v okviru priprave 
novega področnega 
Zakona o elektronskih 
komunikacijah. 
Skupnost občin Slovenije 
je ministrstvu oddala 
svoja stališča.

Poglavitni namen priprave novega 
zakona je prenos spremenjenih do-
ločb evropskega regulativnega okvira. 
Upoštevajoč dejstvo, da direktive na 
določenih mestih dopuščajo diskreci-
jo oziroma državam članicam prepu-
ščajo urejanje posameznih vprašanj, 
ostaja prostor tudi za druge potrebne 
spremembe. Zato so se obrnili na stro-
kovno, zainteresirano in druge javnosti 
in pozvali k oddaji predlogov za mo-
rebitne izboljšave veljavnega zakona v 
novi predvideni ureditvi ter težave pri 
izvajanju zakonskih določb, s katerimi 
se deležniki srečujejo v praksi. 

SOS je odgovoril na poziv MVZT k oddaji 
pripomb k sedaj veljavnemu ZEKom (Za-
kon o elektronskih komunikacijah). V sta-
liščih smo med drugim zapisali, da bi mo-
rala država omogočiti izgradnjo osnovne 
telekomunikacijske strukture povsod, 
tako da so osnovne storitve omogočene 

vsem ne glede na strukturo naselij po ob-
činah (bele lise). Do sedaj so bili razpisi 
taki, da so privilegirali občine, ki so imele 
podeželsko strukturo naselij, medtem ko 
občine z mešano urbano in podeželsko 
strukturo niso imele možnosti priti do 
razpisanih sredstev. Ministrstvu smo pre-
dlagali, da se naj v javnih razpisih omo-
goči prijava tudi posameznim krajevnim 
skupnostim in ne samo občinam. Na vpra-
šanje ministrstva, na kakšen način bi z no-
vim ZEK-om urejali stimulacijo zasebnih 
vlaganj v izgradnjo širokopasovnih omre-
žij in kje so možnosti javnih sredstev, smo 
zapisali, da bi vsi prebivalci morali imeti 
možnost dostopa do univerzalne storitve. 
Le-to bi morali definirati s pasovno širino 
in/ali naborom storitev, ki je z njo omo-
gočena. Glede na to, da so komercialni 
ponudniki zainteresirani za storitve višje-
ga nivoja in z večjo hitrostjo dostopa, bi 
bilo morda smiselno definirati brezplačen 
(ali z zelo nizko ceno) minimalen dostop 
recimo do interneta s hitrostjo do 1Mbps 
in z osnovnimi storitvami (dostop do in-
terneta, osnovna elektronska pošta). Tak 
dostop bi morali zagotavljati vsi operater-
ji. Kar je nad tem osnovnim dostopom, bi 
bilo prepuščeno konkurenci ponudnikov 
storitev. Za to pa je nujno, da so po-
nudniki omrežij strogo ločeni od ponu-
dnikov storitev preko teh omrežij.

Stališča SOS k  
veljavnemu ZeKOM

Saša kek
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M inistrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pri-
pravilo predlog Nacionalnega programa socialnega 
varstva do leta 2020. 

Namen sistema socialnega varstva v RS je omogočiti socialno 
varnost in socialno vključenost vseh državljank in državlja-
nov in drugih prebivalcev RS. Država in lokalne skupnosti so 
v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati pogo-
je, v katerih posamezniki lahko, v povezavi z drugimi oseba-
mi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno 
sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo 
dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primer-
ljiva s kakovostjo življenja drugih prebivalcev Slovenije in 
ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posame-
zniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, 
so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne poli-
tike zagotavljata država in lokalna skupnost.

K predlogu smo v okviru Skupnosti občin Slovenije podali 
pripombo, da je mreža javne službe na področju socialnovar-
stvenih storitev predviden način organiziranosti, ki pa glede 
na obstoječi sistem ni povsem razumljiv. Navedena je orga-
niziranost določenih storitev na ravni upravne enote, ki pa 
do sedaj ni bila financerka, financerka je bila država. Pri sto-
ritvah, ki bremenijo občinski proračun, pa je jasno navedena 
organiziranost na nivoju lokalnih skupnosti.

V okviru poglavja Storitve podpore in pomoči za socialno 
vključenost in samostojno življenje, Specialne oblike po-
moči na domu (mobilna pomoč), država vnaša dodatne 
finančne in druge obveznosti občin, saj mobilna pomoč v 
obstoječem Zakonu ni opredeljena (je sicer opredeljena v 
pravilnikih, kar po naši oceni že do sedaj ni bilo korektno, 
saj je minister s pravilniki širil obveznosti občin in za to ni 
imel ustrezne podlage v zakonu) in ne šteje kot obveznost 
občine. Prav tako se v poglavju Izvajanje in spremljanje ure-
sničevanja NPSV 2011-2020 lokalnim skupnostim nalagajo 
nove obveznosti po oblikovanju koordinacijskega telesa, 
kar so občine ocenile, da prinaša dodatne finančne obre-
menitve občinam.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo jasno 
opozorili, da se z dodatnimi obveznostmi občin NIKAKOR 
NE STRINJAMO …

Da se vztrajnost izplača, smo se v Skupnosti občin Slo-
venije prepričali v tem mesecu, ko nam je Ministrstvo 
za kulturo po večkratnem posredovanju v medresor-

sko obravnavo posredovalo predlog sprememb Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (v nadaljevanju ZVKD). V skladu z 93. členom 
ZVKD je pooblaščeni muzej tisti muzej, ki je vpisan v razvid in je 
pridobil pooblastilo za opravljanje državne javne službe muze-
jev. Država v pooblaščenem muzeju podpira izvajanje dejavnosti 
kot državno javno službo, med katerimi so v zakonu taksativno 
našteti naslednji: 1. identificiranje, dokumentiranje, preučeva-
nje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive dediščine, 2. 
zbiranje, akcesija in inventariziranje premične in žive dediščine, 
3. varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena, 4. 
sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodi ministrstvo, 5. sve-
tovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inven-
tarnih knjig, 6. priprava in izvedba konservatorsko-restavrator-
skih postopkov na premični dediščini državnega pomena, ter 7. 
izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja. Z navedbo 
»vendar največ v višini 80% vseh stroškov delovanja muzeja« si je 
država pustila veliko manevrskega prostora, saj je to lahko od 1 
do 80%. Preostanek je padel v breme občinskih proračunov. Ta-
kšna ureditev je v praksi predstavljala tudi težavo pri načrtovanju 
financiranja s strani občin ustanoviteljic, katerim ni vnaprej bil 
poznan delež sofinanciranja s strani države, zaradi česar je za ta 
namen bilo težko ustrezno predvideti zadostna sredstva v letnih 
proračunih občin. 

Predlog, ki smo ga prejeli v obravnavo, določa, da država sofi-
nancira državno javno službo v obsegu zgoraj naštetih dejavno-
sti. To pomeni, da je dikcija sofinanciranja do 80% bila črtana. 

Ali je to povsem pozitivno za občine, je še v tem trenutku od-
prto vprašanje. V »prejšnjem odstavku« je namreč napisano 
tisto, kar bo država financirala, vendar to ne pomeni, da je 
»v prejšnjem odstavku« vse, s čimer se ukvarja muzej in kar 
povzroča stroške muzeja. Vse, kar ni zapisano »v prejšnjem 
odstavku«, bo morala plačati najbrž občina. Sprememba je 
vsekakor ugodnejša za občine, vendar to ne pomeni 100-od-
stotnega financiranja s strani države, zato bo potrebna velika 
pazljivost in zbranost ob pogajanjih in usklajevanjih z Mini-
strstvom za kulturo. 

Bo socialno varstvo 
samo še v breme občin?

Vprašljiva ureditev 
financiranja 
pooblaščenih muzejev

jaSmina tkalčič

jaSmina tkalčič
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Skupnost občin Slovenije je skupaj 
s celjskim sejmom organizirala 
delavnico za županje in župane 

na temo črpanja evropskih sredstev. Na 
dogodku, ki se ga je udeležili več kot 70 
županj in županov, je bilo s strani pred-
stavnikov SVLR-ja predstavljeno črpa-
nje kohezijskih sredstev, ki po njihovih 
napovedih ni slabo. Mag. Mateja Čepin, 
direktorica Urada za kohezijsko politiko, 
je prisotnim predstavila, da je črpanje iz 
operativnega programa krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov uspešno, 
saj so vsa predpisana sredstva razdelje-
na, čaka pa še peti razpis s prednostno 
usmeritvijo regionalnega razvoja. Prav 
tako je poudarila, da na SVLR pripra-
vljajo poenostavitve črpanja sredstev. 
Ena od novosti bo pavšalni znesek, v vi-
šini caa. 20%, katerega ne bo potrebno 
dokazovati. V tem pavšalu bodo vklju-
čeni stroški zaposlenih, ki bodo delali 
na projektu, ter administrativni stroški 
(stroški pisarniškega materiala, ogreva-

nja, elektrike, interneta, telefona…). Vse 
navedene stroške je bilo sedaj potrebno 
posebej dokazovati (predložiti je bilo po-
trebno račun in dokazilo o plačilu), kar 
pa je pomenilo ogromno nepotrebnega 
administrativnega dela ob poročanju. Da 
ne omenim napak, ki so se pojavljale in 
zaradi katerih so občinam znižali povra-
čilo stroškov.

V nadaljevanju so bili predstavljeni štir-
je primeri dobrih praks črpanja evrop-
skih sredstev. MO Celje je predstavila 
projekt Urbanega marketinga, s katerim 
bodo pridobili strategijo razvoja mesta. 
MO Koper je predstavila projekt 3D 
mesta. S 3D projekcijo so naredili pro-
jekcijo mesta v prihodnosti. Kot tretji 
primer dobre prakse je občina Sloven-
ske Konjice predstavila gradnjo sončne 
elektrarne na strehi športne dvorane 
ter na osnovni šoli. Na tem mestu bi 
poudaril, da je občina imela obnove 
potrebno streho na športni dvorani, za 

katero obnovo pa ni bilo denarja v ob-
činskem proračunu. Z javnim razpisom 
so streho oddali v najem podjetju, ki 
je obnovilo streho (saj ni bila primer-
na za postavitev sončne elektrarne) ter 
postavila sončno elektrarno. Ob novi 
strehi je občina dobila še najemnino v 
enkratnem znesku, kar pomeni, da je ob 
tem še nekaj zaslužila (da ne omenim 
učinka na okolje, ki ga predstavlja pri-
dobivanje obnovljivih virov). Na koncu 
je Skupnost občin Slovenije predstavi-
la projekt 3D javne razgrnitve. Razvili 
smo brezplačno orodje, s katerim lahko 
občine hitro in učinkovito komunicirajo 
z občani ob javnih razgrnitvah. Lokal-
ne skupnosti lahko v 3D obliki pokažejo 
prebivalcem, kaj nameravajo zgraditi. 
Pri tem je potrebno poudariti, da orod-
je občinam ne vzame več kot par minut 
dela. Občani na drugi strani lahko s si-
mulacijo sonca preverijo, kje bo senca 
objekta, kako velik bo objekt v primer-
javi z ostalimi objekti… Ob vsem tem 
lahko orodje uporabljajo tudi pri pred-
stavitvi občine oz. delov občine možnim 
investitorjem (v 3D prikažejo teren, in-
frastrukturo, poplavna področja itd.). 
Več o projektu 3D si lahko pogledate 
na spletni strani www.3dprostor.si. 

Skupnost občin Slovenije 
na Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju

miha mohor

Skupnost občin Slovenije  
je predstavila svoj uspešen 
projekt 3D javne razgrnitve. 
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Dne 27.7.2011 je v prostorih Mi-
nistrstva za javno upravo pote-
kal sestanek v okviru projekta 

e-Sociala, ki bo zagotovil informati-
ziran način pridobivanja podatkov za 
potrebe odločanja o pravicah in sub-
vencijah v skladu z ZUPJS. Lokalne 
skupnosti so eden izmed podatkovnih 
virov, ki so podlaga za odločanje o 
upravičenosti do posamezne pravice 
oziroma subvencije.

Predstavnik Ministrstva za javno upra-
vo Tadej Gabrijel, vodja medresorske 
delovne skupine e-Sociala, je predsta-
vil ključne namene in cilje projekta e-
-Sociala in prisotnim predstavili raču-
nalniško aplikacijo Asinhroni Modul, s 
katero se bo odslej lahko pridobivalo 
podatke, ki so potrebni za določanje 
višine subvencij in določanje pravic po 
ZUPJS in jih bo potrebno posredovati 
centrom za socialno delo. Predstavil 
je ključne funkcionalnosti tehnične re-
šitve Asinhroni modul ter predvideni 
način uporabe uporabniškega spletne-
ga vmesnika, preko katerega bo omo-
gočen vnos podatkov s strani lokalnih 
skupnosti. Uporaba tehnične rešitve 
Asinhroni modul je predvidena pri 
vseh lokalnih skupnostih. Aplikacija 
omogoča tudi avtomatizacijo izpol-
njevanja zahtevkov (v primeru večjih 
podatkovnih virov, ki si lahko ustrezno 
prilagodijo svoje zaledne informacijske 
sisteme). Avtomatiziran način pomeni 
posredovanje podatkov s strani lokal-
nih skupnosti z uporabo XML datotek 
preko spletnega servisa Asinhronega 
modula. Slednji posreduje pridobljene 
podatke preko informacijskega sistema 
Pladenj naprej poizvedovalnemu sis-
temu na strani MDDSZ. Obstaja tudi 
podrobna tehnična specifikacija za 
vzpostavitev avtomatiziranega nači-
na posredovanja podatkov, ki jo MJU 

lahko posreduje zainteresiranim lokal-
nim skupnostim. Ročni vnos podatkov 
pomeni vnos podatkov preko posebne 
spletne aplikacije Asinhronega modu-
la. Za potrebe pričetka vnosa podatkov 
morajo odgovorne osebe na občinah 
razpolagati z enim izmed kvalificiranih 
digitalnih potrdil. Predvidena sta dva 
različna tipa vprašanj, ki jih bo obči-
na prejela preko sistema e-Sociala in 
Asinhronega modula: podatki o dode-
ljenih subvencijah in pomočeh, ki jih je 
občina dodelila obravnavani osebi ter 
možnost vključitve občine v postopek 
odločanja, kot stranski udeleženec v 
postopku. Predstavniki ministrstva so 
predstavili tudi nabor podatkov, ki so 
jih lokalne skupnosti v skladu z 20. toč-
ko 51. člena ZUPJS dolžne posredovati 
sistemu e-Sociala ter način prijavljanja 
stranske udeležbe v postopku v skla-
du s 37. členom ZUPJS. Računalniška 
aplikacija je po oceni predstavnikov 
SOS enostavna za rokovanje in prija-
zna uporabniku.

S strani MJU so izrazili tudi pobudo za 
oblikovanje ožje delovne skupine, ki bo 
sodelovala pri določitvi nadaljnjih ak-
tivnosti, ki so vezane na zagotavljanje 
podatkov s strani lokalnih skupnosti v 
okviru projekta e-Sociala in je sesta-
vljena s po treh članov obeh reprezen-
tativnih asociacij občin ter po enega 
predstavnika Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve in Ministrstva 
za javno upravo. Ožja delovna skupina 
za e-Socialo je bila oblikovana do 10. 
avgusta 2011. 

Na delovnih sestankih skupine se bodo 
dorekle nadaljnje aktivnosti s ciljem 
realizacije vzpostavitve posredovanja 
podatkov s strani lokalnih skupnosti 
Centrom za socialno delo preko meha-
nizmov e-Sociale.

Avtomatizacija izpolnjevanja 
zahtevkov s pomočjo 
Asinhronega modula

 barbara horvat
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Dne 27.6.2011 je na Ministrstvu za okolje in prostor 
potekal sestanek na temo izvajanja 6. člena Zakona 
o graditvi objektov (ZGO). Omenjen člen v tretjem 

do šestem odstavku določa pogoje, ko bi lahko občina v 
primeru, da so na objektu takšne pomanjkljivosti, da za-
radi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali 
učinkovanja tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo 
naselja in krajine in so posledica opustitve redne in pravil-
ne uporabe ter vzdrževanja nepremičnine, zaradi zavaro-
vanja javne koristi zavezala lastnika, da le-ta izvede nujno 
potrebna vzdrževalna dela. Kljub temu, da so predmetne 
določbe bile sprejete na predlog nekaterih občin, v praksi 
niso zaživele. Temu botruje predvsem vprašljiva ustavnost 
obravnavanih določb, ki posegajo tako v lastninsko kot v 
nekatere druge ustavno določene pravice. Tudi v pravnem 
mnenju, ki ga je na pobudo MOP pripravil dr. Rajko Pirnat, 
je mogoče razbrati, da bi lahko bile nekatere določbe 6. 
člena ZGO neustavne in so zato izredno težko izvedljive 
v praksi. 

Dejstvo je, da občine stremijo k izboljšanju videza naselij 
oz. prostora, zato bi po mnenju predstavnikov občin bilo 
smiselno najti rešitve, ki bi občinam dale legitimne pravice 
za urejanje videza naselij oz. prostora. Predstavniki MOP 
v danem trenutku priporočajo t.i. »mehki« pristop, in sicer 
s spodbujanjem vzdrževanja stavb z različnimi oblikami 
sofinanciranja in v prvi fazi s soglasjem lastnikov. Na se-
stanku je bilo izpostavljeno, da bi lahko bila MO Ljubljana 
vzorčen primer, saj že nekaj časa vodi projekt Ljubljana 
moje mesto. Ob koncu sestanka je bilo soglasno sprejeto 
stališče, da v tem trenutku ni zadostne pravne podlage, 
ki bi občinam omogočila »prisiliti« lastnike k vzdrževanju 
objektov oz. okolice le-teh.

