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Skupnost občin Slovenije je na vse stranke, ki 
kandidirajo na volitvah za državni zbor v letu 
2022, naslovila ključna vprašanja, ki so 
pomembna za področje lokalne samouprave 
in jih pozvala k oddaji odgovorov. S tem SOS 
aktivno vstopa v predvolilno obdobje v imenu 
občin članic in usmerja pozornost strank 
predvsem na vprašanja, ki jih s preteklimi 
vladami še nismo uspeli rešiti.

V zadnjih letih so namreč bile občine v nekaterih 
vladah spregledane in neenakovreden partner pri 
vprašanjih, ki so se dotikala področja lokalne 
samouprave. Nekatere vlade se niso zavedale 
pomena lokalnih skupnosti kot zastopnice interesov 
občank in občanov in partneric pri zagotavljanju 
razvoja države. Na podlagi tega so bile občine pogosto 
neustrezno �nancirane, kar je posledično vodilo v 
manjšo izvedbo razvojnih projektov. Prav tako je bila 
absorpcija evropskih sredstev manjša, ponekod pa je 
bilo tudi okrnjeno izvajanje osnovnih nalog občin. 
V izogib ponovitvi takšne situacije Skupnost občin 
Slovenije objavlja prejete odgovore strank in jih 
razume kot izhodišče za pogovore o reševanju spodaj 
zapisanih vprašanj z bodočo Vlado RS. 

Nanizani odgovori strank so urejeni glede na 
zaporedje prejema do 1. 4. 2022. 
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V skladu z veljavno zakonodajo občine prejmejo povprečnino v višini povprečja zadnjih štirih let. 
Kakšno je vaše mnenje o ustreznosti načina izračuna povprečnine za občine?1.
Ali menite, da bi vsaka občina morala imeti pokrite 
stroške za izvajanje zakonskih nalog?2.
Ali se strinjate in načrtujete nadaljevanje postopka ustanovitve pokrajin? 
Če da, kako načrtujete nadaljevanje postopka? Če ne, zakaj ne?3.
Ali se strinjate z nezdružljivostjo funkcij župan – poslanec? 
Zakaj da/ne?4.
Ali podpirate predlog za uvedbo rednih srečanj med vlado RS in Skupnostjo občin Slovenije, 
kot največjo reprezentativno organizacijo občin v Sloveniji, glede odprtih vprašanj lokalne 
samouprave in spremljanja implementacije dogovorjenih rešitev?5.
Ali menite, da bi v primeru sprejetja zakona o davku na nepremičnine moral 
ta biti avtonomen davčni vir občine, kot je to sedaj NUSZ?6.
Ali podpirate prenos pooblastil za izdajanje gradbenih dovoljenj iz upravnih 
enot na lokalne skupnosti? Zakaj da in zakaj ne?7.
Kako ocenjujete stanje plačnega sistema 
v javnem sektorju?8.
Kako nameravate popraviti nesorazmerje med plačami zaposlenih v občinskih 
upravah in plačami funkcionarjev na lokalni ravni?9.
Kakšni so vaši predlogi za odpravo vseh ukrepov po ZUJF, 
ki še vedno veljajo?10.
Kakšno je vaše stališče glede vse večje centralizacije storitev države (�nančni uradi, pošte, 
banke…) oz. decentralizacije osnovnih storitev za občanke in občane glede na razkorak 
med pričakovanimi minimalnimi storitvami in dobički?11.
Kakšno mesto in vlogo naj ima Pošta Slovenije in njene izpostave? Jo vidite kot 
dobičkonosno podjetje in/ali kot javni servis za državljanke in državljane?12.
Ali bi podprli realokacijo državnih institucij 
in zakaj?13.
Ali ocenjujete, da bi z namenom poseljenosti celotne Slovenije ter kvalitete življenja za 
državljanke in državljane, ne glede na to kje živijo, bilo smiselno oblikovati takšne davčne 
olajšave za podjetja, da bi se ta odločala za ohranjanje ali prestavljanje svojih dejavnosti 
izven največjih centrov?14.
Kakšne korake vse bi bilo po vaših ocenah še potrebno uporabiti za ohranjanje 
poseljenosti celotne Slovenije?15.

predsednica Skupnosti občin Slovenije
Jasna Gabrič

mag. pol., uni. dipl. ekon.
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V skladu z veljavno zakonodajo občine prejmejo povprečnino v višini povprečja zadnjih štirih let. 
Kakšno je vaše mnenje o ustreznosti načina izračuna povprečnine za občine?1. Nazaj na kazalo

Brez odgovora. Neustrezno, ker ne 
upošteva dejanskih 
potreb občin.

Brez odgovora. V skladu s 
krščanskodemokratskim 
načelom subsidiarnosti 
podpiramo samostojnost 
občin vključno z njihovo 
�nančno avtonomijo. 
Zato je ključno, da se 
obseg sredstev za občine 
krepi. Nova Slovenija se 
je zadnja leta močno 
zavzemala za občutno 
povišanje povprečnine. S 
tem smo v obstoječi 
koaliciji, tudi v dogovoru 
s tremi reprezentativnimi 
organizacijami občin, 
uspeli. Država mora 
občinam zagotavljati 
višino povprečnine, ki je 
skladna z zakonom. Pri 
vprašanju morebitnih 
sprememb načina 
izračuna povprečnine 
zagovarjamo predvsem 
stalni dialog z 
reprezentativnimi 
združenji občin.

Način izračuna 
povprečnine, na kar v 
LMŠ opozarjamo že 
nekaj časa, ni ustrezen, 
saj zanemarja razlike 
med občinami. Ne 
upošteva denimo njihove 
velikosti, geografskih 
značilnosti in posledičnih 
infrastrukturnih potreb, 
pa tudi ne številnih 
drugih speci�k, na 
primer urbanosti 
oziroma ruralnosti, 
gostote poselitve itd. V 
dialogu z občinami bomo 
pripravili novo formulo 
za izračun povprečnine, 
tako da njena višina ne 
bo odvisna od 
vsakokratne vlade, 
predvsem pa bo občinam 
zagotavljala stabilno 
�nanciranje ter s tem 
enakomernejši razvoj.

V Levici že vrsto let 
opozarjamo na 
problematiko določitve 
povprečnine. Višina 
povprečnine bi se morala 
izračunavati na podlagi 
merljivih in preverljivih 
merilnikov, a kljub temu 
se povprečnina ponavadi 
določi na podlagi 
pogajanj med vlado in 
občinami in ne izračuna 
na način, ki bi zagotavljal 
stabilno in primerno 
�nanciranje občin glede 
na njihove potrebe in 
obseg nalog, ki jih 
morajo izvajati.

Izračun je kompleksen in 
upošteva veliko 
faktorjev. Ker gre za 
konsenzualni rezultat 
dogovorov med vlado in 
reprezentativnimi 
združenji občin, 
ocenjujemo, da je takšen 
način ustrezen. 
Navsezadnje so bile 
občine zaradi uspešnih 
dogovorov deležne tudi 
višjih povprečnin v 
mandatu te vlade.

V SDS menimo, da 
veljavni način izračuna 
povprečnine dokaj 
pravično pokrije stroške, 
ki jih imajo občine. Ker 
pa so med občinami 
velike razlike v velikosti, 
dolžini cest, razvojne 
razlike menimo, da bi 
poleg povprečnin občine 
morale obstajati 
dopolnilne rešitve, ki bi 
pokrile razlike, zaradi 
katerih so nekatere 
občine prikrajšane.

