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NAGOVOR PREDSEDNIKA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA 2. 
KONGRESU SLOVENSKIH OBČIN  
 
 
Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije g. Marjan Šarec, spoštovani 
ministri, kolegice in kolegi župani, svetnice, svetniki, direktorji in zaposleni v 

občinskih upravah in vsi gostje. Dovolite, da vas jedrnato nagovorim v imenu 
Združenja občin Slovenije. 
 
Čez mesec in pol so lokalne volitve in vsi lokalni funkcionarji – seveda tudi župani 
smo na rešetu. Volitve so zagotovo praznik demokracije in vesel sem, da je to 
osrednja izbira na lokalni ravni, kar pa ni ravno samo po sebi umevno saj ni 
manjkalo prav veliko, da bi lani državni zbor uzakonil instrument odpoklica župana 
in bi bile volitve obstranski proces med vsemi referendumi, ki bi se drug za drugim 
dogajali po celi Sloveniji. To je tipičen primer vloge združenj občin, da z argumenti 
vplivamo in prispevamo k pametnim odločitvam, ki naj krepijo avtonomijo in 
stabilnost lokalne samouprave in ne obratno. No, in prejšnje lokalne volitve so bile 
še močno pod vtisom krize ter fiskalnega krča, letošnje pa so v času izjemne 
večletne gospodarske rasti in konjukture. Volivci, ki so seveda naši občani ter hkrati 
državljani, pa težko razumejo naše neprestano izgovarjanje, da moramo v občinah 
zaradi odrezane povprečnine zalagat v tekočo porabo več kot 100 milijonov evrov 
letno in da zato ne zmoremo zagotavljati primerne infrastrukture, ki jo ljudje 
pričakujejo in nenazadnje si jo zaslužijo. Zaradi dolgoletne podfinanciranosti smo 
prišli v situacijo, ko se že med seboj postrani gledamo in se prepričujemo kdo ima 
kake stroške in kdo ima večji problem.  
 
Večkrat je z različnih smeri spodbujena diskusija, ki namiguje, da je potrebna 
radikalnejša sprememba sistema financiranja občin in posledično prelivanje financ 
iz ene vrste občin na drugo, kar je seveda pot do nestabilne lokalne samouprave, 
ko bi se občine ukvarjale same s sabo. Izrazito je v konflikt potisnjeno sistemsko 
sofinanciranje investicij, katero je za močnejše občine dokaj nepomembno za 
najšibkejše pa zelo zelo pomemben vir financiranja. Preslišani so bili vsi apeli vladi 
oz. MF, da nesorazmerno stiskamo ravno najšibkejše in v nekakšnem prehodnem 
obdobju je celo neodgovorno spodbujeno zadolževanje teh najšibkejših občin. V 
ZOS ocenjujemo, da je sistem financiranja občin primeren, seveda ga je možno še 
izboljšati, predvsem pa ga moramo spoštovati in izvajati. 
 
V prejšnji finančni perspektivi smo občine lahko iz kohezije financirale marsikateri 
prioritetni projekt, ki ga ne bi zmogli le z lastnimi sredstvi. Programiranje nove oz. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

sedanje finančne perspektive je bila ena velika zabloda, saj se operativni program 
skoraj v celoti ni skladal s potrebami v občinah in regijah. Zamudno popravljanje 
operativnega programa in dolgotrajno usklajevanje Dogovorov za razvoj regij je 
vendarle obrodilo vsaj nekaj presečnih vsebin oz. projektov, ki bodo z veliko 
zamudo vendarle šli počasi v izvedbo. O zamudi govorim zato, ker smo že v 
obdobju, ko moramo poleg hitenja s pripravo in izvedbo projektov te perspektive, 

hkrati že programirati novo finančno perspektivo 2021-2027. Želim si da ne bomo 
zopet ponovili napak, da bodo vsebine nastajale z upoštevanjem prioritet terena in 
da bo nova perspektiva imela vzvode za skladen regionalni razvoj naših Slovenskih 
razvojnih regij in ne le po merilu dveh velikih kohezijskih regij. 

  

Čimbolj skladen razvoj po Sloveniji je namreč bistven za dolgoročni stabilen razvoj 

države. Vendar naša nedavno sprejeta strategija razvoja lokalne samouprave se te 

vsebine skorajda ne dotika kot se ne problema centralizma v naši državi. Podatki 

namreč kažejo, da je Slovenija ena od najbolj centraliziranih držav v Evropi. Dogaja 

pa se neke vrste  nekontrolirana regionalizacija z oblikovanjem okrožij CSD-jev, 

policijskih okrajev, okrajev za potrebe obrambe, inšpekcijskih območnih enot, 

razvojnih regij in podobno, vendar na tak način smo nepovezani in predvsem zelo 

neracionalni. Čeprav slovenska ustava neposredno predvideva tudi drugi nivo 

lokalne samouprave – pokrajine, do njihove vzpostavitve ne pride, predvsem zaradi 

pomanjkanja politične volje… čemur sam pravim politična neodgovornost. Pokrajine 

so pomemben razvojni instrument ter vzvod stabilnosti delovanja države zato v 

združenju menimo, da je nujno dograditi sistem države skladno z našo Slovensko 

ustavo. Naj dam v razmislek predlog, da se pokrajine ustanovitvi na okvire 

obstoječih razvojnih regij. 

 

Spoštovani, izpostavil sem nekaj perečih izhodišč vendar jih je še cela paleta, zato 

si želimo na vladni ravni kredibilnega in operativnega sogovornika, da bo dialog 

pristen s konkretnimi učinki. 

 

Lep dan voščim. 