SOS je v medresorski obravnavi obravnavala predlog Ured-
be o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odlo-
čanje v upravnem postopku. Na ministrstvu smo posre-

dovali pripombe in stališča občin, saj predlog uvaja sistem, po 
katerem bodo člani izpitnih komisij lahko le tisti, ki zadnjih pet 
let odločajo na II. stopnji, ministrstva in njihovi uradniki ter so-
dniki. Predlog je s tem določilom naravnan izrazito centralistič-
no. Kar nekaj je direktorjev in direktoric občinskih uprav, ki so 
bili v preteklosti tudi sami člani komisije. Po predlogu uredbe 
skoraj nihče iz občin ne bo mogel sodelovati. 

Občine članice so tudi izrazile stališče, da bi v uredbi bilo smi-
selno zapisati, da mora član komisije imeti univerzitetno izo-
brazbo pravne ali upravne smeri ali pa visoko strokovno šolo 
iste smeri z magisterijem. Smer je bistvenega pomena, navseza-
dnje gre za izpit iz postopkovnega prava. Niso pomembna samo 
določila Zakona o splošnem upravnem postopku, potrebno jih 
je znati razlagati skladno z metodami razlage pravnih pravil ter 
jih ustrezno umeščati v sistem pravnega reda.

Na drugi strani je predlog, da morajo člani komisije imeti izkušnje 
iz vodenja in odločanja postopka na drugi stopnji, povsem zgrešen. 
Navsezadnje večina upravnih postopkov se izvaja in vodi na prvi 
stopnji in tam si strokovnjaki pridobivajo izkušnje z neposrednim 
vodenjem in odločanjem, pa čeprav gre le za prvo stopnjo. Dru-
gostopenjski organi praviloma itak v večini pritožbenih primerov 
(pritožbe so najpogostejše pravno sredstvo na drugi stopnji) ne 
odločajo meritorno in torej ne vodijo postopkov. Tako tudi pravih 
izkušenj z vodenjem upravnih postopkov nimajo. In: kako bodo 
potem to na državnem nivoju spraševali, reševali? Le kam nas pe-
lje ta država, se upravičeno sprašujemo na ravni občinskih služb …

Izvajanje 6. člena ZGO 
praktično nemogoče

Vodenje in odločanje v 
upravnem postopku
Poskus centralističnega vodenja

Siniša plavšić

jaSmina tkalčič
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K ot novinec v slovenski delegaci-
ji v Odboru regij EU sem se ob 
svoji prvi udeležbi na plenarnem 

zasedanju z zanimanjem in rahlo tremo 
oziral po dvorani z večstoglavimi dele-
gati. V takšni množici prvi hip začutiš 
nekakšno nemoč, ker ne obvladaš vseh 
gumbov na mizi, še zlasti pa si v neka-
kšnem plimovanju neznanih obrazov, 
ki se očitno bolje od mene spoznajo na 
celotno logistiko zasedanja. Pogledoval 
sem tudi proti stropnim kabinam, v kate-
rih prevajalci vneto prevajajo vse, kar je 
izrečeno v govorniški mikrofon. Besede v 
dvorani, besede nad mano... Da, prvi hip 
sem se nekako počutil kot potapljač, ki 
se spušča v neznano globino, se ogleduje 
naokoli in išče nekaj, a še sam ne ve, kaj.

Bolj sproščeno in poznavalsko sem se po-
čutil po seji, ko so nam delegati in drugi 
predstavniki Južne Tirolske predstavili 
svojo regijo, slikovno, besedno, kulinarič-
no, družabno. Medsebojna komunikacija, 
ki je poleg osebnega seznanjanja omogoči-
la tudi izmenjavo mnenj, je povzročila, da 
sem se znebil občutja izgubljenosti. In sem 
pomislil, kako bi bilo dobro, če bi se tudi 
Slovenci čimprej predstavili na podoben 
način – mogoče s prestolnico Ljubljano – 
in se na ta način znebili neprijetne anoni-
mnosti, kateri je izpostavljen zlasti novinec 
v takšni evropski množici.

Kar zadeva vsebino in delovanje Odbora 
regij se običajno na splošno premalo za-
vedamo pomena in koristnosti te insti-

tucije pri povezovanju in vplivu občin in 
regij na delovanje EU in njenih članic... 
Včasih se mi zdi, da smo v naši podzavesti 
še vedno zelo ozki in vse, kar je poveza-
no z EU, razmišljanje in odločanje, pre-
lahkotno prepuščamo državi in njenim 
organom. Oziroma, še huje: gledamo 
zgolj lokalistično ksenofobno , samozave-
rovano in egocentrično. Nedavno sem v 
tujih medijih prebral zanimivo zgodbo o 
nekem italijanskem mestecu blizu Rima z 
okoli 600 prebivalci. V okviru italijanskih 
varčevalnih programov naj bi se mesta z 
manj kot tisoč prebivalci v svojih soseskah 
združevala in tako zniževala administra-
tivne stroške. A se v omenjenem mesetecu 
župan ni dal in je napovedal ustanovitev 
neodvisne državice z lastnim monarhom. 
Z napovedjo neodvisne monarhije in celo 
s kovanjem kovancev s svojo podobo je 
seveda naredil predvsem velik reklamni 
trik, sprožil globalno zanimanje in valove 
tujih turistov – in s tem hitro in učinkovito 
napolnil mestno blagajno.

In kako je z našimi mesteci, ki si nav-
zlic preobilici občin tudi želijo imeti 
lastno občino?

Gledati je seveda treba vase, a kot ugo-
tavljam pri pregledovanju dela in strate-

Na regionalnem 
vlaku EU 2020

mitja meršOl
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gije 2020 Odbora regij EU, je treba nuj-
no in predvsem gledati tudi navzven. In 
pri tem ne gre samo za denar in črpanje 
evropskih sredstev - pri čemer bi morala 
Slovenija neprimerno hitreje in učinko-
viteje ukrepati s pravočasnim odzivom 
na projektne razpise – ampak tudi za 
aktivnejše sodelovanje lokalnih in regi-
onalnih oblasti pri uresničevanju ciljev 
strategije Evropa 2020. Sodelovanje, ki 
posledično seveda pomeni tudi pridobi-
vanje sredstev.

Pri ocenjevanju strategije Evropa 2020, 
ki zajema zlasti ukrepe za izhod iz krize 
in strukturne reforme, je poudarjeno, 
da so regije zavoljo možnosti partner-
skega sodelovanja postale pomemb-
ne dejavnice na številnih političnih 
področjih, še zlasti pa v gospodarski, 
socialni, izobraževalni, inovacijski in 
okoljski politiki. In ker naj bi bile regije 
dejavne na meddržavnem področju, je 
še toliko bolj pomembno njihovo sode-
lovanje tudi pri izvajanju nacionalnih 
reformnih programov.

V delovnih priporočilih, ki v zvezi s tem 
prihajajo iz Bruslja, je zlasti poudarjen 
nov pristop k podjetništvu, ki naj mladi 
evropski digitalni generaciji omogoča so-

delovanje z javnimi in zasebnimi vlagatelji 
tveganega kapitala. S tem naj bi podjetni-
štvo – temelječe na ustanavljanju uspešnih 
podjetij na regionalni in lokalni ravni in v 
sodelovanju z univerzami in raziskovalni-
mi inštituti - postalo motor inovacij oziro-
ma kar nosilec evropske kulture odprtih 
inovacij. Ljubljana, na primer, ki že goji 
podjetniško managerski inkubator, bo za-
gotovo sledila načelom sodelovanja z uni-
verzo in inštituti, hkrati pa širila dejavnost 
tudi v sodelovanju z drugimi regijami.

Treba se je torej medteritorialno razgi-
bati na evropskem vlaku 2020, razviti 
partnerstva in podpreti pobude za pro-
jekte, kot so na primer Regije znanja, 
Živi laboratoriji, »koalicija znanj« za 
Pametna mesta.

Pri tem seveda ne gre pozabiti tudi na 
oblikovanje enotnega digitalnega trga 
kot temelja za lokalne digitalne agen-
de, e-uprave in usklajeno e-sodelova-
nja znotraj vse Evrope .

Program seveda tudi govori o posoda-
bljanju industrije in – v okviru »evropske 
platforme proti revščini« - vzpostavitve iz-
boljšanih razmer za nova delovna mesta.

Listal sem tudi po Beli knjigi o enotnem 
evropskem prometu, ki govori o preu-
smeritvi prometa s ceste na železnico, 
celinskih vodnih poteh, o »modrem pasu« 
kot prvem koraku k vzpostavitvi trdnega 
sistema pomorskih storitev in pomorskih 
avtocest, o prepolovitvi števila avtomobi-
lov s konvencionalnim gorivom...

Prometno infrastrukturno področje je 
še zlasti pomembno za prihodnostno 
strategijo Slovenije, pri čemer – vnovič 
poudarjeno – imajo lokalne in regio-
nalne oblasti pomembne pristojnosti.

Skratka, na vlaku Evropa 2020 nikakor 
ne moremo sedeti zgolj kot lagodni po-
tniki, ampak moramo biti tudi stroje-
vodje. Za tovrstno kvalifikacijo pa bo 
treba delati izpite v Odboru regij.

Treba se je torej 
medteritorialno razgibati 
na evropskem vlaku 2010, 
razviti partnerstva in 
podpreti pobude za projekte, 
kot Regija znanja, Živi 
laboratorij,...
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Na sestanku komisije Odbora 
regij za ekonmsko in socialno 
politiko, ki je bila 5. oktobra v 

Bruslju, so članice in člani obravnavali 
mnenje o Skupni konsolidirani osnovi 
za davek od odhodkov pravnih oseb. 
V osnutku osnutku mnenja je izposta-
vljeno, da je cilj skupne konsolidirane 
osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb (Common Consolidated Corporate 
Tax Base – CCCTB) odprava nekaterih 
pomembnih fiskalnih ovir, ki omejujejo 
rast na enotnem trgu. Ker ni skupnih 
predpisov o davku od dohodkov pravnih 
oseb, so posledice vzporednega delova-
nja nacionalnih davčnih sistemov pogo-
sto prekomerna obdavčitev in dvojna 
obdavčitev ter velika upravna obreme-
nitev podjetij in visoki stroški davčnega 
usklajevanja. Takšno stanje odvrača od 
vlaganja v EU in je tako v nasprotju s 
prednostnimi nalogami iz dokumenta 
Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast1.

S predlaganim skupnim pristopom 
bi zagotovili usklajenost nacionalnih 
davčnih sistemov, vendar ne bi uskladi-
li davčnih stopenj. Pošteno konkurenco 
glede davčnih stopenj je treba spodbu-
jati. Različne davčne stopnje omogoča-
jo, da se na notranjem trgu ohranja do-
ločena stopnja davčne konkurence, pri 
čemer poštena davčna konkurenca, ki 
temelji na davčnih stopnjah, zagotavlja 
večjo preglednost in državam članicam 
omogoča, da pri določanju davčnih 
stopenj upoštevajo lastne tržno konku-
renčnost in proračunske potrebe.

CCCTB je povezana s ponovno preu-
čitvijo davčnih sistemov in prehodom 
k obdavčevanju, ki bo bolj naklonjeno 

rasti in okolju prijazno, kot je pripo-
ročeno v strategiji Evropa 2020. Eden 
glavnih ciljev predloga pri načrtovanju 
skupne osnove je podpora raziskavam 
in razvoju. Vsi stroški, povezani z raz-
iskavami in razvojem, se pri CCCTB 
odbijejo. Takšen pristop bo družbe, ki 
se bodo odločile za sistem, spodbudil k 
nadaljnjim naložbam v raziskave in ra-
zvoj. S konsolidacijo v skladu s CCCTB 
se zmanjša skupna osnova v primeru 
čezmejne izravnave ekonomskih izgub. 

Usklajevanje bo vključevalo le izračun 
davčne osnove in ne bo vplivalo na 
finančna poročila. Zato bodo države 
članice ohranile nacionalne predpise 
o finančnem računovodstvu, pri čemer 
bodo s sistemom CCCTB uvedena avto-
nomna pravila za izračun davčne osno-
ve družb. Ta pravila ne bodo vplivala 
na pripravo letnih ali konsolidiranih 
računovodskih izkazov. 

Kot drugo mnenje so članice in čla-
ni obravnavali okvir EU za strategijo 
vključevanje Romov do leta 2020. Na-
men tega okvira EU je vnesti otipljive 
spremembe v življenje Romov. Je od-
govor EU na sedanje razmere in ne 
vpliva na primarno odgovornost držav 
članic na tem področju. S tem okvirom 
EU Evropska komisija spodbuja drža-
ve članice, da sorazmerno z velikostjo 
romske populacije, ki živi na njihovem 
ozemlju2, in ob upoštevanju različnih 
izhodišč sprejmejo ali nadalje razvijejo 
celovit pristop k vključevanju Romov 
in podprejo naslednje cilje.

Da se zagotovijo učinkovite politike v 
državah članicah, Komisija predlaga, 
da se pripravijo ali, če že obstajajo, 

Sestanek komisije za 
ekonomsko in socialno 
politiko (ECOS)

miha mohor
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prilagodijo nacionalne strategije vklju-
čevanja Romov za izpolnjevanje ciljev 
EU glede vključevanja Romov, z usmer-
jenimi ukrepi ter zadostnimi sredstvi 
(nacionalnimi sredstvi, sredstvi EU in 
drugimi sredstvi) za njihovo dosega-
nje. Predlaga rešitve za odpravljanje 
sedanjih ovir za učinkovitejšo uporabo 
sredstev EU ter določa temelje učinko-
vitega mehanizma za spremljanje, da se 
Romom zagotovijo konkretni rezultati.

Cilji EU glede vključevanja Romov se 
morajo v sorazmerju z velikostjo rom-
ske populacije nanašati na štiri ključna 
področja: dostop do 

•  izobraževanja, kjer morajo drža-
ve članice vsem romskim otrokom 
zagotoviti dostop do kakovostne 
izobrazbe in preprečevati njihovo 
diskriminacijo ali segregacijo, ne 
glede na to, ali prebivajo na enem 
mestu ali ne. Države članice mo-
rajo zagotoviti vsaj dokončanje 
osnovne šole. Prav tako morajo 
razširiti dostop do kakovostne 
predšolske vzgoje in varstva ter 
zmanjšati število otrok, ki opustijo 
srednješolsko izobraževanje v skla-

du s strategijo Evropa 2020. Mlade 
Rome je treba spodbujati tudi k so-
delovanju v sekundarnem in terci-
arnem izobraževanju3.

•  zaposlovanja, države članice mo-
rajo Romom omogočiti neomejen 
in nediskriminacijski dostop do 
poklicnega izobraževanja, trga 
dela ter orodij in pobud za samo-
zaposlovanje. Treba je spodbujati 
dostop do mikroposojil. V javnem 
sektorju je treba ustrezno pozor-
nost posvetiti zaposlovanju uspo-
sobljenih romskih javnih uslužben-
cev. Javni zavodi za zaposlovanje 
lahko Romom pomagajo s perso-
naliziranimi storitvami in posredo-
vanjem. Na tak način bi se lahko 
Rome pritegnilo na trg dela in tako 
povečalo njihovo stopnjo zaposle-
nosti.

•  zdravstvenega varstva, države čla-
nice morajo zlasti otrokom in žen-
skam zagotoviti dostop do kakovo-
stnega zdravstvenega varstva, pa 
tudi preventivnih zdravstvenih sto-
ritev in storitev socialnega varstva 
na podobni ravni in pod enakimi 

pogoji, kot so zagotovljeni ostale-
mu prebivalstvu. Če je mogoče, bi 
morali biti v programe zdravstve-
nega varstva, namenjene romski 
skupnosti, vključeni tudi ustrezno 
usposobljeni Romi.

•  in stanovanj, kjer morajo države 
članice spodbujati nediskriminato-
ren dostop do stanovanj, tudi so-
cialnih. Morajo aktivno sodelovati 
z usmerjenimi programi, ki bodo 
vključevali regionalne in lokalne 
organe.

Ti minimalni standardi morajo temeljiti 
na skupnih, primerljivih in zanesljivih 
kazalnikih. Z doseganjem teh ciljev bodo 
države članice lažje dosegle splošne cilje 
iz strategije Evropa 2020. 

Aprila 2010 je Evropska komisija4 drža-
ve članice pozvala, naj zagotovijo, da 
bodo obstoječi finančni instrumenti EU, 
zlasti strukturni skladi in Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja na voljo 
Romom. Svet je ta pristop potrdil junija 
20105. Vendar večina držav še ne izko-
rišča dovolj sredstev EU, ki so na voljo 
za reševanje potreb Romov.

1Sporočilo Komisije „EVROPA 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“, COM(2010) 2020 z dne 3. marca 2010.
2Glej ocene Sveta Evrope na naslovu http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp, ki so vključene v prilogo k temu sporočilu.
3V tem okviru je treba raziskati potencialno uporabo inovativnih pristopov, kot je dostop do učenja in pridobivanja veščin na podlagi IKT.
4COM(2010) 133.
5Sklepi Sveta z dne 7. junija 2010, 10058/10+COR 1.
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Po mnenju Odbora 
regij (OR), ki sicer 
podpira prometni načrt 
do 2050, potrebuje 
eU za bolj “zeleni” 
in bolj konkurenčni 
sektor prometa do leta 

2050 bolj konkretne 
vmesne cilje in ustrezna 
finančna sredstva, kot so 
razglasili na plenarnem 
zasedanju OR 30. junija.