Formulo za povprečnino 
je potrebno prilagoditi, 
poleg tega pa najti druge 
vire (primer davek na 
nepremičnine, ki bo 
nadomestil NUSZ)

Stanje občinskih �nanc je 
zadovoljivo, želimo ga še 
izboljšati z zmanjševanjem 
obveznosti občin v okviru 
partnerskega odnosa in 
dialoga s skupnim iskanjem 
rešitev v okviru dopolnitev 
zakona o �nančni 
razbremenitvi občin. Kar se 
tiče formule za izračun 
primerne porabe in 
metodologije oziroma 
pravilnika za izračun 
povprečnine, pa se je treba 
zavedati, da je rezultat 
večletnega spremljanja 
gibanja prihodkov in izdatkov 
občin, ugotovitev Računskega 
sodišča, odločitev Ustavnega 
sodišča in nenazadnje tudi 
makroekonomskega stanja 
sektorja država oziroma 
�skalnega pravila, 
določenega z ustavo in 
zakonom. V preteklem 
mandatu je prišlo do manjše 
spremembe načina 
izračunavanja primerne 
porabe, ki je nedvomno bolj 
pravična in bolje kot doslej 
odraža dejanske obveznosti 
občin. Kljub navedenemu se 
zavedamo, da velja 
nadaljevati proces iskanja 
nadaljnjih sprememb 
izračunavanja primerne 
porabe predvsem zaradi 
raznolikosti občin in njihovih 
speci�k. Nekateri napori v tej 
smeri so bili že opravljeni, a je 
umanjkal konsenz vseh 
deležnikov. Na tej podlagi bo 
treba s procesom nadaljevati.
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Ali menite, da bi vsaka občina morala imeti pokrite 
stroške za izvajanje zakonskih nalog?2. Nazaj na kazalo

Brez odgovora. Da. Brez odgovora. Zavzemamo se za močne 
in odgovorne občine, ki 
so �nančno dovolj 
podprte, da lahko 
opravljajo svoje naloge. 
Če država prenese na 
občine naloge, jim mora 
zagotoviti za to tudi 
potrebna �nančna 
sredstva.

Za izvajanje zakonskih 
oziroma obveznih nalog 
občina dobi sredstva na 
podlagi sistema 
primerne porabe. Če z 
deležem vplačane 
dohodnine v 
predpreteklem letu 
primerne porabe ne 
zmore �nancirati sama, ji 
manjkajoča sredstva v 
obliki t. i. �nančne 
izravnave zagotovi 
država. Prav zaradi tega 
solidarnostnega sistema 
občine stroške izvajanja 
obveznih nalog imajo 
pokrite.

Da, ob tem se v Levici 
zavzemamo za premislek 
o obveznih nalogah 
občin in njihovi 
kategorizaciji, ki naj bo 
osnova za oblikovanje 
vzdržnega modela 
�nanciranja v skladu z 
obsegom dodeljenih 
nalog. Poleg tega je 
potrebno razvojno 
prikrajšanim občinam 
dodeliti manjši obseg 
nalog in sočasno 
zagotoviti več sredstev za 
njihovo udejanjanje. Le 
na tak način bodo dobile 
možnost za odpravo 
razvojnega zaostanka. 
Jasen nabor nalog je 
potrebno določiti tudi za 
mestne občine ter 
zagotoviti stabilen vir 
njihovega �nanciranja.

Izvajanje zakonskih nalog 
mora biti ustrezno pokrito.   
Lokalni in regionalni razvoj s 
seboj prinašata vse več 
obveznosti, ki jih je treba 
zagotavljati državljanom 
oziroma občanom. Tudi 
potrebe prebivalcev, v 
smislu infrastrukture in 
pogojev za kvalitetnejše 
življenje, so vse večje. Temu 
sledijo tudi zakonske 
obveznosti, vse to pa za 
seboj potegne tudi več 
stroškov za občine in 
nekatere, predvsem manjše, 
tem potrebam težko sledijo.  
Na eni strani je torej 
smiselno občinam 
zagotavljati več sredstev, v 
kolikor jim država nalaga 
tudi več zakonskih 
obveznosti. Hkrati pa velja 
občine še naprej motivirati 
in spodbujati za več 
medobčinskega sodelovanja 
in s tem učinkovitejšega 
upravljanja. Ekonomska 
logika pravi, da pri večjih 
projektih stroški na enoto 
padajo, kar velja tudi za 
projekte občin, zato 
menimo, da moramo poleg 
običajnih projektov občin še 
dodatno spodbujati tudi 
regijske oz. medobčinske 
projekte.   Trend 
ustanavljanja skupnih 
(med)občinskih uprav in 
inšpekcij, ki se oblikujejo v 
zadnjem času, so v tem 
kontekstu primer izjemno 
dobre prakse, ki jo 
absolutno podpiramo.

Da. Država mora občini 
zagotoviti �nanciranje v 
sorazmerju z vrsto in 
obsegom prenesenih 
nalog.

Da. Sistem �nanciranja občin 
pri določitvi povprečnine 
ne ugotavlja potrebe 
vsake konkretne občine, 
pač pa abstraktne 
občine. Zato določitev 
povprečnih stroškov za 
posamezno občino ne 
pomeni nujno pokritja 
dejanskih stroškov za 
izvajanje občinskih 
nalog, saj temu služijo še 
drugi instrumenti v 
sistemu �nanciranja.
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Ali se strinjate in načrtujete nadaljevanje postopka ustanovitve pokrajin? 
Če da, kako načrtujete nadaljevanje postopka? Če ne, zakaj ne?3. Nazaj na kazalo

Brez odgovora. Pokrajine se ne smejo 
ustanavljati na silo, 
politično, ampak 
funkcionalno, od spodaj 
navzgor.

Pokrajine morajo biti 
formirane v skladu z 
zgodovinskimi dejstvi, 
kar pomeni, da je 
pokrajin pet. Štajerska, 
Koroška, Primorska in 
Krajnska, vlečejo svojo 
državnost iz zgodovine. 
Peta, Pomurska pa je 
nova, nastala po vrnitvi 
slovenskega življa v okvir 
domovine.

V Sloveniji nujno 
potrebujemo drugo 
raven lokalne 
samouprave. Na 
pokrajine bi prenesli 
upravne naloge iz 
državne pristojnosti, ki 
jih danes opravljajo 
upravne enote, in 
razvojne naloge. Javna 
poraba pa se zaradi tega 
ne bi smela povečati. 
Tako bomo imeli tudi 
možnost črpanja 
evropskih sredstev, do 
katerih sedaj kot država 
nismo upravičeni. 
Pokrajine morajo biti 
močan sogovornik 
državi, zato zagovarjamo 
manjše število močnih 
pokrajin.

Da, ustanovitev pokrajin 
podpiramo. V dialogu z 
občinami in stroko bomo 
najprej določili 
pristojnosti in naloge 
pokrajin ter način 
�nanciranja, šele nato bo 
smiselno določiti število 
pokrajin. Te morajo biti 
močne – le kot take 
bodo lahko jamstvo 
skladnejšega 
regionalnega razvoja, 
zato zagovarjamo 
manjše število pokrajin.

V Levici menimo, da je 
potrebno čimprej 
zagotoviti regionalizacijo 
Slovenije z ustanovitvijo 
manjšega števila 
avtonomnih regij, ki 
bodo sposobne 
odgovarjati na bodoče 
izzive družbeno-
prostorskega razvoja.

Podpiramo nadaljevanje 
projekta ustanavljanja 
pokrajin, h kateremu je 
pristopil Državni Svet RS in 
ga je podprla tudi vlada.  
Projekt že vsebuje nekatere 
ključne strokovne podlage 
(npr. predlog Zakona o 
ustanovitvi pokrajin, Zakon 
o pokrajinah s pregledom 
pristojnosti in nalog 
pokrajin, Zakon o 
�nanciranju pokrajin).   
Dosedanje analize so 
pokazale, da bo potrebno za 
ustanovitev pokrajin sprejeti 
oziroma spremeniti skupaj 
več kot 150 pravnih podlag. 
Predvsem zato, ker je 
potrebno nekatere 
pristojnosti iz občin prenesti 
na pokrajine in nekatere 
pristojnosti iz državne 
uprave na pokrajine. 
Ocenjujemo, da tega ne bo 
možno storiti s skupnim 
predpisom, ampak bo 
potrebno postopno in 
preudarno sprejemanje oz. 
spreminjanje zakonov in 
predpisov.  Zgolj s takšnim 
pristopom bomo lahko 
zagotovili kvaliteten prehod 
na sistem upravljanja države 
s pokrajinami.  Upamo, da 
bomo v prihodnjem 
mandatu sprejeli ustrezne 
odločitve ter pričeli s 
postopki, ki bi jih morali 
speljati že pred časom.

V SDS podpiramo 
nadaljnjo 
decentralizacijo in 
dekoncentracijo 
upravnih nalog, 
usklajenih s projektom 
regionalizacije Slovenije. 
Ekspertna skupina je na 
ravni Državnega sveta že 
pripravila strokovne 
podlage in predlog 
zakona o regijah. 
Menimo, da je 
decentralizacija ključna 
za razvoj Slovenije.

Socialni demokrati smo 
svoj program Nov 
začetek zastavili kot 
program velikih 
sprememb za razvojno 
desetletje do leta 2030.  
Ker ocenjujemo, da je v 
vzpostavitvi regij  
pomemben potencial za 
višjo kakovost javnih  
storitev in enakomernejši 
regionalni razvoj, bomo  
obudili razpravo o 
ustanovitvi pokrajin z 
izdelavo zelene knjige o 
regijah z opredelitvijo 
različnih  scenarijev za 
ustanovitev regij.

