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Financiranje občin ostaja problem
»Župan je izvoljeni predstavnik lokalne oblasti. Je oseba, ki spremlja, vodi,
usmerja ter pripravlja strateške plane za življenjsko udobje občanov.«

Župani smo tisti, ki naj bi zagotavljali trajen razvoj na lokalni ravni, ki naj bi omogočali
pozitivno delovno okolje, ki naj bi skrbeli za rast podeželja, ter na tak način nudili nova
delovna mesta in izzive za podjetniški razvoj. Če analiziramo vse zapisano, je to zelo
odgovorna naloga, pot do doseganja teh ciljev pa dolga in kompleksna. Poleg širokega
znanja so potrebne tudi prave ideje in drznost. Na prvi pogled morda vse izgleda zelo
težko dosegljivo, vendar moramo vedeti, da so določeni cilji dosegljivi le s konkretnim
delom župana, občinske uprave in razuma občinskega sveta.

Zadnje čase smo priča vse bolj krutim posegom v občinske proračune. Nižanje
povprečnine je že stalnica. Zaradi tega se moramo župani ozreti naokoli, pogledati
kakšne možnosti so nam dane in kako lahko kljub tem oviram pridemo do sredstev za
rast in razvoj našega kraja.
Kohezijska politika v EU je ena od poti, ki lahko privede do velikih sprememb na
regionalnem področju. Cilj kohezijske politike je zmanjšati razlike med regijami EU, da
se doseže uravnotežen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj. Prejšnji teden sem v
Bruslju obiskal Evropsko komisijo. Obiska sem se udeležil pripravljen, prebral sem
številne dokumente, s seboj pa prinesel kup vprašanj, na katere sem v glavnem dobil
tudi odgovore. Veliko je programov za katere še sami ne vemo, a bi lahko korenito
spremenili podeželsko življenje in seveda razvoj občin. Vedeti moramo, da je Slovenija
razdeljena v dve kohezijski regiji. Ta problem sem jasno izrazil na sestanku s
predstavniki v Bruslju. S to delitvijo se ne strinjam, saj gresta dve tretjini sredstev na
vzhodno regijo in ena tretjina na zahodno. To se pravi, da še vedno ocenjujemo, da je
zahodna regija bogatejša. To vsekakor ne drži, saj so tudi v zahodnem delu razlike med
občinami zelo velike, regija namreč obsega vse od Ljubljane in priobalnih območij do
Krasa, Goriške in Bovca.
Če želimo skladno s strategijo EU doseči rast v naši regiji, moramo izbrati določene
poti, predvsem pa merljive cilje. Za pomoč državam so bili ustanovljeni trije skladi za
naložbe v rast in delovna mesta: evropski sklad za regionalni razvoj, evropski socialni
sklad in kohezijski sklad. Cilji EU so vsekakor krepitev čezmejnega sodelovanja:
čezmejno, transnacionalno in med-regionalno. Da bi lahko črpali določena sredstva, se
bomo morali vključiti v shemo z dobro pripravljenimi projekti v vseh petih evropskih
strukturnih in investicijskih skladih (v evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,
kohezijski sklad, evropski socialni sklad, evropski sklad za regionalni razvoj in evropski
sklad za pomorstvo in ribištvo). Znotraj teh skladov obstaja enajst tematskih ciljev, v
katerih se moramo najti.
Za obdobje 2014-2020 so bili za Slovenijo sprejeti trije programi, ki pokrivajo vseh pet
predhodno omenjenih skladov. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske
politike pokriva vseh 11 tematskih ciljev med drugim vključuje tudi posebno
prednostno os za pobudo za zaposlovanje mladih, program razvoja podeželja, ki
pokriva 8 tematskih ciljev in še operativni program za izvajanje ESPR, ki pokriva 4
tematske cilje.
Kljub temu, da je Evropski uniji v zadnjem času namenjenih veliko kritik in da lahko v
javnosti spremljamo številna nestrinjanja z njenimi politikami, pa moramo vedeti, da
Slovenija od Evropske unije dobi nazaj krepko več, kot mora v Bruselj dati. Kohezijska
politika Evropske unije lahko, če jo znamo na pravi način izkoristiti, Sloveniji nudi
veliko, od gospodarskih učinkov do trajnostnega razvoja in socialne stabilnosti
predvsem na regionalni ravni.
Marko Bandelli, mag.posl.ved
Župan občine Komen

Naše delo
Parlament
Poslanska skupina nepovezanih poslancev je v zadnjem mesecu postala bogatejša za
enega poslanca, pridružil se nam je nekdanji član SMC Franc Laj. Poslanki Zavezništva
mag. Alenka Bratušek in mag. Mirjam Bon Klanjšček se veselita novega sodelovanja in
upata, da bo delo poslanske skupine zelo uspešno tudi v prihodnje.

