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Predsednik Vlade RS 

Dr. Miroslav Cerar 

Gregorčičeva 20, 25 

1000 Ljubljana 

gp.kpv@gov.si 

 

 

Zadeva: Protest Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja 

mestnih občin Slovenije zoper ravnanje Vlade Republike Slovenije 

 

 

Spoštovani, 

 

Vlada RS je na seji, dne 7. 4. 2016, določila besedilo predloga Odloka o okviru za pripravo 

proračunov sektorja država 2017 – 2019 in ga skupaj z osnutkom Programa stabilnosti 2016 

posredovala v Državni zbor RS (EPA: 1154 – VII). 

 

Ker gre pri navedenem predlogu akta za postavitev ključnih javnofinančnih ciljev, ki jih je 

treba zasledovati pri javnofinančnem načrtovanju, nanašajo pa se tudi na najvišji možni 

obseg izdatkov za proračune občin, bi k sodelovanju pri pripravi tega akta morale biti 

pritegnjene tudi občine oz. njihova združenja. 

 

Menili smo, da bo Vlada RS stremela k dobremu in produktivnemu sodelovanju z združenji 

občin, njeno zadnje ravnanje pa žal tega ne potrjuje. Ugotavljamo, da se je Vlada RS odločila, 

da zavestno krši določbe predpisov in drugih aktov, ki ji nalagajo sodelovanje. Vlada na ta 

način očitno vztraja na začrtani poti, da bo občine in združenja občin pritegnila k 

sodelovanju le v primerih, ko bo sama ocenila, da je to smiselno. Pa četudi to pomeni 

neposredno in očitno kršitev pozitivne zakonodaje. 

 

Poleg tega, da Vlada RS nenehno znižuje višino povprečnine in s tem krši zakone in 

podzakonske predpise s področja financiranja občin, sedaj evidentno krši tudi zaveze iz 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZLS), zlasti z vidika postopka 

sprejemanja predpisov. Vlada namreč ne spoštuje določbe 94. člena ZLS. Ta med drugim 
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določa, da mora vlada pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži 

državnemu zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki 

zadevajo pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje 

združenj občin. 

Podobno izhaja tudi iz smernic, načel in minimalnih priporočil Resolucije o normativni 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09). To je še posebej pomembno v primerih, ko se predpisi 

nanašajo tudi na občinske proračune. 

Spoštovani predsednik Vlade, če je to izkaz dejanskega uresničevanja temeljnih načel 

slovenske Ustave, kot so načelo delitve oblasti, načelo lokalne samouprave in načelo pravne 

države, potem se nam že na elementarni ravni slabo piše. 

Ker ste vi tisti, ki vodi in usmerja delo vlade ter skrbi tudi za njeno zakonito delovanje, v prvi 

vrsti apeliramo na vas, da o tem razmislite in ustrezno ukrepate.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

V vednost: 

- Odboru za finančno in monetarno politiko ter Komisiji za nadzor javnih financ 

Državnega zbora RS   

 

Predsednik SOS 

dr. Ivan Žagar, l.r. 

  Predsednik ZMOS 

Bojan Kontič, l.r. 

 Predsednik ZOS 

      Robert Smrdelj, l.r. 