V Gibanju Svoboda 
pozdravljamo dejstvo, da se 
postopek ustanavljanja 
pokrajin odvija od spodaj 
navzgor, v Državnem svetu 
kot zastopniku lokalnih 
interesov v dialogu z 
lokalnimi skupnostmi. 
Prejšnji pristop, ko je 
državna politika ponudila 
model pokrajin, se namreč 
ni izkazal za uspešnega, saj 
je klavrno propadel na 
posvetovalnem 
referendumu. Zato 
pričakujemo, da bodo 
Državni svet in lokalne 
skupnosti  tiste, ki bodo 
najprej oblikovale konsenz o 
številu in mejah ter 
vsebinah pokrajin, kar bo 
predstavljalo podlago za 
nadaljevanje procesa na 
ravni izvršne in zakonodajne 
veje oblasti. Organizacija 
pokrajin mora v čimvečji 
meri ustrezati že obstoječim 
regionalnim gospodarsko-
razvojnim dejavnikom in 
mora po številu prebivalstva 
(število in meje) omogočati 
uresničevanje regionalnih 
razvojnih možnosti. 
Regionalizacija je zelo 
pomemben proces, ki se ga 
moramo lotevati 
premišljeno, saj ga je 
kasneje zelo težko 
popravljati. 
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Ali se strinjate z nezdružljivostjo funkcij župan – poslanec? 
Zakaj da/ne?4. Nazaj na kazalo

Strinjamo se, da morajo 
biti župani bolj slišani na 
državni ravni, saj je 
razkorak med državnimi 
ukrepi in potrebami 
lokalnih skupnosti postal 
izjemno velik. Vendar 
vztrajamo, da moramo to 
reševati z vzpostavitvijo 
pokrajin - združljivost 
funkcije ne dajemo kot 
prednost pred 
vzpostavitvijo pokrajin. V 
vmesnem času se 
zavzemamo za t.i. Svet 
županov - posvetovalni 
organ, kjer imajo 
članstvo vsi izvoljeni 
župani, kjer se oblikujejo 
večinsko enotna stališča 
tako do �nanciranja 
občin, vzpostavitve regij, 
razvoja infrastrukture, 
decentralizacije in 
podobno. Ker združljivost 
županske in poslanske 
funkcije pomeni, da vsi 
župani nimajo enakih 
možnosti odločanja na 
državni ravni za potrebe 
lokalnih skupnosti.

Da, ker je to lahko vir 
sistemske korupcije.

Da. Strinjamo se z 
nezdružljivostjo, saj je 
funkcija poslanca del 
zakonodajne veje oblasti 
na državni ravni, župan 
pa je nosilec funkcije 
izvršilne oblasti na 
lokalni ravni.

Funkciji poslanca in 
župana morata ostati 
nezdružljivi. To 
preprečuje opravljanje 
dvojnega mandata in 
kon�ikt interesov, sledi 
načelu delitve oblasti in 
neodvisnosti 
posameznih vej, poleg 
tega so poslanci 
(oziroma morajo biti) 
predstavniki vsega 
ljudstva in kot taki ne 
smejo biti »izpolnjevalci« 
interesov svoje lokalne 
skupnosti. Ob tem se je 
treba zavedati, da je 
opravljanje več funkcij 
bolj kot privilegij 
pravzaprav zaveza ali pa 
dolžnost te funkcije 
opravljati kakovostno, 
predano in preudarno.

Nezdružljivost funkcije 
župana in poslanca je 
potrebno ohraniti. Obe 
funkciji sta prezahtevni, 
da bi jih lahko uspešno 
opravljali  za polovični 
delovni čas. Poslanci so 
predstavniki celotnega 
ljudstva in ne 
partikularnih in lokalnih 
interesov. Za boljše 
zastopanje lokalnih 
interesov je potrebno 
zagotoviti regionalizacijo 
države, ne pa omogočati 
kopičenja političnih 
funkcij. Kopičenje in 
prekrivanje različnih 
funkcij in interesov nudi 
ugodno klimo za 
klientelizem, 
netransparentnost in 
zlorabo javnih sredstev.

Menimo, da je tudi 
manko regijskih glasov v 
DZ povzročil preveliko 
centralizacijo države. 
Združljivost funkcij je 
lahko korak na poti do 
višje regionalne 
zastopanosti, vsekakor 
pa moramo nadaljevati s 
projektom ustanavljanja 
pokrajin.

V SDS ne podpiramo 
združitve funkcije 
župan/poslanec. Kljub 
temu, da poslanec, ki bi 
bil obenem tudi župam, 
veliko bolje pozna 
dejansko situacijo in 
potrebe lokalnega 
prebivalstva, se v SDS 
glede na aktualne 
razmere strinjamo z 
nezdružljivostjo funkcije 
poslanca in župana, saj 
sta slednji že iz razloga 
obsežnosti delovnih 
obveznosti ene in druge 
funkcije in odgovornosti, 
praktično nezdružljivi.

Da, gre za nezdružljivost 
funkcij.

V Gibanju Svoboda ne 
podpiramo možnosti 
hkratnega opravljanja 
funkcije župana in poslanca. 
Nezdružljivost funkcije na 
državni in lokalni ravni je 
določena prvič zato, da se 
prepreči opravljanje dvojnega 
mandata. Po naši oceni je 
izvršilna funkcija župana na 
lokalni ravni v primerjavi s 
predstavniško funkcijo 
poslanca na državni tako 
različna, da jih ni mogoče 
opravljati hkrati. Poleg tega, 
če se obe funkciji opravljata 
poklicno, ni mogoče 
pričakovati, da bi dvojni 
poklicni funkcionar zmogel 
opravljati obe učinkovito in 
uspešno. Omeniti pa velja še 
kon�ikt interesov. Ta izhaja iz 
ustavno določenega mandata 
poslancev, po katerem naj bi 
poslanci zastopali interese 
vseh državljanov. Spoštovanje 
tega temeljnega načela 
predstavniške demokracije je 
v marsičem ogroženo, če je 
poslanec hkrati tudi župan, 
saj je ta na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi dolžan 
predstavljati in zastopati tudi 
interese občine, ki jo vodi. 
Zato npr. tudi v Nemčiji župan 
ne sme biti poslanec 
zveznega ali deželnega 
parlamenta. Tudi grška ustava 
omejuje županu možnosti 
hkratnega opravljanja več 
voljenih funkcij, med katerimi 
je tudi funkcija poslanca. In še 
bi lahko naštevali.
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Ali podpirate predlog za uvedbo rednih srečanj med vlado RS in Skupnostjo občin Slovenije, kot največjo reprezentativno organizacijo občin v Sloveniji, 
glede odprtih vprašanj lokalne samouprave in spremljanja implementacije dogovorjenih rešitev?5. Nazaj na kazalo

Kot rečeno - podpiramo 
redna srečanja med 
Vlado in 
predstavništvom 
županov - v kolikor se 
župani strinjajo, da je to 
organizacija Skupnost 
občin Slovenije - bi 
seveda Naša dežela to 
podprla. Stranka Naša 
dežela se je pred letom 
dni že želela srečati s 
Skupnostjo občin 
Slovenije, kjer bi v 
programih lahko povzeli 
stališča SoS, pa Sos 
takšnega srečanja ni 
želel. Tako smo se v letu 
dni srečali neposredno s 
preko 80 župani vseh 
političnih opcij, kjer smo 
dobili zelo kakovostne 
vpoglede v stališča in 
aktualne potrebe Občin. 
Menimo, da se mora 
volja županov (županj) 
slišati neposredno.�

Več pogovorov, več 
rešitev.

Brez odgovora. Podpiramo redna 
srečanja med Vlado RS in 
vsemi reprezentativnimi 
organizacijami občin 
glede odprtih vprašanj 
lokalne samouprave in 
spremljanja 
implementacije 
dogovorjenih rešitev.

Da, uvedba rednih 
srečanj je dobrodošla, in 
to z vsemi občinskimi 
organizacijami.

Vlada bi se morala redno 
sestajati z vsemi 
reprezentativnimi 
organizacijami, tako na 
področju lokalne 
samouprave kot na 
drugih ključnih 
področjih.