Regionalne in lokalne oblasti imajo ključ-
no vlogo pri prometni politiki, na primer 

vzdrževanje cestnega omrežja, upravljanje 
javnega prometa in izvajanje standardov 
kakovosti zraka. V nasprotju z nekate-
rimi nacionalnimi vladami Odbor regij 
podpira namen Komisije doseči glavni cilj 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
prometnem sektorju za 60%, pričakuje pa 
konkretne ukrepe, konkretne vmesne cilje 
in ustrezna finančna sredstva iz ravni EU. 
Člani OR so podprli enega najbolj spornih 
predlogov Evropske komisije, ki predvide-
va zmanjšanje uporabe »konvencionalnega 
goriva« avtomobilov v mestnem prometu 
do leta 2030, do leta 2050 pa prenehanje 
uporabe vozil na fosilna goriva ter organi-
zacijo javnega prevoza brez izpustov CO2 
v vseh večjih mestih do leta 2030. Hkrati 
zastopa mnenje, da bo to mogoče doseči le 
z enotno obdavčitvijo na »umazani« motor-
ni promet, prihodke s te strani pa bi smeli 
porabiti le za namene učinkovitega pro-
metnega sistema. Odbor je pozdravil tudi 
predloge za trajnostno mobilnost v mestih, 
ki je ključna zahteva prejšnjih mnenj OR o 
tem vprašanju. Vendar pa je Odbor regij iz-
razil razočaranje, da Komisija v finančnem 
okviru 2014-2020 ni predvidela novega 
finančnega instrumenta za sofinanciranje 
teh načrtov mobilnosti, kot so zahtevali.

Odbor regij 
podpira prometni 
načrt do 2050

barbara horvat

vir: ek
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V petek, 30. Septembra, so se 
predstavniki komisije za narav-
ne vire sestali na 7. seji v Bru-

slju, na kateri so obravnavali osnutek 
mnenja o promociji kmetijskih proi-
zvodov ter o zakonodajnih predlogih 
reform ribiške politike. 

V osnutku o mnenju o promociji kmetij-
skih proizvodov poročevalec poudarja, 
da ima evropsko kmetijstvo ključno vlo-
go za gospodarski razvoj na lokalni in 
regionalni ravni, saj pomembno prispeva 
k ustvarjanju delovnih mest in ohranja-
nju prebivalstva na podeželju, zato je ta 
politika temeljnega pomena za krepitev 
kmetijske dejavnosti. Pozdravlja, da je 
bilo mogoče z dosedanjo politiko promo-
viranja prispevati k povrnitvi zaupanja 
potrošnikov po aferah npr. z dioksinom 
in BSE, čeprav meni, da bi morala imeti 
ta politika mnogo prožnejša in dolgoroč-
no bolj učinkovita informacijska orodja, 
da bi se hitreje odzivala na krize, kot so 
epidemije E. coli, in da bi tako lahko čim 
hitreje povrnili zaupanje potrošnikov. 
Z Evropsko komisijo se strinja, da mora 

biti politika informiranja in promocije 
agroživilskih proizvodov ambiciozna, da 
mora imeti diferenciran strateški pristop 
glede na posamezni proizvod in trg ter 
zagotavljati primerno komplementar-
nost vseh instrumentov, ki so na voljo, 
da bi dosegli večjo sinergijo in povečali 
njihovo učinkovitost. Zaključno je še po-
udaril, da so nujne splošne kampanje, 
ki poudarjajo koristi uživanja evropskih 
proizvodov zaradi njihove kakovosti, 
varnosti, upoštevanja okolja in dobrega 
počutja živali, ki so posledica obveznih 
in zahtevnih proizvodnih standardov. V 
zvezi s tem močno priporoča, da se v ta-
kšnih primerih omenijo vidiki, ki lahko 
proizvod povežejo z državo članico ali 
regijo porekla. 

V drugem mnenju je poročevalec pou-
daril, da je iz dokumenta Evropske ko-
misije razvidno, da je glavni cilj nove 
Skupne ribiške politike (SRP) zagotoviti 
izkoriščanje ribjih staležev v skladu z 
načelom največjega trajnostnega dono-
sa. To pomeni, da se dolgoročno ohrani 
najvišja možna populacija posameznih 

vrst rib ob upoštevanju ustrezne sto-
pnje razmnoževanja. Ta cilj temelji na 
sklepih s svetovnega vrha o trajnostnem 
razvoju, ki je bila leta 2002 v Johannes-
burgu, uresničile pa naj bi ga po mo-
žnosti vse države do leta 2015. Glavni 
instrument, ki naj bi se uporabljal za 
zagotavljanje izkoriščanja virov v skla-
du z največjim trajnostnim donosom, je 
večletni načrt upravljanja za posamezne 
vrste rib, ki naj bi po možnosti upošteval 
tudi soodvisnosti med vrstami. Jasno je, 
da so ti načrti nujno potrebni, saj nudi-
jo perspektivo za delovanje ribištva in 
doseganje največjega trajnostnega do-
nosa, omogočajo pa tudi sorazmerno 
stabilnost glede količine ulova (načelo 
stabilnosti). Vendar pa taki načrti nikoli 
ne smejo biti dokončni, kot je pokazal 
večletni načrt za staleže trske v Balt-
skem morju1, in morajo vključevati me-
hanizem za odzivanje na nepričakovane 
spremembe upravljanih staležev ter – v 
točno določenih primerih – dopuščati 
odstopanje od načela stabilnosti tako 
navzgor kot navzdol. Tukaj gre za žive 
organizme in njihovo odzivanje na spre-
membe v okolju. Do teh sprememb pa 
lahko pride hitro, zlasti v primeru pe-
lagične vrste. Če takega mehanizma ni, 
lahko to torej resno ogrozi glavne cilje 
večletnega načrta. Zato izražajo upa-
nje, da bodo ti mehanizmi, ki temeljijo 
na najboljših razpoložljivih znanstvenih 
podatkih, vključeni v vse večletne načr-
te. V členu 11 – vsebina večletnih načr-
tov – to vprašanje ni obravnavano, saj 
govori le o rednem spremljanju in oce-
njevanju napredka pri doseganju ciljev 
iz večletnega načrta.

Sestanek komisije za 
naravne vire (NAT)

miha mohor

1Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007.
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Na seji komisije Odbora regij za 
izobraževanje, mladino, kultu-
ro in raziskave (EDUC) so čla-

nice in členi obravnavali osnutek mne-
nja o prihodnosti Evropske prestolnice 
kulture. V osnutku mnenja Odbor re-
gij priznava, da je EPK eden najuspe-
šnejših programov EU, saj je za mesto 
gostitelja in okoliško regijo enkratna 
priložnost za kulturni, socialni in go-
spodarski napredek - v nekaj letih se 
namreč lahko razvijeta bolj kot sicer v 
času ene generacije. Zaradi uspešnosti 
programa ima sedaj kultura pomemb-
no vlogo v političnih načrtih držav čla-
nic, regij in mest, naložbe v kulturo, 
šport in izobraževanje pa poleg tega 
znatno prispevajo k zagotavljanju bla-
ginje, socialne kohezije in varnosti v 

mestih in regijah na nacionalni in tudi 
evropski ravni. 

Odbor regij kljub uspehu programa 
pogreša močnejše prizadevanje Evrop-
ske komisije, da bi bila javnost bolje 
seznanjena s tem nazivom. Trenutno 
je tako, da morajo mesta - kandida-
ti svojim prebivalcem sama pojasniti, 
kakšni so cilji v zvezi z nazivom EPK 
in poiskati javno podporo za prijavo, 
to pa nekatere potencialne kandidate 
odvrne od sodelovanja v izboru. Prav 
tako pa opozarja, da bi bilo primerno 
oblikovati močnejši okvir za konku-
renco, in predlaga, da bi lahko slednjo 
organizirali tako, da bi mesta skupaj 
prispevala k razvoju kulture na nacio-
nalni in/ali regionalni ravni. Predvide-

ne dejavnosti v okviru kandidature bi 
lahko zasnovali na tak način, da bi bilo 
razvidno, kako vsako mesto ali regija 
prispeva k doseganju ciljev nacionalne 
kulturne politike, vključevale pa bi lah-
ko tudi zavezo vseh mest, da bodo tako 
tudi nadaljevala vse do dejanskega leta 
EPK, ne glede na to, kdo je razglašen 
za »zmagovalca«. Jasnejši okvir za kon-
kurenco bi omogočil zmanjšanje trenj 
med mesti in regijami ter pomagal kan-
didatom, da prispevajo k širšim načr-
tom na ravni EU in na nacionalni ravni. 
Bistvo je torej v spodbujanju zdravega 
občutka za sodelovanje in konkurenco.

Na koncu je še v osnutku mnenja izpo-
stavljen pomen večletnega pristopa, ki 
prispeva k utrjevanju pridobitev za me-
sta in regije, pa tudi povezovanju no-
vih (evropskih) omrežij, ki so nastala 
v povezavi z nazivom EPK. Ta pristop 
poleg tega zagotavlja, da bodo naložbe 
v kulturo tudi v prihodnje vključene v 
politične načrte, zlasti v teh časih fi-
nančnih pritiskov. Merilo o »mestu in 
državljanih« zahteva, da je dogodek 
organiziran trajnostno in da je sestavni 
del dolgoročnega kulturnega in soci-
alnega razvoja, vendar pa se v večini 
EPK posvečajo predvsem organizaciji 
kulturnih prireditev v letu dogodka.

Prihodnost Evropske 
prestolnice kulture

miha mohor
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Predstavniki komisije Odbora regij 
za okolje, podnebne spremembe 
in energijo, so se sestali na svoji 

7. seji v Malmö na Švedskem. Na se-
stanku, ki sta se ga udeležila tudi slo-
venska predstavnika in sicer Barbara 
Žgajner Tavš (podžupanja Trbovelj) ter 
dr. Ivan Žagar (župan Slovenske Bistri-
ce), so obravnavali mnenja o predlogu 
direktive o energetski učinkovitosti, o 
okoljskem hrupu, o prispevku lokalnih 
in regionalnih oblasti EU k konferenci 
Združenih narodov o trajnostnem ra-
zvoju (Rio +20), ter o mnenju o vesolj-
ski strategiji, ki koristi državljanom. 

V mnenju o predlogu direktive o ener-
getski učinkovitosti je poročevalec 
predstavil, da je analiza Evropske 
komisije pokazala, da je treba cilje iz 
direktive o energetskih storitvah za 
sektorje končne rabe ohraniti do roka, 
ki se izteče leta 2016, vendar jih je 
treba za doseganje cilja 20-odstotne-
ga povečanja energetske učinkovitosti 
dopolniti z ambicioznejšimi cilji var-
čevanja z energijo v skladu s procesom 
strategije Evropa 2020. Navedeno je, 
da zdaj ni nujno, da so takšni cilji za-
vezujoči, in da je z zavezujočimi cilji 
mogoče doseči enake ali boljše rezul-
tate. Hkrati pa je od javnih organov 
treba zahtevati, da kupujejo izdelke in 
stavbe z visoko energetsko učinkovi-
tostjo na podlagi razpoložljivih ener-
gijskih nalepk in certifikatov. Poroče-
valec Odbora regij je bil kritičen do 
ne nezavezujočih nacionalnih ciljev 
pred letom 2014, meni, da so podro-

čja uporabe ukrepov omejena, da je 
vloga lokalnih in regionalnih akterjev 
zmanjšana, ter da ni ukrepov za oza-
veščanje državljanov, poleg tistih, ki 
so sprejeti za spodbujanje obveščanja 
potrošnikov o njihovi porabi energije 
v realnem času.

V drugem mnenju so prisotni obrav-
navali direktivo EK o hrupu, kateri 
glavni cilj je preprečevanje hrupa, ki 
so mu ljudje izpostavljeni v pozida-
nih območjih, javnih parkih ali drugih 
mirnih območjih v strnjenih naseljih, 
v mirnih območjih na deželi, blizu 
šol, bolnišnic in v bližini drugih stavb 
in območij, ki so občutljiva na hrup. 
Direktiva se ne uporablja za hrup, ki 
ga povzročajo osebe, izpostavljene 
hrupu, hrup, ki nastaja pri gospodinj-
skih opravilih, hrup sosedov, hrup 
na delovnem mestu ali hrup znotraj 
prevoznih sredstev oziroma hrup na 
vojaških območjih zaradi vojaških de-
javnosti. Okoljski hrup je eden glavnih 
vzrokov za stres, razdražljivost, izgu-
bo sluha in motnje spanja, v nekaterih 
primerih pa tudi za bolezni srca, zato 
je treba nujno sprejeti ukrepe, da bi 
to stanje spremenili ali izboljšali ter 
da bi ljudje, ki trpijo zaradi škodlji-
vih ravni hrupa, imeli bolj kakovostno 
življenje. Iz navedenega so člani ko-

misije opozorili na, raznolikost metod 
zbiranja podatkov, pomanjkanje po-
drobnejših podatkov glede nekaterih 
vidikov direktive, neustreznost mini-
malnih zahtev v zvezi z oblikovanjem 
akcijskih načrtov, potrebo po boljšem 
usklajevanju kakovosti zraka in upra-
vljanja hrupa, ter potrebo po optimal-
nem in racionalnejšem pošiljanju re-
dnih poročil. 

V nadaljevanju so pri prispevku lokal-
nih in regionalnih oblasti k trajnostne-
mu razvoju ugotovili, da so sodelova-
nje, pristojnost in vpliv na lokalni in 
regionalni ravni osnovni predpogoji za 
ustvarjanje trajnostne družbe. Zato je 
treba izpostaviti načela subsidiarnosti 
in sorazmernosti ter ju uveljaviti na 
vseh ravneh upravljanja: na svetovni 
ravni, v postopku načrtovanja in od-
ločanja na ravni Evropske unije in vse 
do nacionalne in podnacionalne ravni. 
Prav mesta so mnogokrat na čelu priza-
devanj za trajnostni razvoj. Od začetka 
tega stoletja večina od 6 milijard ljudi 
živi v mestih. Svetovno prebivalstvo bi 
se lahko do leta 2050 s sedanjih 6 mili-
jard povečalo na 9 milijard in po neka-
terih ocenah bo 60 odstotkov teh ljudi 
do leta 2030 živelo v mestih. Ta trend 
je še posebej opazen v državah v razvo-
ju ali v hitro razvijajočih se državah. Za 
trajnostni razvoj mest je potreben ce-
losten, enoten pristop pri upravljanju 
gospodarskih, okoljskih in družbeno-
-kulturnih razsežnosti razvoja znotraj 
prostorskega in fizičnega okvira. OR 
priporoča, da se razvoju in podpori 
trajnostnega razvoja mest posveti več 
pozornosti. Poročevalec je predlagal 
preoblikovanje Programa Združenih 
narodov za okolje (UNEP) v svetovno 
okoljsko organizacijo. Ta preobrazba 
v specializirano agencijo ZN bi omo-
gočila nastanek svetovne večstranske 
okoljske organizacije, kar bi bil najbolj 
obetajoč korak naprej k izboljšanju 
mednarodnega upravljanja na podro-
čju okolja. Agencija bi morala imeti 
prenovljen in razširjen mandat ter de-
lovati pod enakimi pogoji kot druge 
specializirane agencije ZN. Na koncu 
je poročevalec še poudaril, da pričaku-
je, da bo Komisija med pripravami na 
srečanje na vrhu Rio+20 še poglobila 
in izboljšala dialog z OR in njegovimi 
člani. Upa, da bodo v delegacijo EU, ki 
bo sodelovala na srečanju, povabljeni 
tudi delegati iz OR.

Komisija Odbora regij 
o okolju, podnebnih 
spremembah in 
energiji

miha mohor

Od začetka tega stoletja 
večina od 6 milijard ljudi 
živi v mestih. 
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M ed 11. in 12. julijem je Skupnost občin Slovenije v 
Ljubljani gostila sestanek delovne skupine za fiskalno 
decentralizacijo pri Mreži asociacij lokalnih oblasti ju-

govzhodne Evrope (NALAS). Na sestanku so prisotni razpravljali 
o nadaljevanju projekta Analize občinskega zadolževanja v drža-
vah mreže NALAS. Namen projekta je bila izmenjava najboljših 
izkušenj v regiji jugovzhodne Evrope, na področju dolžniškega fi-
nanciranja in upravljanja kompleksnih investicijskih projektov in 
tako podpreti razvoj zmogljivosti tako razvitih kot manj razvitih 
lokalnih skupnosti. Tako pridobljene informacije naj bi vodile tudi 
k predlogom sprememb zakonov in predpisov, ki omejujejo zadol-
ževanje občin v nekaterih državah. Na sestanku smo sklenili, da 
bo delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pričela z zbiranjem 
periodičnih podatkov za komparativno analizo nivoja decentrali-
zacije in fiskalne avtonomije lokalnih skupnosti na področju JV 
Evrope. V sled dogovorjenemu smo v vseh asociacijah, včlanjenih 
v mrežo NALAS, že pričeli z zbiranjem podatkov na področju pri-
hodkov občin, ki niso davčni prihodki. Izsledki analize bodo služili 
osnovi za prijavo projekta. Na področju financ je mreža NALAS kot 
zunanjega svetovalca uspela pridobiti Američana Anthonyja Levi-
tasa, strokovnjaka za fiskalno decentralizacijo v postkomunistični 
Evropi z več kot desetletnimi izkušnjami, ki jih je pridobil z delom 
na Poljskem, v Ukrajini, Srbiji in Makedoniji. 

Sestanka se je udeležila kot predstavnica SOS v delovni skupini 
tudi Vilma Milunovič iz MO Koper, generalna sekretarka SOS Ja-
smina Vidmar in upravljavka z znanjem pri SOS za NALAS Barba-
ra Horvat.