Predlagali smo
 Poslanska skupina nepovezanih
poslancev je na predsednika
Komisije za nadzor javnih financ
naslovila zahtevo za sklic seje
Komisije, kjer so poslanci
razpravljali o razmerah v
bančnem sektorju.
Prepričani
smo, da so razmere v slovenskem
bančnem
sistemu
tako
zaskrbljujoče, da morajo biti z vsemi
informacijami
seznanjeni
tudi
poslanci in poslanke ter državljani.
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Sodelujemo
 Nepovezani poslanci smo se podpisali pod predlog za spremembo Kazenskega
zakonika, ki jasno sporoča, da so vse oblike mučenja živali nesprejemljive in da
bodo kot take tudi ustrezno sankcionirane. Pobudo civilne iniciative Ustavimo
pasje borbe podpirajo tudi ZL, SMC, DeSUS in SD.
 Zaradi sistemske korupcije v zdravstvu smo podprli tudi predlog za izredno sejo
Državnega zbora.

Sprašujemo
 Ministrico za kulturo Julijano Bizjak Mlakar smo na seji Odbora za kulturo in
preko poslanske pobude opozorili, da nismo spregledali očitkov o cenzuri na
letošnji proslavi ob kulturnem prazniku. Svoboda umetniškega izraza je ustavna
pravica in v poslanski skupini ostro obsojamo kakršne koli posege vanjo. Če je
prišlo do radikalno drugačnih pogledov na izvedbo proslave med Upravnim
odborom in režiserjem, potem bi ta moral prekiniti sodelovanje z režiserjem,
nikakor pa ne bi smel posegati v vsebino proslave.

Stranka
Farsa KPK je končana
Akt Komisije za preprečevanje korupcije v zadevi mag. Alenke Bratušek se odpravi.

V praktično vseh fazah postopka so bile narejene napake, ki pomenijo kršitev zakona in
ustave.
Ta sodba je razlog, da predsednik KPK Štefanec odstopi.
»Gospod Štefanec je na mojem primeru želel zgraditi image predsednika KPK. Svoje
delo je začel s slabo popotnico, nato pa v tem primeru videl priložnost, da na odmeven
način dokaže svojo uspešnost. Na njegovo nesrečo tega tudi javno ni znal skriti.
Obenem pa so se napake, ki jih je KPK storila pod njegovim vodstvom, vrstile od
začetka postopka do končnega odločanja senata.
Kljub temu, da KPK sploh ni govorila o koruptivnem dejanju, ali pridobitvi
nedovoljenega zasebnega interesa, so mediji vsak dan poročali ravno o tem. V Bruslju
sem se morala zagovarjati zaradi svoje domnevne koruptivnosti, domači javnosti sem
bila predstavljena, kot najbolj koruptivna oseba v državi.«
Komisarska funkcija je politična funkcija, enako, kot je politična funkcija predsednik
vlade. Zato je težko razumeti, zakaj je kandidatura za komisarko bolj problematična od
kandidature za predsednico vlade. Alenka Bratušek se je podpisala pod predlog
kandidature za predsednico vlade, dogovorila se je s člani bodoče koalicije, da jo
bodo podprli in na koncu je tudi sama zase glasovala. In tako vsi predsedniki vlade
pred njo in tudi za njo. V obeh primerih gre za politično funkcijo, pa KPK tudi trene ne.
Zakaj torej razlika? Zato, ker se je gospod Štefanec pod pritiskom javnosti in predvsem
medijev, čutil poklicanega uničiti in do konca oblatiti ime Alenke Bratušek in stranke
Zavezništvo AB.

Zgodilo se bo
V marcu
 Državni zbor bo v marcu med drugim obravnaval interpelacijo zoper ministra
za zunanje zadeve Karla Erjavca, ki jo je pripravila Nova Slovenija. Poslanci
bodo ponovno odločali tudi o Zakonu o medijih, DZ bo v marcu med drugim
obravnaval spremembe in dopolnitve Statuta Prešernovega sklada, novelo
Zakona o kmetijskih zemljiščih in predlog Zakona o mednarodni zaščiti.
 2. marca se bo sestal izvršni odbor stranke, kjer bomo odločali o planu dela za
leto 2016.
 Proti koncu meseca bo sklican tudi svet stranke