Podpiramo vsakršno 
obliko sodelovanja vlade 
z reprezentativnimi 
organizacijami občin v 
Sloveniji.

Da, podpiramo. V SDS 
menimo, da je področje 
lokalne samouprave tako 
pomembno, da bi 
moralo imeti Ministrstvo 
za javno upravo 
posebnega državnega 
sekretarja in poseben 
oddelek, ki bi ukvarjal s 
tem področjem.

Da. V Gibanju svoboda bi radi 
opozorili na dobro prakso 
sodelovanja med izvršno 
oblastjo in lokalno 
samoupravo, ki je bila 
vzpostavljena pri oblikovanju 
in kasneje obravnavi Zakona 
o �nančni razbremenitvi 
občin. Ustanovljena je bila 
delovna skupina, sestavljena 
iz predstavnikov vlade in 
reprezentativnih združenj 
občin, ki je določila zakone in 
potrebne ukrepe, ki jih je bilo 
potrebno spremeniti in 
sprejeti za doseganje 
zastavljenega cilja, to je 
zmanjševanje 
administrativnih bremen in 
stroškov za delovanje občin. 
Po naši oceni bi bilo potrebno 
s tovrstnim partnerskim 
odnosom, dialogom in 
skupnim iskanjem rešitev v 
korist lokalne samouprave 
nadaljevati tudi v prihodnje, 
in to z vsemi 
reprezentativnimi združenji 
občin. Zakon o �nančni 
razbremenitvi občin je 
posegel v več kot 10 zakonov, 
po naši oceni pa so potrebni 
še nadaljnji posegi v druge 
področne zakone.  Poleg tega 
bi omenjeno dobro prakso 
lahko uporabili tudi pri 
oblikovanju ostale področne 
zakonodaje, da se ne bo tako 
kot v preteklosti dogajalo, da 
se predlaga zakonodaja, ki 
občinam nalaga nove naloge 
in jih s tem �nančno 
obremenjuje brez da bi se jim 
za opravljanje novih nalog 
zagotovila ustrezna sredstva. 

1 SOS kot največja reprezentativna skupnost občin v Sloveniji, ki uveljavlja interese občin, redno sodeluje v procesih usklajevanj strateških dokumentov in zakonodajnih predlogov z ministrstvi ter Državnim zborom, znotraj njega tudi z vsemi poslanskimi skupinami. V obdobju med 
volitvami ne prakticira sestajanja s posameznimi političnimi strankami / grupacijami oz. med vodstvi slednjih, saj želi ohraniti nepristranskost in neodvisnost delovanja. SOS pa pred vsakokratnimi državnozborskimi volitvami stopi v kontakt s političnimi strankami in listami ter jih 
povpraša o njihovih stališčih do ključnih tem lokalne samouprave. V programih strank in list so namreč teme, ki se dotikajo lokalne samouprave, večinoma obravnavane zolj implicitno in se praviloma ne obravnavajo na medijskih soočenjih. Za delovanje interesne organizacije 
lokalnih skupnosti pa so pogledi političnih strank in list ob njihovem morebitnem vstopu v Državni zbor pomemba referenčna informacija glede kasnejšega sprejemanja politik, ki zadevajo razvoj lokalnih skupnosti.
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Ali menite, da bi v primeru sprejetja zakona o davku na nepremičnine moral ta biti avtonomen 
davčni vir občine, kot je to sedaj NUSZ?6. Nazaj na kazalo

Zelo pozitivno smo 
naklonjeni, da vsi viri iz 
naslova nepremičnin 
predstavljajo avtonomen 
vir občin. Hkrati pa tudi, 
da to ne pomeni 
tekmovanja v "pozi 
danosti kmetijskih 
zemljišč", zato menimo, 
da mora biti določen tudi 
stalen proračunski vir  za 
ohranjanje kmetijskih 
zemljišč, medovitega 
rastja,  urejanje poljskih 
in gozdnih poti ter druge 
infrastrukture, 
pomembne za 
ohranjanje kmetij in 
podeželja (turizma, 
obrti, podjetništva,.

Odvisno od koncepta 
davka.

Ne. Če bi bil uveljavljen nov 
davek na nepremičnine, 
v skupnem obsegu 
njegova obremenitev ne 
bi smela presegati 
sedanjega NUSZ. 
Zavzemamo se, da bi bila 
zbrana sredstva vir 
občin.

Da. Potrebno bi bilo uvesti 
sistem, ki bi občinam 
zagotovil pokritje izpada 
dohodka zaradi ukinitve 
NUSZ, sicer pa bi morala 
biti sredstva zbrana s 
progresivnim davkom na 
nepremičnine prihodek 
državnega proračuna, iz 
katerega bi bilo treba 
povečati �nanciranje 
ukrepov državne 
stanovanjske politike.

Vprašanje uvedbe davka 
na nepremičnine je 
kompleksno in terja 
temeljit premislek. 
Ocenjevanje, izvedeno 
leta 2007, ni sledilo 
načelom kriterija 
pravičnosti, s čimer bi 
prišlo do nesorazmerne 
porazdelitve bremen. 
Vsekakor pa je pri 
urejanji področja 
potrebno upoštevati 
lokalno raven in vključiti 
prihodnjo pokrajinsko 
ureditev.

Da, ker so davki na 
nepremičnine praviloma 
vedno vir občinskih 
proračunov, to 
podpiramo.

Socialni demokrati smo v 
program zapisali 
naslednje:  Reforma 
obdavčitve nepremičnin 
na način  ,da se poenoti 
sistem vrednotenja 
premoženja  in uvede 
enotni davek kot 
podlaga lokalnim  
skupnostim za 
zamenjavo veljavnega  
nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča  z 
uveljavitev tretje 
tisočinke progresivne 
letne  obdavčitve 
premoženja, ki bo 
upoštevala  stanovanjsko 
rabo nepremičnine in 
pravico  do doma. Del 
tega denarja bomo 
namenili za  namenski 
trajni vir za povečevanje 
ponudbe  javnih 
najemnih stanovanj.

V Gibanju Svoboda 
opozarjamo, da je bila 
nedavno v Državnem 
zboru na predlog vlade 
sprejeta novela zakona o 
dohodnini, ki bo imela 
posledice tudi glede 
�nanciranja  občin. 
Največji del prihodkov 
občin namreč zagotavljata 
dohodnina in nadomestilo 
za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ). 
Občinam se namreč danes 
kot vir za �nanciranje 
primerne razporeja 
dohodnina oziroma 54% 
delež dohodnine. Z novelo 
zakona o dohodnini se je 
tako  zmanjšal temeljni 
prihodkovni vir za občine. 
Ta manko bo treba 
nadomestiti. Bodisi s 
�nančno izravnavo, kar 
lokalne skupnosti dela še 
bolj odvisne od države ali 
pa s spremembo načina 
obdavčitve nepremičnin, 
saj je ustavno sodišče 
davek na nepremičnine 
razveljavilo in začasno 
ohranilo NUSZ. Ne glede 
na to, kakšna bo ta nova 
javna dajatev oziroma 
davek, mora biti zadosten, 
avtonomen in neodvisen 
javno�nančni vir za 
�nanciranje nalog 
oziroma potreb občin.
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Ali podpirate prenos pooblastil za izdajanje gradbenih dovoljenj iz upravnih
 enot na lokalne skupnosti? Zakaj da in zakaj ne?7. Nazaj na kazalo

Vsekakor gradbeno 
dovoljenje mora ohraniti 
varovalke 
soglasodajalcev tako 
lokalne kot državne 
ravni. Vendar pa je 
učinkovitost izdajanja 
gradbenih dovoljenj 
državne ravni mnogo 
slabša, kot učinkovitost 
občin za spoštovanje 
instrukcijskih rokov in 
vodenja postopkov. Zato 
smo  takšni rešitvi 
naklonjeni ob 
upoštevanju državnih 
okoljskih, kmetijskih, 
vodovarstvenih, 
prostorskih, energetskih 
in drugih pogojev.

Načeloma da, če bodo 
sprejete ustrezne 
varovalke za omejevanje 
deviacij v lokalnem 
okolju. 

Ne. V Novi Sloveniji skladno z 
načelom subsidiarnosti 
zagovarjamo krepitev 
vloge občin v tovrstnih 
postopkih, saj občine 
značilnosti in okoliščine 
primerov običajno dobro 
poznajo. Temu sledi tudi 
nov Gradbeni zakon, ki je 
bil sprejet v času naše 
koalicije. Glede 
morebitnega prenosa 
pristojnosti v tem 
trenutku menimo, da bi 
bilo naprej treba razrešiti 
vprašanja zagotavljanja 
ustrezne kadrovske in 
organizacijske podlage. 
Zasledujemo čimbolj 
hiter in prijazen 
postopek za uporabnika, 
k čemur bo pripomogla 
tudi vzpostavitev 
sistema e-graditev.