V Tirani (Albanija) je 28. septembra potekalo srečanja pod na-
slovom – Jačanja kapacitet in sodelovanje lokalno izvoljenih 
predstavnikov Albanije v organizaciji Nalas, mreže asociacij 

lokalnih oblasti jugozahodne Evrope, in Kongresa lokalnih in regio-
nalnih oblasti Sveta Evrope. Na dogodku posebnega pomena sva ob 
predstavnikih turške in kosovske asociacije ter visokih predstavnikih 
kongresa, med drugim se je dogodka udeležil tudi predsednik kon-
gresa, Keith Whitmore  in seveda tudi Nalasa, sodelovala še Tone 
Peršak, podpredsednik organizacije Nalas in član predsedstva SOS 
ter jaz sama. Zakaj posebnega pomena? Predvsem zato, ker je do 
dogodka prišlo na prošnjo albanske asociacije, ki se je soočila z de-
litvami in drobljenjem na političnih osnovah. Kot je ocenjevala že 
posebna opazovalna misija kongresa, ki je bila v Albaniji prisotna 
na lokalnih volitvah 8. maja tega leta, so razmere na področju ko-
munikacij med največjima političnima blokoma - demokratsko in 
socialistično stranko - slabe. Nesposobnost političnega dialoga pa se 
je prenesla tudi na področje združevanja občin. Zato je bil namen 
dogodka predvsem ustvariti prostor, kjer bi se lahko srečali in soočili 
župani obeh največji grupacij, prav tako pa na istem mestu  pred-
staviti izkušnje tistih, ki so se v preteklosti prav tako srečevali z deli-
tvami na področju združevanja občin. Dogodka se je s strani alban-
skih županov udeležila številčno močna skupina županov iz obeh 
najmočnejših političnih skupin, med njimi tudi ključni, kot tiranski 
župan Luizin Basha. V konstruktivni, čeprav na trenutke polemični 
razpravi se je pokazalo, da pravzaprav malo vedo o vlogi in pomenu 
asociacij občin, in da bi  bilo o tem potrebno več (in večkrat) govoriti. 
Gostje so na drugi strani poudarjali pomen povezovanja in dialoga, 
nujnost graditi odnose na podobnostih in ne razlikah. Tone Peršak 
je tako na subtilen način predstavil nujnost vzpostavljanja močne 
asociacije, takšne, ki je lahko sposobna zastopati interese občin do 
takšne ali drugačne vlade. Opozoril, da politične stranke mnogo-
krat zastopajo interese, ki niso vedno usklajeni z interesi lokalnih 
ravni, zato so povezave, ki segajo preko političnih meja izjemnega 
pomena za boljši položaj lokalnih skupnosti. Navkljub težavam je bil 
dogodek pozitivno ocenjen. Pokazal je, da so takšna »mediatorska« 
srečanja potrebna tudi v bodoče, saj lahko zmanjšujejo napetosti in 
širijo prostore komunikacije. 

Sestanek DS 
za fiskalno 
decentralizacijo 
pri NALAS

Skupnost v Tirani

barbara horvat

jasmina vidmar
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Sodelovanje Skupnosti občin Sloveni-
je (SOS) in Hrvaške skupnosti mest 
(UGRH - Udruga gradova u Repu-

blici Hrvatskoj) se je v zadnjih dveh letih 
zelo intenziviralo. Na skupni seji predsed-
stev obeh asociacij, ki smo jo organizirali 
v Podčetrtku v času, ko so se na državni 
ravni obeh strani pričela večja nesoglasja 
glede morske meje, smo v bran dobroso-
sedskih odnosov obeh držav pokazali, da 
politična vprašanja ne morejo in ne sme-
jo skaliti odnosov v vsakdanjih življenjih. 
Srečanje najvišjih organov dveh reprezen-
tativnih, nacionalnih asociacij iz sosednjih, 
pa vendar različnih, držav je unikum, vsaj 
po našem vedenju. Odprle so se številne 
možnosti za sodelovanje in letos smo orga-
nizirali že drugo skupno sejo v Opatiji, kjer 
smo se osredotočali na dve praktični po-
dročji, s katerimi imajo težave tako sloven-
ske kot hrvaške lokalne skupnosti. Temi 
sta bili pristojnosti občinskih redarstev in 
zagotavljanje brezžičnega dostopa do in-
terneta za občanke in občane. Zaposleni v 
sekretariatih pa smo se ob tej priložnosti 
dogovorili za skupno prijavo projekta, s ka-
terim bi spodbudili lokalna partnerstva in 
sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi 
lokalnimi skupnostmi. Projektno idejo smo 
v sodelovanju zapisali v obliko prijavnice 
za program Evropa za državljane, sestavili 
program in proračun v grobem, tako da so 
nam po vrnitvi iz Opatije v pisarnah osta-
le za urediti le malenkosti in formalnosti. 
Hrvaški kolegi so prijavnico pravočasno 
oddali in Evropska komisija se je odločila 
projekt sofinancirati. 

Dobili smo zeleno luč za izvajanje pro-
jekta, ki smo mu nadeli ime LOCPART 
- kot izvedenko iz lokalnih partnerstev! 
Glavni cilj projekta je povečati število 
partnerstev med slovenskimi in hrva-
škimi občinami. Ocenili smo, da je za 
to potrebno ustvariti okolje za srečanja 
in spoznavanja slovenskih in hrvaških 
občin ter občine seznaniti s progra-
mom Evropa za državljane, ki takšna 
partnerstva podpira.

V enem letu, kolikor bo trajalo izvaja-
nje projekta, bomo organizirali več do-
godkov na Hrvaškem in v Sloveniji. Ob 
vzpostavitvenem sestanku na začetku 
projekta, katerega se bodo udeležili le 
predstavniki asociacij, bodo vsi drugi 
dogodki namenjeni spoznavanju in dru-
ženju lokalnih skupnosti iz obeh držav. 
Prva bo otvoritvena konferenca s sej-
mom za iskanje partnerjev. Sledili bosta 
dve delavnici za potencialne prijavitelje 
za program Evropa za državljane in za-
ključna konferenca. Dogodki bodo orga-
nizirani v hrvaških in slovenskih mestih, 
ki so že uspešno sodelovali v programu 
Evropa za državljane, ali pa imajo zna-
tno število pobratenj oz. partnerskih 
odnosov z drugimi mesti in zaradi tega 
omogočajo izmenjavo najboljših praks 
(Maribor, Buzet, Osijek, Koper). Neka-
teri dogodki bodo povezani z že vzpo-
stavljenim neformalnim sodelovanjem 
na športnim področju med hrvaškimi in 
slovenskimi občinami. Otvoritvena kon-
ferenca in sejem za iskanje partnerjev 

Slovensko - hrvaški 
projekt LOCPART
Promocija in ustvarjanje 
lokalnih partnerstev v 
Hrvaški in Sloveniji

Saša kek
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bo organiziran v Mariboru, kot skupni 
dogodek z vsakoletnim tekmovanjem v 
veleslalomu, ki ga organiziramo na SOS. 
Zaključna konferenca pa bo organizirana 
v Biogradu na moru, skupaj z regato ja-
drnic, ki jih organizirajo hrvaški kolegi.

Projekt LOCPART je neposredno name-
njen ozaveščanju o lokalnih skupno-
stih in njihovih občank ter občanov o 
možnostih za sodelovanje v programu 
Evropa za državljanstvo kot izhodišče 
za močnejše sodelovanje v prihodnosti. 
Za dosego tega specifičnega cilja bosta 
obe asociaciji najprej delali na oblikova-
nju prostora za ustvarjanje partnerstva, 
na izboljšanju kakovosti dejavnosti v 
obstoječih partnerstvih in na izboljšanju 
znanj med zaposlenimi v občinskih in 
mestnih upravah, ki delajo na področjih 
mednarodnega sodelovanja in odnosov 
z javnostmi. Lokalne skupnosti bosta 
obe asociaciji spodbujali, da sodelujejo 
na področju evropskih politik lokalnega 
pomena, ki so v skupnem interesu, kot 
so dobro upravljanje, podnebne spre-
membe in trajnostna energija, da se 
zavzemajo za regionalne interese in iz-
ražajo odnos lokalnih oblasti pred insti-
tucijami EU. Poleg tega bosta obe aso-
ciaciji spodbujale lokalne skupnosti, da 
v vzpostavljanje partnerstev intenzivno 
vključujejo različne skupine prebivalcev 
(mladi, starejši, športa in kulture orga-
nizacije, prostovoljna gasilska društva 
ipd.). Program Evropa za državljane 
jim namreč omogoča, da zaprosijo za 
sofinanciranje programa ukrepov za po-

dročja, kot so za sodelovanje v medkul-
turnem dialogu, povečanje strpnosti in 
medsebojnega razumevanja in spodbu-
janje kulturne in jezikovne raznolikosti. 
Spodbujali bomo tudi sodelovanje med 
starejšimi občani, v počastitev evrop-
skega leta aktivnega staranja leta 2012. 

Projekt se bo kmalu pričel z vzpostavi-
tvenim sestankom (kick-off meeting), 
kjer bomo zaposleni v sekretariatih obeh 
asociacij za začetek pripravili vprašal-
nike za zbiranje podatkov, ki jih bomo 
uporabili za ustvarjanje profilov lokal-
nih skupnosti. Vprašalnik bo vseboval 
splošne informacije o lokalni skupnosti, 
o skupinah občank in občanov ter orga-
nizacijah in projektne ideje za iskanje 
partnerjev, področja, na katerih občine 
želijo sodelovati. UGRS in SOS bosta 
opredelili vsebino spletnega portala, kjer 
bodo objavljene vse informacije o lokal-
nih skupnostih v hrvaškem, slovenskem 
in angleškem jeziku. Spletni portal bo 
povezan s 3D zemljevidom, dostopne pa 
bodo tudi informacije o programu Evro-
pa za državljane. Spletni portal bo obli-
kovan tako, da bodo lokalne skupnosti 
svoje podatke lahko same posodabljale 
in objavljale dobre prakse ter novice.

Kot aktivni člani mreže asociacij lo-
kalnih skupnosti v jugovzhodni Evro-
pi (NALAS), SOS in UGRS načrtujeta 
predstavitev projekta in njegovih rezul-
tatov tudi drugim asociacijam lokalnih 
skupnosti, ki so članice mreže NALAS, 
da bi spodbudili možnosti sodelovanja 

tudi med drugimi asociacijami in tako 
omogočili multiplikativni učinek. Ta-
kšno razširjanje dobre prakse, bo dalo 
projektu mednarodne razsežnosti. 

Več o projektu bodo tako slovenske kot 
hrvaške lokalne skupnosti izvedele po 
vzpostavitvenem sestanku. Zaenkrat 
smo vam želeli le sporočiti dobro novico, 
da se nam v letu 2012 obeta veliko prije-
tnega druženja in sodelovanja s hrvaški-
mi kolegi. Prvo takšno bo v januarju ali 
februarju 2012, ko SOS že tradicionalno 
organizira tekmovanje v veleslalomu na 
mariborskem Pohorju. Tokrat vas bomo 
povabili, da s seboj vzamete tudi kakšen 
promocijski material svoje občine in se 
pripravite, da boste na čim bolj inovati-
ven način predstavili svojo občino, s čem 
se ukvarjate, na kaj ste ponosni, kje vas 
čevelj žuli in bi si želeli spoznati izku-
šnje drugih mest s podobnimi težavami, 
katere NVO in druge organizirane skupi-
ne občank in občanov so v ospredju lo-
kalnega dogajanja, kdo so nosilci gospo-
darskega razvoja lokalne skupnosti ipd. 
Na podoben način se bodo predstavile 
tudi hrvaške lokalne skupnosti. Upamo, 
da bomo s takšnim sejmom za iskanje 
partnerstev omogočili prepoznavanje 
˝sorodnih duš˝ med slovenskimi in hr-
vaškimi lokalnimi skupnostmi, ki bodo 
v prihodnosti vzpostavile partnerske 
odnose. Tistim občinam, ki pa že imajo 
pobratne občine na Hrvaškem, pa bo do-
godek služil kot priložnost, da se srečajo 
in ostalim občinam predstavijo predno-
sti takšnega sodelovanja.
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V Kairu se je med 7. in 9. septem-
brom odvijal prvi vrh Sister Ci-
ties and Twinning organizacij. 

Organizacija Sister Cities International 
je v Kariu gostila vodje mednarodnih 
organizacij s področja pobratenj lokal-
nih skupnosti (twinning) iz 30 držav 
vsega sveta na konferenci z naslovom 
First Sister Cities and Twinning Sum-
mit. Med njimi je bila tudi Slovenija s 
predstavnico Skupnosti občin Sloveni-
je. Sodelujoči vodje diplomacij, vladni 
uradniki, direktorji in izvršni direktorji 
iz globalnih fundacij, korporacij in uni-
verze v Kairu so razpravljali o trenu-
tni in prihodnji vlogi subnacionalnega 
dialoga o trajnostnem razvoju narodov 
in poudarjanju uspešnih modelov sode-
lovanj med mesti po vsem svetu. Eden 
od ciljev tega vrha je bil povezovanje 
lokalnih skupnosti in organizacij za 
povečanje partnerstev. Jim Doumas, 
izvršni podpredsednik in začasni pred-
sednik uprave Sisters Cities Internati-
onal, je na začetku konference izrazil 
upanje, da bo ob koncu tridnevne kon-
ference med udeleženci prisotno boljše 
razumevanje organizacije in vedenje, 
kako sodelovati drug z drugim. Član 
upravnega odbora Carlos Reyes pouda-
ril pomen medgeneracijskega pristopa 
k diplomaciji državljanov. Dogodek je 
dosegel vrhunec s slovesnim podpisom 
zaveze mreže sestrskih mest za spod-
bujanje partnerstev.

Otvoritvenega zasedanja se je udeležil 
Abdel Kawi Khalifa, guverner Kaira, 
Ali Abdel Rahman, guverner Gize, in 
Adel Zayed, guverner Qaliubiya. Vele-
poslanik Mostafa El-Fikky je govoril o 
pomenu diplomacije državljanov v sve-
tu, zlasti v regiji MENA s trenutnimi 
spremembami, ki potekajo v Egiptu.

Sister Cities International je leta 1956 
ustanovil ameriški predsednik Dwight D. 
Eisenhower kot neprofitno omrežje di-

plomacije državljanov za ustvarjanje in 
krepitev partnerstev med ZDA in medna-
rodno skupnostjo na občinski ravni.

Sister Cities International je organizaci-
ja s 600 članicami, to so ameriška me-
sta, ki imajo 2000 partnerstev po vsem 
svetu. Partnerstva temeljijo na skupnem 
interesu in ustvarjanju ozračja, v kate-
rem lahko partnerici skupaj izvajata 
in krepita gospodarski razvoj in razvoj 
skupnosti ne glede na državi iz katerih 
sta ti mesti. Jim Doumas je poudaril, 
da državljani in nevladne organizacije 
v takšnih partnerstvih bolj vplivajo na 
oblikovanje zunanjih odnosov.

Po Boubker Mazoz, predsednik in usta-
novitelj Sister Cities Afrike, je izpostavil 
problematiko, da na tej celini prejemajo 
veliko donacij, ki jih Afrika ne potrebu-
je več. Povedal je, da potrebujejo win-
-win situacijo, sami bi morali bolj jasno 
opredeliti, kakšno pomoč potrebujejo, 
določiti prioritete in ne samo sprejema-
ti dodeljenih sredstev drugih narodov.

Drugi dan konference se je začel z raz-
pravo o vlogi mladih v mednarodnih 
odnosih, z nagovorom predsednika 
Fundacije za izmenjave in sodelovanje 
Imama Bašarja Arafata. Poudaril je, da 
je potrebno sodelovanje med mladin-
skimi gibanji v različnih državah, ker 
so vsi mladi z enakimi težavami, soo-
čajo se z enakimi vprašanji in enakimi 
izzivi. Ne glede na to, ali gre za napre-
dne ali države v razvoju, je eden od 
glavnih izzivov na svetovni ravni nepo-
znavanje drugih, je dodal. Mlade gene-
racije imajo danes veliko možnosti za 
odpravo nevednosti o drugih s pomo-
čjo internetnih spletnih forumov in so-
cialnih omrežij. Šele takrat, ko se spro-
ščeno počutimo z drugo osebo, druge 
vere, druge kulture, lahko sodelujemo, 
je še pojasnil in dodal, da moramo najti 
skupne točke, kot je človečnost, naša 

Vrh pobratenj in 
sestrskih mest v Kairu

Saša kek
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Zemlja, naše okolje, mir in pravičnost, 
kar je skrb vseh nas. Imam Bašar Ara-
fat je v času konference tudi večkrat 
poudaril pomen vključenosti mladih v 
sprejemanje odločitev in vodenje, kar 
je sicer vroča tema v tej regiji glede 
na vlogo mladih pri vstajah v Tuniziji, 
Egiptu, Libiji in drugod.

Pomen mladih je poudaril tudi Carlos 
Reyes, član upravnega odbora Sister Ci-
ties International in svetnik Joe Davis iz 
Milwaukeeja, ki je menil, da v kolikor 
mladim ne damo mesta za odločevalsko 
mizo, dolgoročno ogrožamo kritična 
vprašanja današnje družbe in zamuja-
mo priložnosti, ne samo gospodarske 
temveč tudi za boljše družbene odnose.

Michael Bergman, direktor Partnerstva 
za novi začetek iz Aspen Instituta, je 
povedal, da je potrebno za napredek 
partnerstva nujno potrebno sodelova-
nje lokalne skupnosti. Bergman je opre-
delil deset težav, s katerimi se srečuje 
večina partnerstev - od pomanjkanja 
osebnih stikov s partnerji, do pomanj-
kanja sredstev, ki je eden najpogostej-
ših problemov. Kot načine za povečanje 

državljanske demokracije je Bergman 
navedel mir, spoštovanje in sodelovanje 
z zmnožkom dejanskega sveta, v kate-
rem živimo skupaj in možnost da imajo 
ljudje priložnost spoznati drug drugega.

Gidon Bromberg, direktor izraelske 
podružnice organizacije Prijatelji sveta 
Bližnjem vzhodu (FoEME), je pojasnil, 
da so v letu 1994 v Tabi palestinski, 
jordanski, egiptovski in izraelski oko-
ljevarstveniki oblikovali FoEME orga-
nizacijo za spodbujanje trajnostnega 
razvoja ne glede na konflikte med nji-
hovimi narodi. Predstavil je dva pro-
jekta, Dobrososedski odnosi za vodo, 
kjer 29 lokalnih skupnosti iz treh držav 
skrbi za reko Jordan, in mladinski pro-
jekt, s katerim so mladi prepoznavali 
in v geoinformacijskem sistemu ozna-
čevali okoljske nevarnosti.

Bromberg je poudaril, da je treba ci-
vilno-družbene skupine na Bližnjem 
vzhodu povezati med seboj. Pojasnil je, 
da se morajo ljudje med seboj povezo-
vati in sodelovati na različnih ravneh 
in dodal, da je prepuščanje zadev v 
roke državnih vodstev veliko tveganje.

