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Zadeva: Odprto pismo Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in
Združenja mestnih občin Slovenije Predsedniku Vlade RS
Spoštovani gospod Predsednik Vlade,
skladno s sprejetimi sklepi vodstev združenj občin Vam posredujemo odprto pismo, v
katerem Vas želimo opozoriti na izjemno težko situacijo, v kateri so se znašle občine zaradi
zmanjšanega financiranja v preteklih letih in kot kaže tudi v letih 2016 in 2017, saj se
navkljub našim pozivom ne želite osebno sestati z županjami in župani.
Na podlagi intenzivnih prizadevanj obeh pogajalskih strani za dosego kompromisa o višini
sredstev, ki bi naj občinam pripadla v letu 2015 in podpisanem Dogovoru o višini
povprečnine, smo bili prepričani, da bo tudi nadaljnje sodelovanje z Vlado RS dobro in
produktivno, vendar se je naša domneva izkazala kot napačna. Napačna, ker Vlada RS ni v
celoti spoštovala dogovora iz leta 2015 in občinam ni zagotovila vseh sredstev, ki jih je bila
dolžna zagotoviti; napačna, ker se je ponovno izkazalo, da se država ne zaveda vloge in
pomena lokalne samouprave. Ob tem pa se vlada ne zaveda dolgoročno nepopravljive
škode, ki bo nastala zaradi nazadovanja lokalnega razvoja, nezmožnosti za investicije in
nudenja storitev v obsegu in na način, kot to določa zakonodaja in kot si prebivalke in
prebivalci tudi zaslužijo.
Poudariti je potrebno tudi dejstvo, da Vlada RS z nenehnim nižanjem višine povprečnine
jasno krši zakonodajo, ki jo je sama sprejela, saj bi celo po navedbah Ministrstva za finance
morala povprečnina, s katero se krijejo zakonske naloge občin, znašati 652,00 € in ne 522,00 €,
kakor se občinam trenutno ponuja. Kako naj občine zagotovijo izvedbo vseh storitev in nalog
se ob tem ne vprašate ne Vi, ne Vaši ministri. Žal v občinah poznajo odgovor še predobro.
Že sedaj namreč za financiranje zakonskih nalog, za katere bi morale prejemati finančna
sredstva s strani države, porabljajo lastna sredstva, se notranje likvidnostno zadolžujejo,
predvsem pa porabljajo zadnje rezerve. Občine že sedaj krčijo izdatke pri javnih razpisih,
vzdrževalnih delih, pa tudi naložb je bistveno manj. Zlasti se pomanjkljivo financiranje občin

s strani države pozna na tistih področjih, ki so vezana na kulturo in društveno dejavnost,
kulturno dediščino, na področje izvajanja mladinske politike, pomoč na domu.... Ob
upoštevanju socialne stiske, v katero so potisnjeni prebivalci in prebivalke, so zaradi
nesprejemljivega nižanja povprečnine še dodatno oškodovani prebivalke in prebivalci občin,
saj se znižujejo sredstva za storitve, ki so ključnega pomena za kvaliteto bivanja ljudi. Žal
zaradi pomanjkljivega financiranja trpi tudi razvojna komponenta lokalne samouprave, kar
neugodno vpliva tudi na pridobivanje investitorjev. Kaj bo s programi za brezdomce, javno
kuhinjo, materinskimi domovi, in drugimi socialnimi programi, ki bi potrebovali glede na
stisko ljudi celo širitev, si v tem trenutku ne upamo napovedati. Občine pa so tudi tiste, ki
prevzemajo največje breme ob izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče (žled, poplave,
plazovi, …). Dejstvo pa je, da bomo krčenje občinskih sredstev dolgoročno občutili vsi.
Spoštovani Predsednik Vlade, ali je to podoba lokalne samouprave, kot si je želimo?
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