Zaradi pomembnosti 
centralnega načrtovanja 
umeščanja objektov v 
prostor in številnih 
drugih razlogov je 
pomembno, da to ostane 
v domeni državne 
uprave. Tako lokalna 
skupnost kot 
posamezniki pa so že 
sedaj aktivni deležniki v 
postopkih pridobivanja 
gradbenih dovoljenj. 
Občine sprejemajo 
prostorske akte, država 
pa mora ohraniti 
pristojnosti pri 
gospodarjenju s 
prostorom, v smislu 
varstva narave, 
ohranjanja kmetijskih 
zemljišč in podobno. V 
kolikor bi vzpostavili 
pokrajine, ki jih v LMŠ 
podpiramo, pa bi bilo 
takrat smiselno razmisliti 
tudi o tem, če bi bila to 
ena izmed pristojnosti 
pokrajinskih uprav.

Ne podpiramo. Občine 
sprejemajo ključne 
odločitve glede svojega 
prostorskega razvoja s 
sprejemov OPN-jev in 
OPPN-jev. Država pa 
mora skrbeti za to, da so 
gradbena dovoljenja 
skladna, ne samo z 
občinskimi akti, ampak z 
vso zakonodajo (predpisi 
o urejanju prostora, 
gradnji objektov, 
varovanju narave itd.).

Izdaja gradbenega 
dovoljenja je strokovno 
zelo zahteven postopek, 
prenos na lokalne 
skupnosti bi pomenil 
precejšnje breme 
predvsem za manjše 
občine. Obstaja bojazen, 
da bi jim s tem država 
naložila prevelike 
obremenitve. Bolj 
smotrn bi bil prenos na 
regije (ki bi pokrivale več 
lokalnih skupnosti), v 
kolikor bi bile 
vzpostavljene.

Da. Ker občine najbolje 
poznajo vsaka svoje 
prostorsko stanje in tudi 
izdelujejo svoje OPPN-je. 
Tako bi lahko hitreje in 
učinkoviteje izdajale 
posamezna gradbena 
dovoljenja. S tem 
ukrepom bi obenem 
razbremenili upravne 
enote, da bi se lahko 
ukvarjale z umeščanjem 
v prostor in pridobivanja 
gradbenih dovoljenj za 
pomembne državne 
investicije, kar bi 
pomenilo pospešitev 
tudi teh postopkov.

Kot preneseno državno 
pristojnost, 
drugostopenjski organ 
ostane ministrstvo. 

Od leta 2017 sta bili 
sprejeti že 2 sistemski 
spremembi regulacije 
urejanja prostora in 
gradnje. Sprejeta sta bila 
nova Zakona o urejanju 
prostora - ZureP-2 in 
Zurep-3 ter Gradbeni 
zakon - GZ in GZ-1 z 
namenom poenostavitve 
in pohitritve postopkov. V 
gibanju Svoboda smo 
prepričani, da ni čas za 
nove posege v gradbeno 
zakonodajo, saj smo 
komaj 3 leta stara 
predpisa leta 2021 
nadomestili z novima. 
Torej še preden se je novi 
sistem utekel, smo ga že 
nadomestili z novim, ki 
ravno tako predvideva 
različne postopke in 
nosilce. V kolikor pa bi 
prišlo do vzpostavitve 
nove oziroma druge ravni 
lokalne samouprave kot 
so pokrajine, pa bi bilo 
bolj smiselno, da država 
slednjo nalogo prenese 
nanjo oziroma, da 
pokrajina izvršuje naloge 
iz državne pristojnosti, ki 
se nanašajo na upravne 
naloge s področja 
dovoljenj za poseganje v 
prostor, graditev in 
uporabo zgrajenih 
objektov.
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Kako ocenjujete stanje plačnega sistema 
v javnem sektorju?8. Nazaj na kazalo

Plačni sistem javnega 
sektorja je neustrezen saj 
ne motivira tiste, ki 
delajo dobro in ne uvaja 
osebne odgovornosti 
tistih, ki ne delajo dobro 
oz celo kršijo zakonodajo, 
instrukcijske roke ipd. 
Plačni sistem kot je, 
neposredno onemogoča 
sodoben javni servis, ki 
bo zagotavljal 
kakovostno in časovno 
učinkovito podporo 
svojim državljanom. 

Razpad sistema. Slabo. Ocenjujemo, da sistem 
potrebuje izboljšave. 
Predlagamo oblikovanje 
približno petih plačnih 
sistemov: za zdravstvo, 
šolstvo, državno upravo, 
obrambo in varnost. 
Znotraj teh bo mogoče 
med seboj primerjati 
poklice in ustrezneje 
urediti plače.

Plačni sistem je potreben 
popravkov in 
posodobitev, nenazadnje 
šteje že 14 let. Finančno-
gospodarska kriza in 
posledično krčenje 
pravic, poznejša odprava 
varčevalnih ukrepov, 
parcialno reševanje 
zahtev posameznih 
poklicev, pa tudi 
napredovanja so 
ustvarila nekatera (nova) 
nesorazmerja, zato je 
uvrstitve v plačne 
razrede treba vnovič 
pregledati. Prepričani 
smo tudi, da mora biti 
plačilo v večji meri 
odvisno od rezultatov 
dela, ob čemer je hkrati z 
zvišanjem sredstev za 
nagrajevanje delovne 
uspešnosti treba določiti 
tudi kriterije.

Dokler imamo enotni 
plačni sistem je potrebno 
nanj gledati kot na 
celoto. Znotraj tega 
sistema pa zagotoviti, da 
so upoštevane speci�ke 
posameznih delovnih 
mest in poklicnih skupin. 
Zahteve stavkajočih po 
dvigu najnižjih plač, 
odpravi anomalij ter 
odpravi varčevalnih 
ukrepov so vsekakor 
upravičene, ne 
podpiramo pa teženj po 
izstopih posameznih 
poklicnih skupin iz 
enotnega plačnega 
sistema in zahtev po 
prednostnem dvigu 
najvišjih plač.

Pokazalo se je, da sistem 
v vseh primerih ne deluje 
dovolj stimulativno. 
Treba bi bilo bolj 
nagraditi tiste, ki dobro 
delajo. Nasploh bi bilo v 
delo javnega potrebno 
prenesti več gospodarske 
logike oziroma načina 
poslovanja.

V SDS se zavedamo, da je 
obstoječi plačni sistem iz 
leta 2008 že zastarel. V 
teh letih so se pokazale 
slabosti in anomalije 
sistema, zato menimo, 
da je potreben prenove. 
Bil je učinkovit za 
obdobje �nančne krize, 
ki pa je mimo. Menimo, 
da bi ga bilo potrebno 
prenoviti, v prvi vrsti bi 
moralo biti plačilo 
razdeljeno na dva dela, 
�ksni in variabilni del.

Zagovarjamo enotni 
plačni sistem, ki pa je 
potreben prenove.

Plačni sistem javnega 
sektorja zajema skoraj 
3.000 proračunskih 
uporabnikov in več kot 
170.000 zaposlenih 
javnih uslužbencev in 
javnih funkcionarjev. V 
zadnjih letih se 
povečujejo razlike med 
posameznimi skupinami 
in podskupinami ter celo 
znotraj iste dejavnosti. V 
Gibanju Svoboda 
menimo, da bo zato 
treba pristopi i k prenovi 
plačnega sistema na 
način, da bodo 
upoštevane speci�ke 
vseh skupin zaposlenih, 
da bodo odpravljena 
porušena plačna 
nesorazmerja, da bodo 
avtomatizme 
napredovanja in 
nagrajevanja 
nadomestili motivacija in 
rezultati dela ter karierni 
razvoj, da bo privlačnejši 
tudi za strokovnjake iz 
zasebnega sektorja.
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Kako nameravate popraviti nesorazmerje med plačami zaposlenih v občinskih upravah
in plačami funkcionarjev na lokalni ravni?9. Nazaj na kazalo

S tem, da se občinam 
omogoči večjo 
avtonomnost v 
določanju plačnega 
sistema zaposlenih v 
Občinskih upravah, 
znotraj zmožnosti 
proračuna, projektov in 
nalog, ki jih posamezne 
občine izvajajo.