Prav Bromberg je izrazil interes za so-
delovanjem s slovenskimi občinami. Iz 
Skupnosti občin Slovenije smo se že 
dogovorili s slovenskim veleposlani-
kom v Izraelu, da sprejme Bromberga 
in se podrobneje pogovori o možnostih 
sodelovanja. Sicer pa smo predstavni-
ki iz Evrope, med njimi tudi Slovenije, 
Bosne, Hrvaške in mreže NALAS, pred-
stavili pomen pobratenj v evropskem 
prostoru, različne vrste sodelovanj in 
partnerstev, ki so značilne za naše ob-
močje. Slovenija ima tri mesta, Koper, 
Ljubljano in Maribor, ki imajo sestrska 
mesta v ZDA. 

Konferenca je bila izredno zanimiva, 
ponudila je drugačen pogled na svetov-
no politiko, zanemarila je peščico ljudi, 
ki imajo oblast in narekujejo medna-
rodne odnose in v ospredje postavila 
prebivalke in prebivalce. Konferenco je 
sponzorirala Fundacija Billa in Melinde 
Gates, tako da povabljeni gostje niso 
imeli nikakršnih stroškov z udeležbo. 
Gostitelji so kljub temu omenili manjšo 
udeležbo od pričakovane, kar pa so jo 
pripisali nestabilnim političnim razme-
ram v Egiptu.
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Regionalna razvojna agencija Mura 
d.o.o. je partner na projektu »FATE 
- From army to entrepreneurship«, 

ki je sofinanciran s strani Programa Ju-
govzhodna Evropa in katerega namen je 
spodbujanje revitalizacije opuščenih voja-
ških objektov v razvojne namene. 

Skupaj s Službo vlade RS za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko in v so-
delovanju z Ministrstvom za javno upravo 
RS, Ministrstvom za obrambo RS, Zdru-
ženjem občin Slovenije in Skupnostjo ob-
čin Slovenije smo dne 28.9.2011 v prosto-
rih Državnega sveta Republike Slovenije 
pripravili delavnico z naslovom »Prenos 
državnega premoženja v razvojne name-
ne«, katere glavni cilj je bila predstavitev 
postopka prenosa državnega premoženja 
v last in upravljanje lokalnih skupnosti. 

V uvodnem nagovoru sta iztočnice za de-
lavnico podala Danilo Krapec, direktor 
Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o. 
in mag. Igor Strmšnik, direktor Urada za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 

Služba vlade Republike Slovenije za lo-
kalno samoupravo in regionalno politiko. 
V nadaljevanju je Franc Gönc, svetovalec 
direktorja Regionalne razvojne agencije 
Mura d.o.o., predstavil aktivnosti in re-
zultate projekta »FATE«. Prenos držav-
nega premoženja po Zakonu o skladnem 
regionalnem razvoju je predstavil mag. 
Janez Topolšek iz Službe vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko. V nadaljevanju delavnice je 
Tatjana Hočevar Kerševan, podsekretarka 
z Direktorata za investicije in nepremični-
ne, Ministrstvo za javno upravo RS, pred-
stavila Strategijo ravnanja z nepremičnim 
premoženjem RS. Igor Nered, generalni 
direktor Direktorata za logistiko, Ministr-
stvo za obrambo RS, je zbranim predstavil 
nepremičnine v lasti Ministrstva za obram-
bo RS in primere prenosa lastništva na lo-
kalne skupnosti v preteklosti. 

Delavnica je pokazala, da se država za-
veda, da prenos lastništva neperspektiv-
nega državnega premoženja na lokalne 
skupnosti lahko pomeni pomembno ra-

zvojno priložnost lokalnemu okolju. Ob 
tem pa se je potrebno tudi zavedati, da 
se mora država pri ravnanju s svojim 
premoženjem obnašati ekonomsko, za-
radi česar možnost prenosa lastništva ni 
vedno samoumevna. Lokalne skupnosti, 
ki bi želele pridobiti določeno državno 
premoženje, morajo pripraviti razvojne 
projekte, s katerimi izkazujejo javni in-
teres, ki ga bodo izpolnile s pridobljenim 
državnim premoženjem, zavedati se pa 
tudi morajo, da proces brezplačnega pre-
nosa premoženja zahteva določen čas. V 
razpravi so se prisotni zavzeli za reciproč-
nost odnosov med lokalnimi skupnostmi 
in državo, saj so do sedaj postopki tekli 
hitreje v primerih, ko so lokalne skupnosti 
prenašale svojo lastnino v last države. 

Novost na področju upravljanja z držav-
nim premoženjem je vsekakor ustano-
vitev Javnega nepremičninskega sklada 
RS, na katerega država prenaša lastništvo 
vseh neperspektivnih nepremičnin. Lo-
kalne skupnosti so izrazile tudi pomisleke 
o zmožnosti Javnega nepremičninskega 
sklada za primerno centralizirano gospo-
darjenje s približno 11.000 nepremični-
nami, ki bodo prenesene na sklad. Glede 
na to, da Javni nepremičninski sklad teh 
nepremičnin ne bo smel neodplačno od-
tujiti, je potrebno razmisliti o možnostih, 
kako bi kljub navedenemu lokalne sku-
pnosti in Javni nepremičninski sklad našli 
možnost za revitalizacijo neuporabljenih 
nepremičnin v lasti sklada.

Pomemben zaključek delavnice je vseka-
kor tudi ta, da je na tem področju po-
trebna dvosmerna in konstruktivna ko-
munikacija in sodelovanje med državo in 
zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi.

Prenos državnega 
premoženja v 
razvojne namene

reGionalna razvojna aGencija mura
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K onvencija županov je pobuda 
Evropske komisije, ki združuje 
župane evropskih mest v boju 

proti globalnim podnebnim spremem-
bam. Pobuda zavezuje župane, da na 
svojem področju zmanjšajo emisije 
CO2 za 20 % do leta 2020. Področje 
zgradb je poleg industrije eden najve-
čjih porabnikov energije in posledično 
tudi onesnaževalcev z emisijami CO2, 
saj približno 80 % evropskega prebival-
stva živi v urbanih središčih in so odgo-
vorni za okoli 40 % vseh emisij toplo-
gredni plinov (TGP). Namen pobude je 
spodbuditi lokalne skupnosti, da s svo-
jim zgledom in lokalno politiko zmanj-
šajo rabo energije in emisije na svojem 
področju ter spodbudijo lokalno prebi-
valstvo in podjetja k izvajanju ukrepov 
učinkovite rabe energije in večjemu 
izkoriščanju obnovljivih virov energije. 
Kajti ko danes govorimo o energetski 
učinkovitosti, govorimo hkrati tudi o 
okoljski in stroškovni učinkovitosti.

Mestna občina Velenje je središče Ša-
leške doline, ki je eden energetsko naj-
bolj intenzivnih centrov v Sloveniji. V 
preteklosti sta bili toplotna in električ-
na dobrina samoumevni dobrini, de-
gradacija okolja v dolini pa zelo huda 
in neizprosna. V zadnjem desetletju 
se je v Šaleški dolini pogled na oskrbo 
in rabo energije korenito spremenil. V 
Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) so bile 
nameščena čistilne naprave, v MO Ve-
lenje pa so se začeli procesi učinkovite-
ga ravnanja z energije.

V letu 2005 je MO Velenje sprejela ener-
getski koncept, v letu 2006 pa je v so-
delovanju z MO Celje in Slovenj Gradec 

ustanovila Lokalno energetsko agencijo 
KSSENA (LEA KSSENA). LEA KSSENA 
je strokovna inštitucija, ki je zadolžena 
za projekte na področju učinkovite rabe 
energije (URE), izkoriščanja obnovljivih 
virov energije (OVE), energetske sana-
cije javne razsvetljave ter implementa-
cije pilotnih in inovativnih projektov na 
področju URE in OVE.

Na pobudo LEA KSSENA je MO Velenje 
v letu 2010 kot druga občina v Sloveniji 
pristopila k podpisu Konvencije županov. 
Preliminarni načrt zmanjšanja izpustov 
emisij CO2 je bil predstavljen in sprejet 
v začetku lanske spomladi na mestnem 
svetu, svečani podpis Konvencije župa-
nov pa je bil v 4. maja 2010 v Evropskem 
parlamentu v Bruslju. Slovesnosti, ki jo 
je organizirala Evropska komisija, so se 
udeležili predsednik evropskega parla-
menta Jerzy Buzek, predsednik Evropske 
komisije José Manuel Barroso ter špan-
ski premier in takrat predsedujoči v EU 
José Luis Zapatero. 

Preliminarni akcijski načrt je bil na me-
stnem svetu soglasno sprejet, saj smo 
že takrat poleg ukrepov za zmanjšanje 
emisij CO2 predstavili tudi njihovo fi-
nančno vrednost in vire financiranja. 
Sam proces pristopa k zavezi Konven-
cije županov je razmeroma preprost, 
priprava akcijskega načrta pa zahteva 
obsežne analize emisij in rabe energije, 
idejne načrt za ukrepe URE in OVE ter 
sodelovanja z lokalnimi akterji (kot npr. 
distributerji energije), prostorskimi na-
črtovalci, nosilci odločitev in drugimi.

V juniju 2011 je MO Velenje kot prva ob-
čina v Sloveniji Evropski komisiji oddala 

Konvencija  
županov - Mestna 
občina Velenje

bOštjan krajnc

direktor kssena
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t.i. Trajnostni oz. sonaravni energetski 
akcijski načrt (ang. Sustainable Energy 
Action Plan - SEAP) na podlagi katerega 
se je MO Velenje zavezala, da bo do leta 
2020 zmanjšala emisije CO2 za 23 %. 
Priprava akcijskega načrta za zmanjšanje 
emisij je bil poseben izziv: več kot 80 % 
vseh zgradb se ogreva iz sistema daljin-
skega ogrevanja iz TEŠ-a, raba toplotne 
energije pa predstavlja okoli dve tretjini 
celotne rabe energije v občini. Na podla-
gi priporočil Evropske komisije smo se v 
akcijskem načrtu osredotočili predvsem 
na področje zgradb (tako javnih kot za-
sebnih), prometa in javne razsvetljave. 
Področje industrije v SEAP-u ni zajeto, 
saj lokalna skupnost nima neposrednega 
vpliva na delovanje podjetij, s svojo poli-
tiko lahko le spodbuja podjetja k smotrni 
rabi energije, izboljšanju delovnih proce-
sov in k večjemu izkoriščanju OVE.

Področje zgradb smo razdelili na tri po-
dročja, in sicer: javne zgradbe, zasebne 
zgradbe (in stanovanja) ter komercial-
ne in druge zgradbe. Tudi promet smo 
razdelili na tri področja: vozila v lasti 
MO Velenje, javni prevoz (avtobusi in 
taksi službe) ter osebna in druga vozila. 
Za referenčno leto, to je leto s katerim 
primerjamo zmanjšanje emisij v letu 
2020, smo vzeli leto 2003, ker je bilo za 
to leto izdelan energetski koncept. 

Raba električne energije v letu 2003 je 
znašala 157,6 GWh, raba toplotne ener-
gije pa 305,6 GWh, kar skupaj znese 
463,2 GWh energije. Posledično se je v 
ozračje v tem letu sprostilo 161,5 tisoč 
ton emisij CO2. Iz energetskega koncep-
ta je razvidno, da največ emisij prispeva 
ogrevanje zgradb: največji delež emisij 
v letu 2003 so imele zgradbe (91 %), 
sledil je promet (8 %) in javna razsve-
tljava (1 %). Ker se večji del zgradb v 

MO Velenje ogreva iz sistema daljin-
skega ogrevanja iz TEŠ-a, ki je cenovno 
eden najbolj ugodnih v državi, smo se 
pri akcijskem načrtu osredotočili pred-
vsem na ukrepe učinkovite rabe energi-
je in optimizacijo delovanja daljinskega 
sistema ogrevanja. Samo z optimizacijo 
sistema daljinskega ogrevanja lahko le-
tno prihranimo 7.600 ton CO2 emisij. 
Najpomembnejši pa bodo ukrepi učin-
kovite rabe energije samo z delilniki 
toplote predvidevamo letni prihranek 
energije do 30.000 MWh oz več kot 
8.000 ton CO2 emisij na leto, saj je bila 
raba energije za ogrevanje v gospodinj-
stvih nad slovenskim povprečjem. Z izo-
braževalnimi in osveščevalnimi dogodki 
pa bomo občane spodbujali k ukrepom 
za zmanjšanje rabe energije: name-
stitev energijsko varčnega stavbnega 
pohištva, povečanju toplotne izolacije 
zgradb, izkoriščanju OVE in drugo.

Pri vseh ostalih zgradba, kjer ni smi-
selna ali celo mogoča priključitev na 
sistem daljinskega ogrevanja, pa smo, 
poleg ukrepov URE, predvideli ukrepe 
za izkoriščanje obnovljivih virov ener-
gije in/ali soproizvodnjo toplotne in 
električne energije (SPTE).

Na področju prometa se je v MO Ve-
lenje v zadnjih nekaj letih zelo veliko 
naredilo. Že od leta 2008 v občini vozi 
'Lokalc', brezplačni javni prevoz, ki po-
vezuje center Velenja in nekatera pri-
mestna naselja. Na podlagi ankete, ki jo 
je opravila Energetska agencija KSSENA 
v sodelovanju z MO Velenje, smo oce-
nili prihranek emisij več kot 2.000 ton 
na leto zaradi uporabe Lokalca. Uvedba 
modrih con in spremembe prometnega 
režima v mestnem jedru sta omogočila 
prometno razbremenitev središča mesta 
ter posledično povečala uporabo Lokal-

ca. Na področju prometa v občini pa bo 
v prihodnje zelo pomembno tudi izbolj-
šanje voznega parka. Na MO Velenje 
tako že potekajo aktivnosti za posodo-
bitev lastnega voznega parka z okolju 
prijaznimi vozili, v prihodnosti pa načr-
tujemo tudi promocijske in izobraževal-
ne aktivnosti za občane, da bi se v večji 
meri odločali za alternativna vozila.

Tudi področju javne razsvetljave smo 
namenili veliko pozornost, čeprav znaša 
delež emisij le 1 %. Zamenjava energet-
sko neučinkovitih svetilk in regulacije 
svetilk sta kontinuirana procesa, ki pote-
kata vsako leto. V letu 2010 pa smo za-
čeli tudi z postavitvijo svetilk, ki za svo-
je delovanje izkoriščajo obnovljive vire 
energije. Postavljenih je bilo 13 sončnih 
svetil, ki za svoje delovanje neposredno 
izkoriščajo sončno energije, trenutno pa 
so v fazi postavitve svetilke, ki izkorišča-
jo kombinacijo sončne in vetrne energije.

V MO Velenje Konvencijo županov ne 
dojemamo le kot zavezo, ampak pred-
vsem kot spodbudo, da Šaleška dolina 
ostane pomemben energetski center 
- ne samo zato, ker se tu proizvede 
tretjina električne energije v državi, 
ampak ker razumemo pomen smotrne 
rabe energije in pomembnost izkori-
ščanja obnovljivih virov energije. Akcij-
ski načrt, ki je posebej prilagojen MO 
Velenje, je ambiciozen načrt, ki vsebuje 
aktivnosti na področju URE in OVE do 
leta 2020, a je hkrati pomemben do-
kument za energetsko načrtovanje in 
dolgoročno zmanjševanje obremeni-
tev občinskega proračuna in lokalnega 
okolja. Zato je zelo pomembno, da se 
akcijski načrt naredi tudi na ''terenu'' 
(in ne samo v pisarni), predvsem pa v 
sodelovanju s predstavniki in nosilci 
odločitev lokalne skupnosti.
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K oncem meseca maja je bila v 
Ljubljani okrogla miza o pod-
nebnih spremembah, ki sta jo 

organizirali Vlada RS v sodelovanju z 
UNDP (United Nations Development 
Program). Prisotni so bili predstavni-
ki zadolženi za področje podnebnih 
sprememb iz držav jugovzhodne Evro-
pe, predstavniki UNDP iz teh držav, 
nekaj nevladnih organizacij iz Slove-
nije in tudi Skupnost občin Slovenije. 
Jernej Stritih, direktor Službe Vlade 
RS za podnebne spremembe, je pred-
stavil strategijo in paket predpisov, 
ki se pripravlja v Sloveniji s področja 
podnebnih sprememb. Predstavil je 
tudi predlog projekta, s katerim je Slo-
venija pripravljena sodelovati z vlada-
mi drugih držav JV Erope pri pripravi 
podobnih strategij. Predstavnica SOS 
je zbrane predstavnike odločevalcev 
z državnih ravni opozorila na pomen 
sodelovanja z lokanimi skupnostmi pri 

pripravi predpisov in strategij s tega 
področja, saj se bodo vse črke iz pa-
pirja udejanjale v lokalnih okoljih in 
le s sodelovanjem lokalnih skupnosti 
lahko računamo, da se bo zapisano 
nekoč tudi uresničilo. Predstavnica 
SOS je tako predstavnike Vlade RS kot 
predstavnike UNDP seznanila z mrežo 
NALAS, ki v ciljni regiji povezuje asoci-
acije lokalnih skupnosti in predstavlja 
reprezentativnega sogovornika lokal-
nih skupnosti JV Evrope.

Pobuda je bila slišana in Mreža asociacij 
lokalnih skupnosti jugovzhodne Evrope 
NALAS in UNDP sta v sodelovanju or-
ganizirala štiridnevno delavnico o pod-
nebnih spremembah s poudarki na raz-
ličnih projektih, ki se odvijajo v lokalnih 
skupnostih v tej regiji. Delavnica je po-
tekala med 19. in 22. septembrom 2011 
in prisotna je bila tudi predstavnica Sku-
pnosti občin Slovenije. Cilji delavnice so 

bili izboljšati razumevanje podnebnih 
sprememb in vplivov le-teh v regiji, se-
znaniti se s podnebnimi obveznostmi in 
finančnimi mehanizmi, spoznati študije 
primerov iz regije na področju upravlja-
nja energije, energetske učinkovitosti, 
obnovljivih virov energije, upravljanje 
ekosistemov in obvladovanje podneb-
nih tveganj. Predstavnica SOS je na de-
lavnici predstavila vlogo asociacije pri 
spodbujanju iniciativ oziroma pobud s 
področja podnebnih sprememb. 

