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Zadeva: Najava posveta »Finančni položaj slovenskih občin«
Spoštovana županja, spoštovani župan,
dovolite mi, da vas lepo pozdravim in obenem opozorim na prihajajoči dogodek posebne
teže in pozornosti. Državni svet namreč pripravlja
posvet »Finančni položaj slovenskih občin«,
ki bo v petek, 6. marca 2020, ob 10. uri,
v Modri dvorani na Zdravniški zbornici Slovenije (pritličje),
Dunajska cesta 162, Ljubljana.
Ni naključje, da se je prav Državni svet, kot dosleden in glasen zagovornik decentralizacije in
stabilnega finančnega položaja lokalnih skupnosti, odločil organizirati tovrsten posvet. V prvi
vrsti zaradi neustreznega financiranja slovenskih občin in dosedanjih dolgoletnih neuspešnih
poskusov pri izboljšanju njihovega finančnega položaja ter neizpolnjenih obljub Vlade.
Občine so imele velika pričakovanja, da jih bo aktualna Vlada uslišala in v dialogu z njimi
preverila realno stanje, opredelila obvezne in neobvezne naloge ter poiskala rešitve v smeri
zagotavljanja zadostnega obsega sredstev za financiranje izvajanja pristojnosti občin, kar pa
se žal ni zgodilo. Zaradi politične negotovosti je tudi vprašljiv poskus zmanjšanja stroškov
občin v okviru zakonodajnega predloga o finančni razbremenitvi občin, ki bi se sicer moral po
prvotnih načrtih uveljaviti že s 1. 1. 2020.
Kot uvodne razpravljavce smo povabili predsednika Računskega sodišča, resorna ministra za finance in javno upravo, predsednike parlamentarnih strank ter tri župane slovenskih
občin.
Na posvetu želimo celostno in poglobljeno osvetliti problematiko, soočiti različne poglede
glede odprtih vprašanj finančnega položaja občin s ciljem iskanja možnih rešitev za
ustreznejši sistem financiranja občin. Od političnih odločevalcev pričakujemo jasen odgovor,
kako vidijo delovanje slovenskih občin in na kakšen način bi jim zagotovili sprejemljiv in
predvidljiv sistem financiranja.
Vabilo s podrobnejšim programom, na katerem bodo vsi potrebni podatki za prijavo, boste
prejeli po dokončni uskladitvi programa, predvidoma v naslednjih dneh.
V iskreni želji, da se boste kljub vašim številnim delovnim obveznostim posveta lahko
udeležili in na njem tudi aktivno sodelovali, vas lepo pozdravljam. Prepričan sem, da brez
vaše aktivne vloge v Državnem svetu ne bomo dosegli trajnejših in ustreznih rešitev
finančnega položaja slovenskih občin, ki pa jih kot odgovorna država, ki spoštuje ustavo in
zakone, moramo poiskati čim prej.
Z odličnim spoštovanjem,
Alojz Kovšca