S pogovori in popolnoma 
novim sistemom. 

Z novim zakonom. Podpiramo predvsem 
izboljšanje plač županov 
manjših občin, kjer so 
nesorazmerja kljub 
odgovornosti župana 
največja.

Kot zapisano, bomo 
najprej pregledali vse 
uvrstitve v plačne 
razrede – tako javnih 
uslužbencev kot 
funkcionarjev – ter 
razmerja med njimi. Šele 
v okviru ugotovitev in na 
podlagi dialoga bomo 
preučili tako 
(ne)sorazmerja med 
plačami zaposlenih v 
občinskih upravah na eni 
strani ter župani oziroma 
podžupani na drugi kot 
tudi morebitne 
popravke. Pred katero 
koli prihodnjo vlado je 
tudi odločitev, ali zvišati 
plačno lestvico z 
zdajšnjega 65. razreda.

Ne podpiramo teženj po 
dvigu plač funkcionarjem 
na državni in lokalni 
ravni. Prednostno se 
zavzemamo za dvig 
najnižjih plač in 
izenačenje najnižje 
osnovne plače z 
minimalno plačo.

Nemudoma bo potrebno 
primerjati razmerja med 
plačami posameznih 
skupin v JS, kot so bila 
vzpostavljena ob uvedbi 
enotnega plačnega 
sistema in danes, ko je že 
prišlo do določenih 
odklonov. Predlog 
Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju, ki 
odgovarja na ta 
nesorazmerja, je bil v 
tem mandatu na 
ministrstvu za javno 
upravo že pripravljen.  

V SDS menimo, da je 
trenutno razmerje plač 
funkcionarjev in 
uradnikov neustrezno 
urejeno in ga je potrebno 
urediti. Posebno 
kategorijo predstavljajo 
tudi velike razlike med 
občinami (velikost 
občinske uprave, število 
ljudi v občini, zato so 
tudi plače županov tako 
različne.

Vsako poseganje v plačni 
sistem, tako javnih 
uslužbencev kot 
funkcionarjev, je nujno 
voditi preko socialnega 
dialoga. Anomalije je 
potrebno odpraviti.

Pri prenovi plačnega 
sistema bo treba 
nasloviti tudi ustreznost 
razmerij plač med 
javnimi uslužbenci in 
funkcionarji in višine 
nekaterih dodatkov za 
funkcionarje in javne 
uslužbence. Npr. 
predsednik republike se 
na plačni lestvici uvršča 
šele okoli 700-tega 
mesta, kar gotovo ne 
odraža pravega pomena 
te funkcije. Župani pa se 
uvrščajo še veliko nižje. 
Po zadnjem dvigu plač 
javnim uslužbencem ima 
veliko javnih 
funkcionarjev tako na 
državni kot lokalni ravni 
zdaj nižje plače kot bolje 
plačani javni uslužbenci. 
Takšna plačna 
nesorazmerja 
potrebujejo ponoven 
premislek funkcionarjev. 
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Kakšni so vaši predlogi za odpravo vseh ukrepov po ZUJF, 
ki še vedno veljajo?10. Nazaj na kazalo

Vzdržne javne �nance so 
predpogoj za kakršnekoli 
reforme in razvojne 
projekte. Sistem javnih 
�nanc se je korenito 
spremenil že ob pojavu 
Covida. V krizi sprejeti 
diskrecijski ukrepi 
strukturne narave, ki niso 
povezani z epidemijo, 
bodo namreč v prihodnje 
stanje javnih �nanc 
slabšali za približno 2 % 
BDP na leto. Negotovost 
energetske oskrbe in 
Ukrajinske vojne, pa 
Naša dežela zmanjšuje z 
uvajanjem �eksibilnega 
dela proračuna, ki ga v 
kriznih razmerah 
namenja v sektorje z 
najvišjim 
multiplikatorjem BDP. 
prav tako zagovarjamo 
poenostavitev davčnega 
sistema ter dolgoročno 
stabilno zadolževanje za 
dosego konkurenčnih 
pogojev poslovanja 
zasebnemu sektorju. Vse 
to vključuje revizijo 
ukrepov ZUJF, sprejetih 
pred pandemijo in 
ukrajinsko vojno.

Potrebno je narediti 
pregled vseh ukrepov in 
sistem postaviti 
popolnoma na novo, 
mašenje lukenj povzroča 
nove in nove 
diskriminacije in 
nezadovoljstvo. 

ZUJF je potrebno takoj 
odpraviti!

V splošnem podpiramo 
odpravo ukrepov, vendar 
velja poudariti, da je 
ZUJF v pravni red vnesel 
tudi nekatere trajne 
določbe, ki niso nujno 
povezane z zmanjšanjem 
proračunskih izdatkov.

ZUJF je posegel v nekaj 
deset zakonov; nekateri 
ukrepi so bili trajni, drugi 
začasni. Del, zlasti tistih, 
ki so bili vezani na 
preseganje 2,5-odstotne 
gospodarske rasti, je 
zaradi dejanskega 
preseganja ugasnil, 
nekateri drugi ukrepi so 
bili preneseni v 
»področne« zakone. Zato 
bomo predvsem najprej 
preučili, kaj dejansko še 
velja, in šele nato 
napovedovali morebitno 
odpravo ukrepov in sam 
način. 

Vsekakor je potrebno 
preveriti vse obstoječe 
varčevalne ukrepe in 
pričeti z odpravo 
ukrepov, ki so prizadeli 
najslabše plačane in 
najranljivejše skupine v 
družbi (upokojenci, 
brezposelni, upravičenci 
do socialnih in drugih 
pravic iz javnih sredstev).

V tem mandatu so bili 
določeni varčevalni 
ukrepi v 
javnouslužbeniškem 
sistemu v dogovoru med 
sindikati javnega 
sektorja in ministrom za 
javno upravo Boštjanom 
Koritnikom že 
odpravljeni. V 
naslednjem koraku bi 
bilo treba s posegom v 
zakon odpraviti še 
varčevalne ukrepe pri 
preostalih poklicnih 
skupinah (npr. tudi pri 
funkcionarjih lokalnih 
skupnosti).

V SDS menimo, da so bili 
ukrepi po ZUJF sprejeti v 
času krize, ki je sedaj 
mimo in bi jih morali 
odpraviti. 

Vse škodljive posledice 
tako PKP kot ZUJF, ki niso 
reševali stisk ljudi in s 
tem poglobili družbeno 
neenakost, je potrebno 
odpraviti. 

V Gibanju Svoboda se 
zavedamo, da so v 
lanskem letu vlada in 
sindikati javnega 
sektorja sprejeli dogovor 
o odpravi varčevalnih 
ukrepov v zvezi s 
povračili stroškov in 
drugimi prejemki javnih 
uslužbencev. Po 10-tih 
letih uporabe 
varčevalnih ukrepov iz 
Zakona o uravnoteženju 
javnih �nanc se tako 
ohranja zgolj še 
veljavnost 8.2 
podpoglavja IV. dela 
Zakona, torej varčevalni 
ukrepi, ki veljajo za javne 
funkcionarje. V kolikor 
želimo uvesti �nančno 
avtonomijo druge ravni 
oblasti, lokalne 
samouprave, torej 
pravico, da si sama 
pravno ureja svoje 
poslovanje in si 
zagotavlja pogoje za 
delo svojih javnih 
funkcionarjev in odloča o 
povračilih stroškov v 
zvezi z delom in nekateri 
drugimi prejemki, bi 
morali omenjeno 
poglavje odpraviti, in 
sicer tako za funkcionarje 
na lokalni kot tudi 
državni ravni..
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Kakšno je vaše stališče glede vse večje centralizacije storitev države (�nančni uradi, pošte, banke…) oz. decentralizacije osnovnih storitev 
za občanke in občane glede na razkorak med pričakovanimi minimalnimi storitvami in dobički?11. Nazaj na kazalo

Naša dežela kot 
prioriteto postavlja 
policentrični razvoj 
države  -oz 
decentralizacijo države. 
Kot primarni ukrepe je 
zagotavljanje storitev za 
občanke in občane tudi v 
oddaljenih in težje 
dostopnih krajih (pošta, 
banka, bankomat, 
pekarna, trgovina,...). V 
programu uvajamo tudi 
redne mobilne enote 
državne uprave (UE, Furs, 
ZZZS,....) s katerimi bodo 
storitve dostopne na 
najbolj oddaljenih krajih 
Slovenije - in bodo 
storitve približale 
občanom ne obratno.