Ob številnih praktičnih primerih iz pra-
kse različnih občin so predstavniki UNDP 
poudarjali vlogo občin pri zagotavljanju 
čim večje podnebne varnosti na držav-
ni in lokalni ravni. Ukrepi za prepreče-
vanje negativnih posledic podnebnih 
sprememb in zmanjševanje tveganj so 
nujni. Vsi se zavedamo naraščajočih ek-
stremnih vremenskih pojavov (neurja, 
poplave in suše), sprememb lokalne kli-
me, sprememb biogeokemičnih ciklov, 
izginjanja ledenikov in z njimi poveza-
nih sprememb vodnih režimov, dviga 
morske gladine, sprememb v kislosti in 
temperature morja, spremembe vrst in 
habitatov. Ukrepi prilagajanja so nujni 
tudi za zmanjševanje negativnega vpliva 
podnebnih sprememb na zdravje ljudi 
(npr. vročinski valovi, kakovost vode, 
pojav subtropskih bolezni). Vprašati se 
moramo, kako zaščititi vodne vire in ka-
kovost vode, se čim se bolje zavarovati 
pred sušo, na drugi strani pa pred po-
plavami, erozijo in zemeljskimi plazovi. 
Med gospodarskimi dejavnostmi je zelo 
izpostavljeno kmetijstvo. Pri naravnih 
sistemih velja posebej izpostaviti biot-
sko raznovrstnost, naravno dediščino in 
možne spremembe požarne ogroženosti. 

Združeni narodi, 
NALAS, podnebne 
spremembe in 
lokalne skupnosti

Saša kek
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Misliti moramo na pomembne in ranljive 
infrastrukturne objekte, kot so ceste, že-
leznice, pristanišča, letališča, energetski 
objekti, in na to, kako bomo gradili in za-
ščitili siceršnje objekte in človekove sis-
teme, vključno s kulturno dediščino. Na 
gospodarstvo pa lahko negativno vpli-
vajo tudi globalna tržna nihanja, ki so 
posledica konkurence za naravne vire ali 
ekstremnih pojavov v drugih delih sveta. 

Ocene ranljivosti (npr. poplavna obmo-
čja, območja zemeljskih plazov, obalna 
območja morja, požarna ogroženost...), 
ki pomenijo analizo in prikaz ogrože-
nosti človekovih in naravnih sistemov 
zaradi vpliva podnebnih sprememb, so 
pomembno orodje pri prilagajanju in 
jih je potrebno pripraviti in upoštevati 
v občinskih prostorskih aktih. 

Z mednarodnimi dogovori in evropsko 
zakonodajo so predpisani ukrepi za bla-
ženje podnebnih sprememb (mitigacija), 
ki v prvi vrsti predstavljajo zmanjševanje 
izpustov CO2 in drugih toplogrednih 
plinov v ozračje. Programi blaženja pod-
nebnih sprememb se sprejemajo tako na 
mednarodni ravni kot na ravni posame-
znih držav in lokalnih skupnosti. Zmanj-
ševanje izpustov TGP dosegamo zlasti z 
zmanjševanjem rabe fosilnih goriv, bolj 
učinkovito rabo energije (URE), poveče-
vanjem deleža proizvodnje in rabe ener-
gije iz obnovljivih virov (OVE), zmanj-
šanjem izpustov toplogrednih plinov 
(TGP) v industrijskih procesih in pri rabi 
topil in premazov, pri odlaganju odpad-
kov in pri kmetijskih dejavnostih. Sem 
sodijo tudi ukrepi za povečevanje po-
norov ogljikovega dioksida (tj. naravnih 
ali človeških sistemov, ki vežejo in dol-

goročno skladiščijo ogljik iz ogljikovega 
dioksida v ozračju) ter zajemanje in skla-
diščenje CO2. K zmanjševanju izpustov 
TGP lahko prispevajo tako posamezniki 
kot institucije in organizacije npr. same 
lokalne skupnosti, organi občinske upra-
ve, javne institucije itd. 

Občine imajo pomembno vlogo pri 
zmanjševanju emisij preko učinkovitega 
prostorskega načrtovanja (strnjena mul-
tifunkcionalna naselja, tehnični stan-
dardi za gradnjo), razvoja javnih služb 
(šole in vrtci, javni prevoz, komunalne 
storitve), urejanja prometa (parkiranje, 
javni prevoz, površine za pešce in kole-
sarje), okoljske (vključno z energetsko) 
učinkovitosti občinskih zgradb in služb, 
zagotavljanja oskrbe z obnovljivimi viri 
energije (npr. daljinsko ogrevanje na 
biomaso), usposabljanja, spodbujanja 
in koordinacije gospodarstva, prebival-
cev in civilne družbe pri njihovih ukre-
pih blaženja podnebnih sprememb, iz-
menjave izkušenj in dobrih primerov z 
drugimi občinami v Sloveniji in v tujini.

Skupnost občin Slovenije je leta 2009 
organizirala okroglo mizo o podnebnih 
spremembah, na kateri se je oblikova-
la pobuda, ki smo jo naslovili tako na 
Vlado RS kot tudi v Odbor regij. Od 
leta 2009 do danes je moral SOS žal 
odpovedati številne dogodke, ki so bili 
namenjeni usposabljanju in spodbuja-
nju lokalnih skupnosti s področja pod-
nebnih sprememb, zaradi premajhnega 
števila prijavljenih. Odpovedi posvetov 
pa nismo pripisovali nezainteresiranosti 
temveč preobremenjenosti zaposlenih v 
občinskih upravah z drugimi obveznost-
mi. Poiskali smo druge načine, kako 

vsebine, ki so pomembne za občine, do-
staviti ciljnim skupinam. Poslužili smo 
se elektronskih medijev, dodali točke 
dnevnega reda na dogodke, ki so obe-
tali dobro udeležbo in podobno. Med 
drugim je SOS lani kot partner sodelo-
val pri akciji Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu, spodbujal, informiral in obveščal 
občine o dogodku, ki je ne samo prispe-
val k čistejšemu okolju, temveč dvignil 
kolektivno okoljsko zavest prebivalk in 
prebivalcev na zavidljivo raven. 

Predstavnica SOS je v Bratislavi predsta-
vila tudi projektne aktivnosti, ki se jih 
loteva SOS v sodelovanju z Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 
področju lokalne samooskrbe s hrano. 
Okoliščine vprašanj povezanih s hrano 
in kmetijstvom se dramatično spremi-
njajo. Hrana je najpomembnejši vir ener-
gije, brez katere ni življenja in ta vir se 
zmanjšuje zaradi številnih dejavnikov. 
Ekstremni vremenski pojavi, povečano 
število naravnih nesreč, kot so suše in 
poplave, ki imajo neposreden vpliv na 
količine in kakovost hrane. Poleg tega 
so nekdaj večje izvoznice hrane, kot sta 
Indija in Kitajska, postali uvoznici zara-
di povečanja populacije in spremenjenih 
prehranjevalnih navad. Nezanemarljive 
pa so tudi prehranske milje, kot jih neka-
teri imenujejo, ki prispevajo k izpustom 
toplogrednih plinov in zmanjšani kvali-
teti hrane, zato načrtovanje dobave hra-
ne iz oddaljenih mest ni zaželeno. Vse to 
nam kaže pomembnost pridelave hrane 
v lokalnih okoljih in to v čim večjih ko-
ličinah, da bi se s tem zagotovila neod-
visnost od podnebnih, gospodarskih in 
drugih dejavnikih, ki lahko vplivajo na 
pomanjkanje hrane iz uvoza.
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Ljubljana, 16. september – Začel 
se je projekt »Slovenija znižuje 
CO2: dobre prakse«, ki bo, kot 

nakazuje podnaslov projekta - »Kako 
jim je uspelo?« , slovenski javnosti 
predstavil domače in tuje dobre pra-
kse na področju zniževanja izpustov 
CO2.. Projekt bo predstavil različne 
praktične rešitve, ki so se zadnja leta 
razvile v Sloveniji in Evropski uniji, 
in ki si prizadevajo za blaženje pod-
nebnih sprememb, prilagajanje nanje 
ter za uveljavitev načel trajnostnega 
razvoja, hkrati pa prispevajo h gospo-
darski konkurenčnosti in zaposlovanju. 
Dvajset najboljših dobrih praks bodo 
med novembrom 2011 in junijem 2012 
predstavili slovenskim podjetjem in lo-
kalnim skupnostim.

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre 
prakse izvaja Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj, gre pa 
za eno izmed akcij v okviru partnerstva 
na področju komuniciranja evropskih 
vsebin med Evropsko komisijo in Vlado 
Republike Slovenije. 

Vzorčni primeri dobrih praks se osredo-
točajo na osem prednostnih področij: 
obnovljivi viri energije, učinkovita raba 
energije, trajnostna mobilnost, ekolo-
ško kmetovanje, trajnostni razvoj pode-
želja, vrednostna veriga lesa, trajnostna 
proizvodnja in potrošnja ter prilaga-
janje na podnebne spremembe. Ciljni 
skupini projekta sta podjetja in občine. 

V okviru projekta bo Umanotera v 
sodelovanju s strokovnjaki pripravi-
la pregled obstoječih dobrih praks na 
področju blaženja podnebnih spre-
memb in prilagajanja nanje v Sloveniji 
in državah Evropske unije. Končni iz-
bor dvajsetih dobrih praks bo opravila 

strokovna skupina projekta v sestavi: 
dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Franc Po-
hleven, Anamarija Slabe, dr. Sašo Med-
ved, dr. Aljaž Plevnik in Vida Ogorelec. 
Dvajset izbranih dobrih praks bodo 
nato predstavili javnosti preko delav-
nic, ogledov v živo in spletne komuni-
kacijske podpore, na koncu projekta pa 
bodo nastala še priporočila za njihovo 
nadaljnje širjenje. V začetku novembra 
letos bo vzpostavljena tudi prenovljena 
spletna stran projekta http://www.slo-
venija-co2.si/, na spletnem družabnem 
omrežju Facebook pa bo znova zažive-
la skupnost Slovenija znižuje CO2.

V Umanoteri vabijo vse organizacije, 
ki že izvajajo aktivnosti za pomembno 
zmanjševanje izpustov toplogrednih 
plinov ter hkrati ustvarjajo prihran-
ke in druge koristi, k sodelovanju pri 
evidentiranju dobrih praks. Pišejo lah-
ko na info@umanotera.org, obiščejo 
Umanoterino spletno stran www.uma-
notera.org ali pokličejo na 01 439 71 
00. Evidentiranje obstoječih dobrih 
praks v prvem krogu poteka do 15. 
oktobra 2011. Predstavitve izbranih 
primerov dobrih praks se bodo predvi-
doma pričele novembra 2011 in trajale 
do junija 2012.

Kontakt za medije: Karmen Kogoj Ogris, 
01 439 71 00, karmen@umanotera.org. 

Dobre prakse zniževanja 
izpustov CO2: kako jim 
je uspelo?

V okviru projekta bo 
Umanotera v sodelovanju 
s strokovnjaki pripravila 
pregled obstoječih dobrih 
praks na področju blaženja 
podnebnih sprememb. 

karmen koGoj oGris
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Začel se je projekt 
»Slovenija znižuje 
CO2: dobre prakse«, ki 
bo slovenski javnosti 
predstavil domače in tuje 
dobre prakse na področju 
zniževanja izpustov CO2. 
Projekt bo predstavil 
različne praktične rešitve, 
ki so se zadnja leta razvile 
v Sloveniji in evropski 
uniji, in ki si prizadevajo 
za blaženje podnebnih 
sprememb, prilagajanje 
nanje ter za uveljavitev 
načel trajnostnega 
razvoja, hkrati pa 
prispevajo h gospodarski 
konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Projekt 
izvaja Umanotera, 
Slovenska fundacija za 
trajnostni razvoj, gre 
pa za eno izmed akcij v 
okviru partnerstva na 
področju komuniciranja 
evropskih vsebin med 
evropsko komisijo, Vlado 

Republike Slovenije in 
evropskim parlamentom. 
Več o namenu, vsebini 
in poteku projekta v 
intervjuju z vodjo projekta 
Vido Ogorelec, direktorico 
Umanotere.

Zakaj ocenjujete, da je pravi čas za pro-
jekt, kot je predstavitev in promocija do-
brih praks na področju prilagajanja in 
blaženja podnebnih sprememb?

Globalna situacija, v katero se umešča pro-
jekt, je zelo zanimiva. Dogajanje v zadnjih 
dveh letih je precej pospešeno, navkljub 
razočaranjem zaradi neuspeha koeben-
havnske konference. Mednarodni dogovor 
je nadomestila bitka za strateško prevlado 
med ZDA, Kitajsko in Evropo glede novih 
energetskih virov. Energetska tema je bila 
prepoznana kot ena osrednjih strateških 
tem prihodnosti. Mednarodna aktivnost pri 
razvoju tehnologij je zelo velika. Hkrati se, 
globalno gledano, žal zaostruje tudi dinami-
ka podnebnih sprememb. Čeprav tema pod-
nebnih sprememb medijsko po konferenci v 
Koebenhavnu ni več tako izpostavljena, jo 
moramo še vedno prepoznati kot izjemno 
pomembno. Lansko leto je bilo rekordno 
toplo, ekstremni vremenski pojavi so vse 
pogostejši in bolj izraziti. Vse to se odraža 
tudi na mednarodnih trgih, kjer cene ener-
gije rastejo, tudi cene hrane. Vsi ti globalni 
dejavniki pritiskajo na Slovenijo.

Kakšno je trenutno stanje v Sloveniji na 
tem področju? Kako projekt Slovenija 
znižuje CO2 nagovarja trenutno stanje 
gospodarske in politične krize v Sloveniji? 
Lahko ponuja kakšne rešitve?

Za Slovenijo so krovni okvir ambiciozni po-
litični podnebni cilji Evropske unije, npr., da 
moramo zmanjšati izpuste do leta 2050 celo 
za 95%, kar v nekaterih sektorjih praktično 
pomeni na ničlo. V naši državi je ponekod 
do ambicioznih ciljev precejšen odpor - v 
delih industrije, na Gospodarski zbornici 
Slovenije, tudi nekateri politiki so mnenja, 
da takšni cilji niso realni. V tem smislu so 
dobre prakse zelo koristne, saj kažejo na 
to,da so cilji dosegljivi ne le v teoriji, ampak 
tudi v praksi. Celo zelo ambiciozni cilji. Še 
več, ukrepi zmanjševanja izpustov toplogre-
dnih plinov imajo zelo zanimive sinergijske 
učinke, v smislu prihrankov, zmanjševanja 
stroškov, potenciala za ustvarjanje novih 
delovnih mest, višje dodane vrednosti, večje 
konkurenčnosti ipd… Pri podnebno-ener-
getskih temah v Sloveniji opažamo pobudo 
od spodaj navzgor: ob odsotnosti najvišje 
politike, ki je bila žal v zadnjem letu pred-
vsem zaposlena sama s seboj, je Služba Vla-
de RS za podnebne spremembe sicer zelo 
aktivna, ampak videti je, kot bi bila znotraj 
vlade prepuščena kar sama sebi. Na terenu 
pa ljudje, podjetja in občine ne čakajo, am-
pak so že marsikje prevzeli pobudo. Tega 
dogajanja na terenu je zares veliko, nihče 
pa teh praks sistematično ne spremlja, jih ne 
analizira, napake se ponavljajo, premalo je 
skupnega prenosa znanja. Medije pozitivne 
novice zanimajo bolj redko. 

Torej projekt res prihaja ob pravem času. 
Predstavili bomo dobre prakse na osmih 
prednostnih področjih: obnovljivi viri ener-
gije, učinkovita raba energije, trajnostna 
mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni 
razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, 
trajnostna proizvodnja in potrošnja ter pri-
lagajanje na podnebne spremembe. Stanje 
je na različnih področjih zelo različno. Pred-
vsem razvoj dobrih praks v energetiki je na 
primer zelo daleč naprej, to je zelo živahno 
področje. Tu je mnogo dobrih praks že evi-
dentiranih, imamo tudi izbore energetsko 
učinkovite občine, podjetij, projektov. Pri 
prometu je tako, da je prepoznan kot velik 
problem, a na tem področju še ni veliko in-
spirativnih rešitev. V zadnjem času prihaja 
v zavest, da je les velik potencial v smislu 
trajnostnega bogatega vira v Sloveniji, ki pa 
za zdaj ne ustvarja dodane vrednosti. Tre-
ba je še ozavestiti in najti politične rešitve v 
podporo temu področju. Nekatera projektna 
področja pa sploh niso tako prepoznana v 
zvezi s podnebnimi spremembami, recimo 
področje kmetijstva in hrane. Tu je tudi po-
datkov manj, so bolj kompleksni, tako da tu 
bo izziv – evidentirati in izbrati dobre pra-

Intervju z Vido Ogorelec, 
direktorico Umanotere, 
vodjo projekta 

karmen koGoj oGris



52

d o m a  i n  p o  s v e t u

s e p t e m b e r  2 0 1 1

č a S O S p i S

kse - težji. In nenazadnje, področje prilaga-
janja podnebnim spremembam: vemo, da 
bomo ne glede na politične ukrepe, tudi če 
bi bili zelo ambiciozni, priča še pospešene-
mu segrevanju v naslednjih desetletjih. In v 
Sloveniji na področju prilagajanja ni dovolj 
aktivnosti. Edini sektor, ki ima izdelano stra-
tegijo prilagajanja, je kmetijstvo, pa še tam 
je strategija ostala bolj na papirju – ni prišlo 
do izvedbe, do bolj operativnih rešitev. Pri-
čakujem, da bomo v okviru projekta na prej 
omenjenih področjih zaznali kakšne dobre 
prakse, ki jih doslej še nismo. 

