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ZADEVA: POZIV K TVORNEMU SODELOVANJU MED OBČINAMI IN DRŽAVO 
 
 
Spoštovani, 
 
volitve so za nami in čaka nas veliko skupnih izzivov. V Združenju občin Slovenije 
vam iskreno čestitamo ob izvolitvi v Državni zbor RS in verjamemo k vzpostavitvi 
tvornega sodelovanja in partnerstva, saj je pred nami veliko skupnih projektov, 
katere lahko dobro izpeljemo le, če bomo znali prisluhnit drug drugemu in tako 
zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za naše občane oziroma državljane. 
 
Že več let glasno opozarjamo, da so obveznosti občin nesorazmerne s prihodki iz 
povprečnine. Priča smo nenehnemu realnemu zniževanju sredstev občinam 
(povprečnina in sredstva za sistemsko sofinanciranje investicij) pri čemer pa država 
občinam celo nalaga vedno nove naloge, brez za to zagotovljenih virov. Razkorak 
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med financiranjem po Zakonu o financiranju občin in določeno povprečnino ter 
investicijskim transferom je na letni ravni še vedno preko 100 mio EUR. Z zadnjo 
novelo Zakona o financiranju občin je bil v veliki meri umetno zmanjšan pravzaprav 
še bistveno večji razkorak med dejanskimi stroški in povprečnino. Vse to občine 
postavlja v nemogoč finančni položaj. Vsako leto posebej opozarjamo, da je nižanje 
povprečnine možno samo ob predpostavki, da se občinam zmanjšajo tudi stroški 
povezani z izvajanjem zakonskih obveznosti. Ocenjujemo, da je sicer obstoječi sistem 
financiranja občin primeren in ga velja obdržati, seveda ga je možno še izboljšati, 
predvsem pa ga moramo izvajati in spoštovati. Menimo, da je bila zadnja novela 
Zakona o financiranju občin grob poseg v avtonomijo financiranja lokalne 
samouprave saj se po novem povprečnina več ne izračuna, temveč jo arbitrarno ob 
vsakem proračunu določi Državni zbor RS na predlog vlade. 
  
Podatki kažejo, da je Slovenija ena od najbolj centraliziranih držav v Evropi. Dogaja 
se neke vrste  nekontrolirana regionalizacija z oblikovanjem okrožij CSD-jev, 
policijskih okrajev, okrajev za potrebe obrambe in civilne zaščite, inšpekcijskih 
območnih enot, razvojnih regij itd., vendar na tak način nikakor ne moremo doseči 
željenega cilja. Čeprav slovenska ustava neposredno predvideva tudi drugi nivo 
lokalne samouprave – pokrajine, do njihove vzpostavitve, predvsem zaradi 
pomanjkanja politične volje, še vedno ni prišlo. Pokrajine so pomemben razvojni 
instrument ter vzvod stabilnosti delovanja države zato menimo, da je nujno dograditi 
državo skladno z ustavo. V izogib iskanju nekakšnih »optimalnih« rešitev vsem 
poslanskim skupinam ponujamo v razmislek, da se obstoječe razvojne regije formira 
v pokrajine. 
 
Gospodarska slika države se izboljšuje, zato je odpravljena večina varčevalnih 
ukrepov, med njimi tudi na področju plač v javnem sektorju. Javni uslužbenci so bili 
deležni povišanja plač, se je pa v tem procesu nekako pozablja na funkcionarje. 
Ocenjujemo, da je čas, da uredimo tudi plače županov, ki v veliko primerih prejmejo 
celo nižjo plačo kot zaposleni v občinskih upravah in običajno precej nižjo plačo od 
direktorjev javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelji so občine. Plačilo je prav 
da je sorazmerno z odgovornostjo in v občinah se ve kdo odgovarja. 
 
Prav tako gre opozoriti na novo finančno perspektivo. Žal lahko podamo oceno, da 
pri nastavljanju kohezijske politike za to finančno perspektivo ni zasledovala 
enakomernega regionalnega razvoja in ni upoštevala potreb iz terena. Razvojne 
razlike med regijami se celo še povečujejo. Pričakujemo, resen in konstruktiven 
dialog pri nastavljanju naslednje finančne perspektive.  
 
Večkrat smo že opozorili, da je bila storjena velika napaka in škoda lokalni 
samoupravi, ko sta funkciji župana in poslanca postala nezdružljivi. Namreč župani so 
tisti, ki iz prve roke poznajo težave lokalnega okolja - probleme iz terena in lahko 
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pomembno doprinesejo k operativnim in konkretnim rešitvam. Ta manjko je, žal, 
vsekakor viden v praksi in bi veljalo razmisliti o tem, da se ta napaka popravi. 
 
Za dobro delovanje in razvoj lokalne samouprave je izrednega pomena, da je v 
okviru vlade organizirano ministrstvo oz. vladna služba, ki zagotavlja učinkovito 
povezavo med lokalnim nivojem in državo. Razpršenost med različnimi ministrstvi ne 
prinaša rezultatov. Zato predlagamo, da se področju lokalne samouprave, 
regionalnemu razvoju in decentralizaciji nameni posebno pozornost tudi skozi 
ustrezen institucionalni okvir. Predlagamo resen razmislek o ministru za lokalno 
samoupravo, kot je nekoč že bil. 
 

Pričakujemo da bomo skupaj v dobrobit naših občanov oziroma državljanov tvorno 
sodelovali, se poslušali in skupaj doprinesli k še boljšim pogojem za življenje in 
razvoj. 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

 
 

                                                                                        
                                                                                Robert SMRDELJ  
                                                                    Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 