Določena centralizacija 
poslovanja, 
reorganizacija je koristna 
zaradi velikosti države, 
ampak ne pri storitvah, 
ki se dotikajo 
državljanov. Smo za 
storitve, ki na uporabni 
ravni sežejo v vsako vas, 
pri čemer potrebujemo 
uporabno digitalizacijo, 
namesto PR projektov 
ministrov.

Smo proti novi in že 
izvedeni centralizaciji.

Podpiramo skladen 
regionalni razvoj in 
nasprotujemo trendu 
centralizacije storitev 
države. Država je 
odgovorna za celotno 
svoje ozemlje, zato mora 
tudi na podeželju 
zagotavljati temeljne 
javne storitve kot tudi 
javno infrastrukturo ne 
glede na to, da so stroški 
zaradi tega lahko 
nekoliko višji.

Gre za zagotavljanje 
javnih storitev, zato 
morajo potrebe ljudi in 
storitve za ljudi imeti 
prednost pred dobički. 
Državljani, živeči na 
podeželju, v manjših 
krajih, nimajo enakega 
dostopa do storitev 
najširšega splošnega 
pomena, zato so v 
neenakopravnem 
položaju.

Pospešiti je potrebno 
procese decentralizacije 
in regionalizacije. Javne 
storitve morajo biti 
dostopne in morajo 
zagotavljati učinkovit 
javni servis. Ukinjanju 
izpostav javnih služb, 
bančnih poslovalnic, pošt 
in drugih ključnih 
storitev zato 
nasprotujemo. 

Tu je potrebno najti 
ravnotežje med 
ekonomsko vzdržnostjo, 
ki bo hkrati še 
omogočala kvalitetne in 
dostopne storitve vsem 
občanom. Menimo, da bi 
morale biti kvalitetne 
storitve dostopne vsem.

V SDS podpiramo 
decentralizacijo. Razvoj 
mora vključevati celotno 
Slovenijo in zagotavljati 
razvojne možnosti tudi 
od centra bolj 
oddaljenim občinam, 
krajem in vasem. 
Realokacija državnih 
institucij in 
regionalizacija sta 
pomembna ukrepa, s 
katerima bomo ohranili 
in spodbudili 
naseljevanje izven 
centrov ter tako ohranili 
delovna mesta, razkorak, 
ki ga omenjate pa 
zmanjšali.

Javne storitve so 
namenjene 
zadovoljevanju potreb 
ljudi in kvalitetnemu 
življenju, ne dobičku, 
zato se zavzemamo na 
večje zadovoljevanje 
osnovnih storitev za 
občanke in občane.

Pošta Slovenije je izključni 
izvajalec univerzalne poštne 
storitve v Sloveniji, saj jo edini 
opravlja na celotnem ozemlju 
države. Delovati mora torej tudi v 
netržnih pogojih, saj se drugim 
ponudnikom izvajanje poštnih 
storitev ne izplača. Poleg tega se 
sooča z naraščanjem digitalne 
komunikacije in upadanjem 
obsega univerzalne poštne 
storitve, kar jo sili reorganizacijo 
poštnih poslovalnic; nekatere je že 
ukinila, druge pa nadomešča s 
pogodbenimi in premičnimi. Zato 
se ne čudimo, da se prebivalci in 
lokalne skupnosti pritožujejo 
zaradi omenjene reorganizacije in 
s tem znižanja kakovosti poštnih 
storitev. Rešitvi sta dve. Ali bo 
država s sistemskim 
�nanciranjem uredila izvajanje 
univerzalne poštne storitve ter s 
tem ohranila poštno omrežje 
oziroma poštne poslovalnice ali 
pa bo s spremembami 
zakonodaje lokalnim skupnostim 
in Pošti Slovenije  omogočila 
sodelovanje  pri izvajanju te javne 
službe. Ker je dosegljivost poštnih 
storitev, sicer v okrnjeni obliki, še 
naprej zagotovljena, po naši oceni 
večje težave predstavljajo npr. 
bančne poslovalnice pa tudi 
mreža bankomatov in manjše 
trgovine, ki se ravno tako zaradi 
nerentabilnosti vse pogosteje 
zapirajo v manjših krajih na 
podeželju. V teh primerih ima 
država na voljo manj 
mehanizmov za ukrepanje, zato 
velja razmisliti o možnosti 
spremembe zakonodaje o 
upravljanju z nepremičnim 
premoženjem lokalnih skupnosti, 
ki bi v tovrstnih primerih občinam 
omogočala možnost oddaje 
nepremičnega premoženja v 
brezplačno uporabo, spodbujanje 
socialnega podjetništva s 
prevzemom npr. nerentabilnih 
trgovskih prodajnih mest v 
manjših krajih.
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Kakšno mesto in vlogo naj ima Pošta Slovenije in njene izpostave? Jo vidite kot dobičkonosno podjetje 
in/ali kot javni servis za državljanke in državljane?12. Nazaj na kazalo

Vsekakor mora Pošta 
Slovenije kot vsako 
podjetje zagotavljati 
lastno stabilno in 
�nančno vzdržno 
poslovanje. Izgovor, da 
ima Pošto izgubo, ker je 
"morala pustiti odprtih 
20 malih poslovalnic na 
podeželju" ne more biti 
izgovor za  slabo 
poslovanje državnega 
podjetja. Vse dobičke 
Pošte Slovenije pa se 
mora namenjati prav za 
�nanciranje "�nančno 
nevzdržnih, pa zelo 
nujnih" malih izpostav 
po Sloveniji. Podpiramo 
usmeritev, kjer Pošta 
storitve (že) ponuja 
preko franšize malih 
lokalnih podjetnikov. 

Javni servis. Vidimo jo kot javni 
servis, seveda s 
pozitivnim poslovanjem. 

Pošta Slovenije je v 100-
odstotni lasti države, 
kljub temu pa gre za 
gospodarsko družbo, 
organizirano v obliki 
družbe z omejeno 
odgovornostjo (d.o.o.) v 
skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah, 
zato je njeno delovanje 
podvrženo tudi tržnim 
zakonitostim. 
Zavzemamo pa se za 
ureditev, ki bo 
zagotavljala kakovostno 
izvajanje univerzalne 
poštne storitve tudi na 
podeželju ne glede na 
izvajalca storitve.

Pošta Slovenije je javni 
servis, pri velikem delu 
njenega delovnega 
področja gre za 
opravljanje javne službe, 
zato dobiček ne more in 
ne sme biti temeljno 
vodilo njenega delovanja 
oziroma delovanja 
posameznih poštnih 
enot. Naloga države je 
zagotoviti, da bodo tudi 
ruralna območja z manj 
prebivalci imela 
zagotovljene poštne (in 
še kake) storitve. 

Pošta Slovenije ni 
zasebno podjetje 
namenjeno kopičenju 
dobičkov in bogatenju 
svojih lastnikov, temveč 
javni servis, ki mora 
vsem državljanom 
zagotavljati kvalitetne 
univerzalne poštne 
storitve. Zato je 
nesprejemljivo, da se 
mreža poštnih 
poslovalnic krči in da se 
zapirajo poslovalnice v 
manjših krajih.

Poslovanje Pošte 
Slovenije mora biti po 
eni strani ekonomsko 
vzdržno in hkrati 
zagotavljati dobre in 
lokacijsko dostopne 
storitve. Pri izboljšanju 
storitev za državljane pa 
obstaja še veliko 
potenciala.

V SDS zagovarjamo, da je 
Pošta Slovenije podjetje, 
ustanovljeno za 
opravljanje gospodarske 
javne službe poštnih 
storitev, to je storitev v 
splošnem interesu. Zato 
je in mora ostati javni 
servis za državljanke in 
državljane. 

Kot javni servis, ki je 
namenjen 
zadovoljevanju potreb 
ljudi.