Komu je projekt namenjen? Kakšen odziv 
pričakujete?

Mi pričakujemo odziv seveda primarno cilj-
nih skupin, ki jima je projekt namenjen, to 
so občine in podjetja. Pričakujemo pa tudi 
širši odziv. Dobre prakse, ki bodo evidentira-
ne, so po mojem mnenju zanimive ne le za 
občine, pač pa za celoten javni sektor. Vemo 
pa, da so od teh dveh naših ciljnih skupin 
podjetja, sploh manjša podjetja, izrazito bolj 
dinamična, se zelo lahko hitreje odločajo, 
prilagajajo, medtem ko imajo večji sistemi 
precej večjo inercijo. Nekatere dobre prakse 
bodo uporabne ali pa vsaj zanimive tudi za 
posameznike - različni pristopi, tehnologije. 
Mislim, da bo razpon teh praks, ki jih bomo 
evidentirali, tak, da bo na splošno uporaben. 
Načrtujemo pa tudi sodelovanje z množični-
mi organizacijami, zvezami društev – tam, 
kjer bi lahko smiselno povezali vsebino do-
brih praks s poslanstvom in razvejano mre-
žo teh organizacij.

Kaj vse boste počeli v projektu, kako je 
sestavljen?

Projekt poteka v štirih sklopih. Zdaj smo v 
začetni fazi evidentiranja, prečesali bomo 
teren in pogledali, kaj se zanimivega do-
gaja. To je predvsem delo naše strokovne 
skupine. Poteka po zgoraj naštetih osmih 

prednostnih področjih. Iz širšega izbora 
bomo izluščili dvajset primerov, ki jih bomo 
javno predstavili. Te predstavitve so druga, 
osrednja faza projekta, ki bo potekala od 
novembra letos do junija 2012: ekskurzije, 
predstavitve na dogodkih, seminarjih, kon-
ferencah, predstavitve prek spletne aplikaci-
je. Tretja faza pa so priporočila, ki jih bomo 
izluščili za politični, zakonodajni, finančni 
okvir, ki bi moral biti vzpostavljen na na-
cionalni ravni, da bi spodbujal širjenje teh 
praks. To je dodana vrednost tega projek-
ta: čeprav izhaja iz prakse, ima »odvod« na 
politiko. Upamo, da bodo priporočila upo-
rabna popotnica novi vladi za pospeševanje 
podnebnih ukrepov.

Vzporedno s projektom ves čas potekajo ko-
munikacijske aktivnosti, tudi spletna stran 
in vzpostavljanje spletne skupnosti vseh, ki 
jih to področje zanima. Tako za evidentira-
nje obstoječih dobrih praks kot za skupno 
učenje, predvsem posameznikov, za kateri-
mi pa lahko stojijo organizacije, institucije, 
podjetja, ki jih te teme zanimajo.

Kako boste izbirali dobre prakse, kakšna 
bodo merila za uvrstitev v ožji izbor?

S projektom želimo navdušiti, kar pome-
ni, da morajo imeti izbrane dobre prakse 
močan pozitivni motivacijski naboj. Hkrati 
morajo čim bolj konkretno in merljivo pri-
kazati pozitivne učinke: tako zmanjševanje 
izpustov kot tudi prihranke, zmanjšanje 
porabe energije, potencial za nova delovna 

mesta. Zanimal nas bo tudi multiplikacijski 
potencial - koliko bo pristop posamezne do-
bre prakse splošno uporaben v slovenskih 
občinah in podjetjih. Iščemo torej nekaj, kar 
bo možno multiplicirati v širšem merilu in 
kar bo imelo v tem merilu tudi čim večje 
učinke. Pri tem bomo izhajali iz nacionalnih 
in evropskih dokumentov. Pravkar je bil na-
mreč objavljen osnutek Strategije prehoda 
Slovenije v nizkoogljično družbo, pričakuje-
mo sprejem t.i. podnebnega zakona in vpe-
tost teh praks v usmeritve politike bo seveda 
tudi eno merilo pri izboru. Zanima nas tudi 
navezava na slovensko tradicijo, tam, kjer 
je to možno. Smo pa zaznali dilemo: želeli 
bi seveda inovativne prakse, nekaj novega 
in tudi v tem smislu inspirativnega, hkrati 
pa želimo že preizkušene prakse. Ne želimo 
namreč nečesa prehitro razglasiti za dobro 
prakso, potem pa se bo izkazalo, da to ni. 
Tako da želimo najti neko ravnovesje med 
inovativnostjo in uveljavljanimi, preizkuše-
nimi praksami. Izbor bo vsekakor zelo zah-
teven. Glede na dinamiko področja pa nam 
je jasno, da ne iščemo »idealnih« primerov 
in bomo v evidentiranih praksah zelo verje-
tno opozorili tudi na morebitne pomanjklji-
vosti oziroma predlagali izboljšave določe-
nih vidikov.

Kakšne širše učinke projekta pričakujete?

V splošnem smislu pričakujem, da bo pro-
jekt prispeval k spoznanju, da je doseganje 
podnebnih ciljev ne le nujno, temveč tudi 
možno, in za slovensko družbo in gospodar-
stvo zelo pozitivno. Bolj konkretno pa seve-
da pospešeno širjenje kakovostnih pristopov 
in rešitev, prenose znanja, izkušenj in moti-
vacije, pa povezavo med nacionalno politi-
ko in prakso v obe smeri. Glede na naravo 
projekta pričakujemo tudi veliko spletenih 
novih poznanstev in povezav, medsebojne-
ga sodelovanja in nadgrajevanja idej. Morda 
kar zametke gibanja, partnerstva za nizkoo-
gljično prihodnost Slovenije.

Nekatera projektna področja 
niso tako prepoznana 
v zvezi s podnebnimi 
spremembami, recimo  
kmetijstvo in prehrana.
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Comenius Regio 
partnerstva so 
namenjena krepitvi 
evropske razsežnosti 
izobraževanja s 
spodbujanjem skupnih 
aktivnosti sodelovanja 
med lokalnimi in 
regionalnimi oblastmi 
z vlogo v šolskem 
izobraževanju v evropi. 
Partnerstva dajejo 
izobraževalnim oblastem 
v sodelovanju s šolami 
in ostalimi udeleženci v 
izobraževanju v različnih 
regijah priložnost 
sodelovanja na eni 
ali več temah, ki so v 
skupnem interesu.
Comenius Regio partnerstva pomagajo 
sodelujočim regijam pri razvijanju in 
izmenjavi najboljše prakse v šolskem iz-
obraževanju, za razvoj trajnostnega čez-
mejnega sodelovanja in krepitev evrop-
ske razsežnosti šolskega izobraževanja.

Comenius Regio partnerstva so sestavlje-
na iz 2 „partnerskih regij“. Vsaka par-
tnerska regija mora vključevati: 

•  lokalno ali regionalno oblast z 
vlogo v šolskem izobraževanju  (v 
Sloveniji so to oddelki za izobraže-

vanje ali družbene dejavnosti občin 
ali enote Zavoda RS za šolstvo)

•  najmanj eno šolo/vrtec 

•  najmanj enega ustreznega lokalnega 
partnerja (npr. mladinska in športna 
društva, združenja staršev in učen-
cev, lokalne zavode za nadaljnja 
izobraževanja in usposabljanja uči-
teljev, ostale ponudnike učenja, VET 
organizacije poklicnega izobraževa-
nja in usposabljanja in lokalne delo-
dajalce, muzeje in svetovalne službe 
/ odbore za svetovanje).

Do prijave za financiranje so upraviče-
ne samo lokalne ali regionalne oblasti z 
vlogo v šolskem izobraževanju, ki mora-
jo koordinirati projekt znotraj svojih re-
gij. Comenius Regio partnerstva morajo 
vključevati partnerske regije iz dveh 
držav, ki sodelujeta v programu Vseži-
vljenjsko učenje; pri tem mora biti ena 
sodelujoča regija iz države članice EU. 

Delo Comenius Regio partnerstev naj bo 
osredotočeno na jasno določene teme. Le-
-te lahko obravnavajo organizacijo šolskega 
izobraževanja, sodelovanje med šolami in 
drugimi lokalnimi partnerji (npr. ponudni-
ki formalnega in neformalnega učenja), ali 
skupne probleme v šolskem izobraževanju 
(inkluzivno izobraževanje, nasilje na šolah, 
rasizem in ksenofobija). Voditi morajo h 
konkretnim rezultatom, ki nastanejo v okvi-
ru sodelovanja (npr. publikacije ali dogod-
ki, kot konference ali seminarji).

Comenius Regio partnerstva naj regijam 
pomagajo izboljšati njihovo ponudbo iz-
obraževanja za mlade. Glavni namen Co-
menius Regio partnerstev ni vključevanje 
učencev ali dijakov neposredno, temveč 
osredotočanje na razvoj šolstva in spodbu-
janje razvoja strukturiranega sodelovanja 
med partnerskimi regijami. Učenci in štu-

Comenius Regio 
partnerstva

urša bajželj, 
cmepius 
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dentje imajo praviloma, v nasprotju z glav-
nimi udeleženci v teh projektih, posredno 
korist od Comenius Regio partnerstev. 

Primeri aktivnosti, ki se lahko izvajajo 
v okviru Comenius Regio partnerstev: 

•  Projektni sestanki med organizaci-
jami, ki so vključene v partnerstvo 

•  Izmenjava osebja, ki so vključeni v 
šolsko izobraževanje (npr. izmenja-
ve učiteljev, študijski obiski osebja 
v lokalni/regionalni šolski upravi) 

•  Akcijske raziskave, manjše študije 

•  Opazovanje dela („job shadowing“) 

•  Izmenjave izkušenj in dobre prakse 
s partnerskimi regijami / občinami 
v tujini

•  Aktivnosti skupnega učenja in 
skupni dogodki izobraževanja ali 
usposabljanja 

•  Konference, seminarji in delavnice 

•  Izboljšanje ozaveščenosti, kampanje 

•  Priprava, objava in razširjanje do-
kumentov v zvezi z aktivnostmi so-
delovanja 

•  Jezikovna priprava za osebje, ki 
sodeluje v partnerstvu 

•  Sodelovanje z drugimi projekti na so-

rodnih tematskih področjih (vključ-
no s Comenius mrežami), vključno z 
mobilnostjo za dogodke mrež, če so 
ustrezni; delitev izkušenj z ostalimi 
organizacijami v regiji 

•  Aktivnosti samoocenjevanja 

•  Razširjanje izkušenj in rezultatov 
projekta 

Že v fazi prijave morajo prijavitelji 
upoštevati konkretne pogoje, s kateri-
mi se zagotovi trajnost rezultatov. To 
je lahko podpora prihodnjim dvo- oz. 
večstranskim šolskim partnerstvom, 
vzpostavitev rednih izmenjav učiteljev 
ali rednih študijskih obiskov kot tudi 
uvajanje novih pristopov in praks. 

Comenius Regio partnerstva morajo raz-

širjati svoje rezultate in podpirati ostale 
regije ter organizacije, da bodo lahko 
koristile njihove izkušnje. V fazi prijave 
bodo zaprošeni, da predložijo načrt za 
razširjanje kot tudi ideje, kako lahko re-
zultate uporabijo sami in tudi drugi. 

Comenius Regio partnerstva se lahko 
kombinira z že obstoječimi aktivnostmi 
Twinninga mest ali drugih evropskih 
programov izobraževanja, vendar mo-
rajo jasno ustvariti dodatne aktivnosti 
sodelovanja kot tudi poglobiti že obsto-
ječe sodelovanje na področju šolskega 
izobraževanja ter tako izkazati, da ni 
prišlo do prekrivanja med aktivnostmi, 
ki so financirane iz budžeta EU. 

Financiranje poteka na osnovi pavšal-
ne dotacije za mobilnost in dejanskih 
stroškov za dodatne stroške projekta:

(a) Dejanski stroški so stroški projekta, ki krijejo stroške aktivnosti projekta, ki 
niso povezane z mobilnostmi (stroški dela, podizvajanja, opreme, drugi stroški). 
Najvišji delež sofinanciranja je 75 odstotkov.

Rok za oddajo vlog je: 21.2.2012

Najmanjše 
število 
mobilnosti

Najvišja dotacija 
v € (do 300 km 
oddaljenosti)

Najvišja dotacija 
v € (nad 300 km 
oddaljenosti)

Drugi stroški v €  
(dejanski stroški)

4 2.000 € 4.000 €

do 25.000 € (a)
8 4.000 € 8.000 €
12 5.000 € 10.000 €
24 10.000 € 20.000 €
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Občina Puconci se je prijavila le-
tos že drugič na razpis Evropa 
za državljane, ukrep 1.1. Sre-

čanje državljanov na podlagi pobratenja 
mest in bila ponovno uspešna. Po uspe-
šno izpeljanem prvem projektu in zado-
voljstvu vseh udeleženih,smo se odločili, 
da bomo zopet oddali prijavo, saj naši 
kraji in aktivnosti v občini ponujajo mno-
go, kar lahko pokažemo tudi ostalim. 

Dobro sodelovanje je pogoj za uspešno 
delo. Občina Puconci se tega zaveda, zato 
svoja znanja in izkušnje prenaša preko 
meje tudi na pobratene občine Tordas na 
Madžarskem, Zabok na Hrvaškem in Ćiće-
vac v Srbiji. Sodelujemo pa še z občino 
Prelog iz Hrvaške in občino Sveti Nikole 
iz Makedonije, ki bosta v kratkem postali 
tudi pobrateni mesti naše občine. Sodelo-
vanje med mesti se je začelo na pobudo 
občanov in občinskega sveta, saj mesta 
povezujejo sorodnosti na področju športa, 
kulture, turizma in gasilstva. Eden od po-
membnih ciljev sodelovanja je tudi sodelo-
vanje na gospodarskem področju, zato se 
te povezave morajo nadaljevati, krepiti ter 
povezovati z ostalimi dejavnostmi. 

Za projekt smo se odločili, da bi prebi-
valcem pobratenih mest dali priložnost 
spoznati našo lokalno skupnost, zgodo-
vino in kulturo ter da si bodo medseboj-
no izmenjevali izkušnje in mnenja. Ker 
je le mesto Tordas v Evropski uniji, smo 
želeli, da se tudi ostali udeleženci spo-
znajo z življenjem in priložnostmi, ki jih 

nudi EU. Vsak ima svoje poglede in vi-
denja na dogajanje in na tem srečanju 
jih bodo lahko podrobneje predstavili.

Leto 2011 je leto prostovoljstva, kar se 
kaže v našem projektu tako, da so v vse 
naše aktivnosti vključeni ljudje, ki bodo 
svoje delo opravili prostovoljno in na ta 
način doprinesli k projektu. S tem se kaže 
pripravljenost ljudi, da sodelujejo in se v 
dobrobit družbi odrečejo lastni koristi. 

Evropa gradi prihodnost na enotnosti, 
strpnosti in spoštovanju ter spodbuja-
nju kulturne in jezikovne raznolikosti. 
Zato se bodo v debate aktivno vključe-
vale tudi ženske, ki se premalo vklju-
čujejo v politično in splošno dogajanje. 
Ljudje morajo dojeti, da Evropa pripa-
da svojim državljanom, je demokratič-
na in omogoča vsem, da lahko svobo-
dno izražajo svoja stališča in mnenja. 

Projekt smo si zamislili kot aktivno 
4-dnevno dogajanje, ki se bo odvijalo v 
raznih krajih občine Puconci in bo za-
jemalo različna dogajanja, od sprejema 
povabljenih, slavnostne seje, ogleda pri-
merov dobre prakse, razstave, druženja 
in sodelovanja pri aktivnostih. Vsa doga-
janja smo vključili v čas, ko praznuje Ob-
čina Puconci, in sicer od 13. do 16. ok-
tobra 2011. Z projektom bomo okrepili 
prijateljske vezi in vzpostavili nove, pri-
dobili nova znanja in izmenjali mnenja 
ter izkušnje, prenašali dobre prakse med 
državami in promovirali občino Puconci. 

Srečanje ob občinskem 
prazniku

Projekt: Srečanje ob občinskem prazniku
Program: evropa za državljane
Prijavitelj: Občina Puconci
Partnerji v projektu: Občina Prelog Hrvaška, Občina Zabok 

Hrvaška, Občina Tordas Madžarska, 
Občina Sveti Nikole Makedonija

razvOjni zavOd Občine pucOnci
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Svet sledi LeD 
tehnologiji, Slovenija 
med vodilnimi

V svetu se vedno 
več občin odloča 
za posodobitev 
javne razsvetljave z 
energetsko varčnimi, 
kvalitetnimi LeD 
svetili, ki jim že 
v kratkem času 
prinašajo velike 
prihranke električne 
energije, znižanje 
stroškov vzdrževanja, 
zmanjšanje izpustov 
CO2, boljšo svetilnost, 
efektivnejšo regulacijo 
in večjo varnost v 
prometu. 
Medtem je slovenskemu podjetju 
Grah Automotive uspelo razviti eno 
izmed najbolj kakovostnih in ener-
getsko najbolj varčnih LED svetil na 
svetu. Te svetilke je inštalirala tudi 
občina Slovenske Konjice, ki spada 
med primere dobre prakse v svetov-
nem merilu. Slovenija tako vstopa 
med vodilne države na tem področju, 
kar potrjujejo tudi številni pozitivni 
odzivi iz tujine. 

Na zemljevidu energetsko zelenih sve-
tovnih mest tudi Slovenske Konjice

V Slovenskih Konjicah so se konec 
junija na strokovnem obisku mudili 
avstralski vladni predstavniki. Zdru-
ženje avstralskih občin je za med-
narodno študijsko potovanje izbralo 
podžupana okrožja Baw Baw Shire 
(predmestja Melbourna) Tony Wolfa s 
spremljevalci za izdelavo strokovnega 
poročila o programih zmanjševanja 
porabe električne energije in tehnolo-
gijah na področju javne razsvetljave. 

Avstralska vlada je namreč v procesu 
formiranja načrta glede zamenjave 
stare in neučinkovite javne razsve-
tljave z novimi energetsko varčnimi 
tehnologijami. Wolfovo poročilo bo 
tako služilo kot osnova za nadaljnje 
odločitve in usmeritve avstralskih 
občin pri njihovem izboru s ciljem 
zmanjšanja porabe energije in izbolj-
šanja kvalitete osvetlitve.

V okviru strokovne študije je Tony 
Wolfe obiskal Veliko Britanijo, Nem-
čijo, Španijo, Francijo in ZDA. Da je 
med vsemi državami in svetovno zna-
nimi mesti obiskal tudi Slovenijo ter 
mesto cvetja in vina Slovenske Konji-
ce, je zaslužna predvsem napredna 
LED ulična razsvetljava v mestu. Te-
stni vzorci svetil v Avstraliji so zaradi 
izjemnih tehničnih karakteristik pri-
tegnili pozornost vladnih predstavni-
kov in Slovenske Konjice so se znašle 
na zemljevidu energetsko zelenih sve-
tovnih mest.

Avstralci navdušeni nad konjiško 
LED razsvetljavo

Tony Wolfe se je sestal z županom 
občine Slovenske Konjice, gospodom 

Miranom Gorinškom in ostalimi pred-
stavniki Občine, ki so mu predstavili 
akcijski načrt zmanjševanja porabe 
električne energije v kraju z uporabo 
naprednih cestnih LED svetilk konji-
škega podjetja GRAH Automotive. De-
monstrirali so prihranke v primerjavi 
s starimi svetili, nizko porabo novih 
svetil in izboljšano svetilnost oz. osve-
tljenost v praksi. Župana sta med sabo 
izmenjala izkušnje in mnenja glede iz-
zivov, s katerimi se soočajo Občine pri 
posodabljanju ulične razsvetljave. 

Župan Gorinšek je dejal, da je bila 
odločitev za LED razsvetljavo pravil-
na in pripomnil, da so občani novo 
razsvetljavo zelo pozitivno sprejeli 
ter da so prihranki še večji kot so pr-
votno načrtovali. Celotna investicija 
se bo tako ponekod povrnila v manj 
kot dveh letih, samih stroškov vzdr-
ževanja pa naslednjih 20 let (koli-
kor je življenjska doba svetil) skoraj 
ne bo. »Kakršnakoli druga rešitev 
bi bila zgolj začasna in še zdaleč ne 
tako ekonomsko upravičena na dol-
gi rok«, pravi Gorinšek in dodaja, da 
morajo slovenske občine zaradi Ured-
be o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, po kateri je 
potrebno vse cestne svetilke, ki se-
vajo v nebo, so energetsko potratne 
in vsebujejo nevarne snovi, prej ali 
slej zamenjati z okolju prijaznejšimi, 
energetsko varčnejšimi in svetlobno 
primernejšimi svetili.

S predstavniki so se sprehodili po me-
stu, kjer je inštaliranih že več ulic s to-
vrstnimi svetili, ki si jih je Tony Wolfe 
ogledal in bil navdušen nad rezultati 
ter dodal, da so Slovenske Konjice lah-
ko ponosne, saj se ponašajo z eno izmed 
najboljših praks v svetovnem merilu. 
Pohvalil je odločitev župana Gorinška 
glede menjave svetil in občinski pristop 
do tematike javne razsvetljave. Študij-
ski primer Slovenskih Konjic bo tako 
na predstavitvi avstralskim občinam še 
prav posebej izpostavljen. 

Vladni predstavnik Tony Wolfe si je 
ogledal tudi proizvodnjo svetil v pod-
jetju Grah Automotive (SG Automoti-
ve), ki je hkrati največji zaposlovalec 
v konjiški regiji, kjer ga je osebno 
sprejel tudi direktor, gospod Robert 
Grah. Podjetje že od leta 1998 proi-
zvaja kabelske snope in LED luči za 

Slovenija ponovno 
presenetila

urad župana Občine SlOvenSke kOnjice
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avtomobilsko industrijo, med drugim 
za prestižne avtomobilske znamke 
kot so Mercedes Benz, BMW, Audi, 
Rolls Royce, Porsche, Maybach in 
mnoge druge.

Znanje iz te industrije, kjer vladajo 
najstrožji standardi jim je omogočilo, 
da so uspeli razviti eno izmed najna-
prednejših LED cestnih svetil ter tako 
razširili svoj proizvodni program. 
Predstavniki podjetja so Tonyju Wol-
feu prikazali razliko med kvalite-
tnimi in nekvalitetnimi LED lučmi 
preko tehničnih analiz in praktičnih 
primerov. Razlike so namreč velike, 
svetovni trg je preplavljen z nizko ka-
kovostnimi LED svetilkami (pretežno 
iz Daljnega Vzhoda), brez ustrezne 
svetilnosti in z bistveno večjo porabo 
v primerjavi s kakovostnimi modeli 
hkrati pa veliko teh proizvajalcev za-
vaja tudi s tehničnimi podatki. Zaradi 
tega je prišlo na trgu do nepregledno-
sti in zmešnjave kar je v nekaterih 
primerih tudi vplivalo na splošno 
mnenje, da LED tehnologija še ni zre-
la za uporabo v javni razsvetljavi. 

Vendar je LED tehnologija test zrelosti 
prestala v avtomobilski industriji, kjer 
so se LED luči vgrajevale v avtomobi-
le višjega razreda že dobro desetletje 
nazaj, danes pa so postale stalnica pri 
skoraj vseh modelih. Poudariti je tre-
ba, da je avtomobilska industrija ena 
izmed najzahtevnejših, pri kateri je 
potrebno izpolnjevati najstrožje stan-
darde ustreznosti, varnosti in zaneslji-
vosti. Kvalitetne LED luči proizvaja le 
nekaj svetovnih podjetij, s katerimi se 
neučinkovite LED svetilke v nobenem 
pogledu ne morejo primerjati.

Ustrezno znanje na tem področju 
je torej ključno, da se loči »zrno od 
plevela«, zato so tekom obiska izme-
njali ogromno informacij glede teh-
nologije, svetil, prihodnjega razvoja 
produktov in dogajanja na svetovnem 
trgu. Avstralci so bili fascinirani nad 
karakteristikami Grah LED svetil, 
predvsem nad njihovo kakovostjo, re-
zultati svetilnosti v praksi in prihran-
ki, ki jih je možno doseči.

Po uradnem predstavitvenem delu je 
v okviru Občine sledil ogled mesta 
Slovenske Konjice z okolico, ki je s 
svojo urejenostjo osvojilo zlato meda-

ljo na evropskem tekmovanju Enten-
te Florale ter prejelo večkratno pri-
znanje za najbolj urejeno slovensko 
turistično mesto v kategoriji srednje 
velikih mest. Avstralci so si poleg 
kraja ogledali še Zlati Grič s sodobno 
opremljeno kletjo, pokusili vrhunska 
konjiška vina in doživeli idilično ze-
leno pokrajino obdano z vinogradi, 
sredi katere se razprostira moderno 
golf igrišče. 

Obiskali so najstarejšo kartuzijo v 
Srednji Evropi - Žičko Kartuzijo z 
Otokarjevo kletjo in zeliščarico. Sle-
dila je gurmanska pojedina v naj-
starejši slovenski gostilni Gastuž (l. 
1467). Obiskali so tudi pletarstvo 
Kalšek, kjer so prikazali eno izmed 
najstarejših domačih obrti. V okviru 
ogledov sta župana izmenjala besede 
o možnostih dolgoročnega sodelova-
nja med občinama.

Avstralski predstavniki so v času njiho-
vega obiska bivali v Penzionu Kračun v 
Ločah pri Slovenskih Konjicah, kjer so 
jih njihovi kuharski mojstri presene-
tili s pravim kulinaričnim doživetjem 
pristne slovenske večerje. Zjutraj pa so 
se gostje odzvali na prijazno povabilo 
pilota gospoda Alojza Cugmajstra in 
s helikopterjem poleteli iz bližnjega 
vzletišča ter si še iz zraka ogledali in-
frastrukturo občine, ulice, ceste z že 
nameščenimi LED svetili ter projekte 
v teku. Nadaljevali so s panoramskim 
preletom turističnih znamenitosti v 
širši okolici, ki je zaokrožil in zaključil 
njihov obisk v kraju. 

Tony Wolfe in njegova žena sta se ob 
tej priložnosti odločila ogledati še 
nekaj izmed znamenitosti Sloveni-
je. Skupaj so tako obiskali turistično 
svetovno znani Bled s pravljičnim je-
zerom in Blejskim gradom, Vintgar, 
zimskošportno središče Kranjsko goro, 
doživeli panoramski pogled iz najviš-
jega prelaza Vršič ter slikovito dolino 
smaragdne reke Soče. Prenočili so na 
slovenski obali v živahnem Portorožu, 
se naslednji dan sprehodili po idilič-
nih ozkih ulicah zgodovinskega Pirana 
ter občudovali pogled na staro mestno 
jedro in zaliv iz piranskega obzidja. 
Po mediteranskem kosilu so odšli v 
Postojno, kjer so si ogledali svetovno 
kraško znamenitost Postojnsko jamo 
in znameniti Predjamski grad. 

Tony Wolfe je na koncu obiska izra-
zil zadovoljstvo in dejal, da je prejel 
ogromno koristnih informacij glede 
javne razsvetljave, LED tehnologije 
ter da je vesel, da je imel možnost 
vpogleda v proizvodnjo ene izmed 
najnaprednejših cestnih LED svetil 
na svetu. Zahvalil se je županu obči-
ne Slovenske Konjice, predstavnikom 
podjetja Grah Automotive in direktor-
ju gospodu Robertu Grahu ter vsem, 
ki so sodelovali pri njihovem obisku 
v Sloveniji. 

Avstralci so si enotni, da si bodo Slo-
venijo poleg napredne tehnologije 
zapomnili predvsem po izjemni go-
stoljubnosti, dobri hrani, vinu ter ne-
verjetno lepi, pravljični pokrajini. Za 
njih je bil to prvi obisk v Sloveniji, ki 
ga bodo nedvomno toplo priporočali 
poslovnim partnerjem in prijateljem v 
domačem Melbourneu, sami pa upajo, 
da se kdaj še vrnejo.

Zavedajmo se kvalitet, ki jih ima 
Slovenija 

V Sloveniji se morda premalo zave-
damo, da premoremo inovacije, pro-
dukte in podjetja, ki sodijo v sam vrh 
tehnološkega napredka v svetovnem 
merilu ter da je naša dežela edina v 
svetu, ki premore toliko raznolikosti 
na tako majhnem ozemlju. Slovenska 
politika bi morala bolj prisluhniti ino-
vativnim podjetjem ter jih skozi manj 
zamudne postopke podpreti pri njiho-
vih dejavnostih in razvoju. Čas gospo-
darskih kriz se je namreč iz zgodovin-
skih primerov izkazal kot čas odličnih 
priložnosti, ki v kolikor se pravilno 
izkoristijo pomenijo za podjetja odlo-
čilno konkurenčno prednost.

Čas je, da se začnemo zavedati po-
mena, ki ga ima konkurenčnost slo-
venskih podjetij v svetu na dolgoro-
čen razvoj gospodarstva v Sloveniji 
ter da sami prepoznamo odličnost 
lastnih inovacij kot tudi izrednih 
kapacitet za turistični razvoj. Žal v 
praksi slovenskim podjetjem in pro-
izvodom njihovo vrednost še vedno 
prej priznavajo v tujini kot doma. 
Kako izjemne so kvalitete Slovenije 
in kako premalo jih tržimo pa se za-
vedamo, ko gostimo tuje goste in za 
hip ugledamo lastno deželo iz njiho-
ve perspektive.
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Zagotovo ste se že srečali s pro-
blemom rabljene opreme. Kupili 
ste nov računalnik, pohištvo, a 

stara, sicer še uporabna, oprema je s pre-
cejšnjimi stroški romala na odlagališče. 

Nova okvirna direktiva o ravnanju z od-
padki (2008/98/EC) uveljavlja nov pri-
stop k obravnavi odpadka. Odpadki so vir 
surovin (in ne samo nekaj, kar je potreb-
no čim ceneje odložiti), zato morajo drža-
ve članice sprejeti ukrepe, da se odpadki v 
čim večji meri ponovno uporabijo. 

Direktiva določa 5-stopenjsko hierarhi-
jo ravnanja z odpadki, ki se upošteva 
kot prednostni vrstni red pri načrtova-
nju politike in pripravi zakonodaje na 
področju odpadkov, in sicer: 

1.  preprečevanje nastajanja odpadkov,

2.  priprava odpadkov za ponovno 
uporabo,

3.  recikliranje,

4.  druga predelava (npr. energetska 
predelava),

5.  odstranjevanje. 

Ponovna uporaba se po pomembnosti 
uvršča na drugo mesto, torej pred re-
cikliranje, kar daje še toliko bolj po-
membno vlogo tovrstnim dejavnostim. 

Prvi tovrstni center od lanskega leta 
obratuje v Rogaški Slatini v Tuncovcu, 
v sklopu zbirnega centra. Center po-
novne uporabe prevzame, odpelje ter 
pripravi za ponovno uporabo izdelke, 
ki za nekoga predstavljajo odpadek, 
čeprav je izdelek še funkcionalno upo-
raben. Opremo prevzame od fizičnih in 
pravnih oseb, kot je računalniška opre-
ma, pohištvo, neuporabne zaloge, ra-
zno blago z napako, gospodinjski apa-
rati, igrače, športna in otroška oprema, 
razna oprema za dom, knjige itd.) Pre-
vzame torej opremo in izdelke, ki jih je 
mogoče s procesom obdelave vključiti 
v vnovično uporabo. Center ponovne 
uporabe usposablja in zaposluje brez-
poselne osebe iz ranljivih ciljnih sku-
pin, kar prispeva k razvoju socialnega 
podjetništva v praksi.

Z oddajo opreme v ponovno uporabo 
je mogoče privarčevati, saj Center pre-
vzema rabljeno opremo brezplačno, 
medtem ko odvoz, obdelava in odstra-
nitev stane povprečno 120 EUR/tono. 
V primeru večjih količin rabne opreme, 
selitev, obnov stanovanj in urejanja 
skladišč z mobilno enoto Center po-
skrbi za odvoz in vključitev v ponovno 
uporabo, kar neposredno prispeva k 
uresničevanju okoljskih ciljev. 

Odpadek je vir surovin -
Prvi center ponovne 
uporabe v Sloveniji

OkOljSkO raziSkOvalni zavOd, tehnOlOški center za aplikativnO ekOlOgijO
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Opremo in izdelke lahko tudi vsak po-
sameznik ali podjetje odpelje v Roga-
ško Slatino v Center ponovne uporabe. 
V primeru večjih količin je koristno 
predhodno posvetovanje glede pri-
prave, razstavljanja, saj v procesu di-
agnostike in obnove potekajo delovni 
procesi, ki so ključni za funkcionalno 
vnovično rabo izdelkov. Obnovljene iz-
delke in opremo je mogoče kupiti po 
simboličnih cenah. V ta namen je ure-
jena trgovinica, kjer ob nakupu kupec 
prejme informacijo o varovanju okolja. 
Izdelane imajo zelene cene, ki vizaul-
no ponazarjajo zmanjšanje negativnih 
vplivov na okolje zaradi manjše pora-
be surovin, vode, elektrike, transporta, 
kar skupno doprinese k bistvenemu 
zmanjšanju emisij CO2. Simbolične 
cene, ki se gibljejo od 0,50 EUR za 
knjige in igrače, 1 EUR za tipkovnice, 
5 EUR za torbice, 10 EUR za IT opre-
mo, 20 EUR za kolesa, 30 EUR za mize, 
50 EUR za veliko ptičjo hišico pa do 80 
EUR za sedežne garniture in 150 EUR 
za kuhinje in dnevne sobe, prikazujejo 
možnost razvoja lokalnega podjetni-
štva na področju zmanjševanja količin 
odloženih odpadkov.

Center ponovne uporabe ima eko-
nomske, socialne in okoljske učinke, 
saj so v Centru nastala povsem nova 
delovna mesta, ki jih doslej še nismo 
poznali, manj je odpadkov, izvaja se 
ponovna uporaba, s čimer se varuje-
jo naravni viri. Nekaj opreme je tudi 
nove, izdelane z ekološkim pristo-
pom, sicer se delo izvaja tudi po na-
ročilu. Center ima pomemben učinek 
na širšo javnost v okoljskem osvešča-
nju in širjenju zavedanja, da je planet 
Zemlja omejen z viri in da preprosto 
ne smemo vsega, kar ne potrebujemo 
več, odvreči med odpadke. 

Center ponovne uporabe nudi praktič-
ne storitve za gospodinjstva in podje-
tja, ki vključujejo popravila, barvanje, 
restavriranje, obnovo, čiščenje in izde-
lavo raznovrstnih izdelkov. Prav tako 
je mogoče v Centru ponovne uporabe 
naročiti selitvene storitve in storitve 
praznjenja stanovanj. 

Skupaj lahko bistveno zmanjšamo 
količino odpadkov in prispevamo k 
lepšemu, bolj čistemu okolju za nas 
in naše potomce!

V prihodnjih treh letih bo v Sloveni-
ji odprlo vrata še sedem centrov po-
novne uporabe, ki bodo vključeni v 
Evropsko mrežo Reuse centrov. Cilj to-
vrstnih centrov je zaposlitev težje za-
posljivih oseb,uporabe potencilnih od-
padkov kot virov, zmanjšanje količin 
odloženih predvsem kosovnih odpad-
kov in razvoj socialnega podjetništva. 
Lokacije Reuse centrov bodo v Kranju, 
Ljubljani, Dolu pri Hrastniku, Celju, 
Velenju, Miklavžu na Dravskem po-
lju ter v Trebnjem.



Skupnost občin Slovenije
Partizanska 1,
2000 Maribor