Pošta Slovenije je je v 
Strategiji upravljanja s 
kapitalskimi naložbami 
opredeljena kot strateška 
naložba, njeno delovanje 
pa je v javnem interesu. 
Ker mora ohranjati status 
izvajalca univerzalne 
poštne storitve na 
celotnem območju 
Slovenije in ker se 
razmere na trgu poštnih 
storitev v zadnjih letih 
bistveno spreminjajo, bi 
morala država oziroma v 
njenem imenu 
upravljavec Slovenski 
državni holding  
razmišljati o prilagojeni 
zahtevani 
dobičkonosnosti družbe. 
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Ali bi podprli realokacijo državnih 
institucij in zakaj?13. Nazaj na kazalo

Na kratko - da. 
Realokacija drzavnih 
institucij pa ni nujno 
decentralizacija - ampak 
v napačnih korakih 
pomeni samo to, da 
zaposleni še bolj 
obremenimo z dolgimi 
prevozi na delo (da ne 
omenjamo vpliva na 
okolje). Vsekakor pa je 
smiselno, da se 
postopoma izvaja tudi 
realokacija predvsem 
Agencij in drugih 
državnih institucij po 
celotni Sloveniji. Dars je 
"de iure" v Celju, de facto 
pa v Ljubljani. To ni 
realokacija. Agencija za 
infrastrukturo mora 
gotovo biti nekje na 3 
razvojni osi, Agencija za 
kmetijske trge nima 
smisla, da ima sedež v 
najbolj urbanem centru - 
Ljubljani. In tako dalje. 
Pri vzpostavljanju in 
realokaciji državnih 
institucij moramo 
upoštevati težišča teh 
institucij, poti na delo 
zaposlenih, izkoristek 
kadrovskega potenciala 
enakomerno po celotni 
Sloveniji ipd.

Odvisno od koncepta, 
smo za hkratno 
centralizacijo birokracije 
in regionalizacijo 
storitev, ki bodo na voljo 
vsem. 

V določeni meri ja. Ne pa 
v vseh primerih.

Strinjamo se z 
postopnim zmanjšanjem 
centraliziranosti 
državnih institucij. V tej 
luči je bilo na zahtevo 
NSi v koalicijski pogodbi 
določeno, da bo imel 
novoustanovljeni vladni 
urad za demogra�jo 
sedež v Mariboru. To smo 
tudi realizirali.  
Zmanjšanje tovrstne 
centralizacije na dolgi 
rok prinaša več 
pozitivnih učinkov, kot so 
razbremenitev cest, 
stanovanjskega trga v 
središčih, ohranjanje 
visoko izobraženega 
kadra v lokalnem okolju 
ter skladnejši razvoj 
celotne države.

Da. Odvisno od institucije 
in le, če to ne bi otežilo 
njenega dela.

Smiselno bi bilo 
razmisliti o  prestavitvi 
sedežev nekaterih 
državnih institucij iz 
Ljubljane na druga 
območja.

V digitalnem času, ko so 
�zične razdalje za 
usklajevanje dela vse 
manjša ovira, ne vidimo 
zadržkov, da bi se 
nekatere državne 
institucije nahajale izven 
glavnega mesta.

Da. V okviru 
regionalizacije sedanje 
naloge, ki jih izvaja 
država ter so 
regionalnega značaja 
preidejo na regijo. 
Realokacijo centralnih 
državnih institucij 
podpiramo, vidimo jo 
tudi v kontekstu 
digitalizacije celotne 
države.

Da, v SD smo v program 
zapisali spodbujanje 
regionalnega razvoja z 
relokacijo državnih 
institucij v druga mesta.

V Ljubljani so sedeži 
zakonodajne, sodne in 
izvršne veje oblasti, 
ministerstev, pa tudi 
ostalih državnih organov 
oziroma institucij države, 
medtem ko strokovne 
službe ali izpostave 
predvsem upravnih 
organov oziroma 
ministrstev(policije, 
inšpekcije, UE, FURS, 
GURS, CSD…) delujejo 
lokalno in na ta način 
zagotavljajo pokritost po 
Sloveniji. Kljub temu 
smo v Gibanju Svoboda 
prepričani, da je eden od 
ukrepov za doseganje 
policentričnega razvoja 
Slovenija tudi  
razporeditev posameznih 
institucij države po 
območju celotne 
Slovenije kot so npr. 
Državni svet, Varuh 
človekovih pravic idr. 
Tudi tovrstni ukrep bi 
lahko predstavljal korak 
k zmanjšanju razvojnih 
razlik med slovenskimi 
regijami in občinami, 
omogočil enake 
možnosti za dostop do 
javnih služb v teh 
institucijah ipd.
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Ali ocenjujete, da bi z namenom poseljenosti celotne Slovenije ter kvalitete življenja za državljanke in državljane, ne glede na to kje živijo, bilo smiselno 
oblikovati takšne davčne olajšave za podjetja, da bi se ta odločala za ohranjanje ali prestavljanje svojih dejavnosti izven največjih centrov?14. Nazaj na kazalo

Da. Načeloma da, ampak ne 
na silo.

Pobuda je smiselna. Pri doseganju nevednih 
ciljev vidimo predvsem 
izjemno močno vlogo 
lokalnih skupnosti pri 
vzpostavljanju čimbolj 
konkurenčnih pogojev za 
investiranje in 
poslovanje. Država igra 
pri tem pomembno 
vlogo predvsem pri 
zagotavljanju ustrezne 
infrastrukture in 
�nančne stabilnosti 
občin ter zmanjševanju 
administrativnih ovir.

V LMŠ smo predvsem 
prepričani, da je 
temeljna naloga države 
ustvariti stimulativno, 
predvidljivo, stabilno in 
mednarodno 
konkurenčno poslovno 
okolje brez nepotrebnih 
birokratskih ovir, v 
katerem bodo podjetja 
lahko uresničevala svoje 
poslovne načrte. Hkrati 
se zavzemamo 
nadaljevanje davčne 
optimizacije, pravično 
obdavčitev, dodatne 
rešitve za dobro ljudi in 
večjo mednarodno 
primerljivost poslovnega 
okolja. Temelj za vse 
našteto je tudi 
premišljena, razvojno 
naravnana in učinkovita 
davčna politika.

Davčni odpustki in druge 
spodbude za zasebna 
podjetja ne bodo rešili 
problema 
decentralizacije. Država 
ga mora primarno 
reševati z načrtno 
politiko javnih investicij v 
proizvodne dejavnosti in 
infrastrukturo 
podrazvitih regij.

Seveda, saj to na 
gospodarskem 
ministrstvu, ki ga vodi 
naš predsednik Zdravko 
Počivalšek, že aktivno 
počnemo. Za skladen 
regionalni razvoj 
namenjamo dodatne 
točke na razpisih in 
znatna dodatna sredstva 
podjetjem za investicije 
ter ustvarjanje delovnih 
mest v obmejnih 
problemskih območjih. V 
obdobju 2022 – 2025 bo 
v ta namen podeljenih 
dobrih 178 mio EUR.

V SDS menimo, da bo že 
sama regionalizacija 
pomagala ohraniti 
podjetja izven centrov in 
na podeželju. Poleg po 
izvedeni regionalizaciji 
takšne davčne spodbude 
za podjetja ne bodo več 
potrebne.

Višji učinek kot v davčnih 
olajšavah vidimo v 
spodbudah podjetjem, ki 
bodo odpirala delovna 
mesta tudi v drugih 
območjih, ne zgolj v 
največjih centrih.

Slovenija ima na ravni 
regionalne politike 
Slovenija vzpostavljene 
instrumente in programe 
za spodbujanje 
regionalnega razvoja in 
zmanjševanja razlik v 
regionalni razvitosti. Bolj 
kot davčna konkurenca, 
ki je značilna za velike 
federativne države kot so 
npr ZDA, so za Slovenijo 
kot unitarno in majhno 
državo, ki deluje znotraj 
skupnega evropskega 
gospodarskega prostora, 
kjer deluje davčna 
konkurenca med 
državami članicami, 
pomembnejši  ukrepi 
razvojne podpore za npr. 
območja z veliko 
brezposelnostjo, 
neugodno demografsko 
strukturo, obmejna 
območja …
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Kakšne korake vse bi bilo po vaših ocenah še potrebno uporabiti 
za ohranjanje poseljenosti celotne Slovenije?15. Nazaj na kazalo

Demogra�ja in 
centralizacija sta pojma, 
ki praznita naše vasi. Ko 
bomo kot prioritete 
postavili kmetijstvo in 
kratke logistične poti 
prehranske verige 
(samooskrba), ko boo 
podprli turizem kot 
prioritetno panogo, ko 
bomo zagotovili dnevno 
pomembne storitve za 
ljudi v vseh delih 
Slovenije, ko bomo 
zagotovili izgradnjo 3 
razvojne osi, prenove 
železniške infrastrukture, 
ko bomo priznali žičnice 
tudi kot javni prevoz, ko 
bomo podprli gorske 
kmetije, ko bomo 
realizirali sistem oskrbe 
na domu in podobno - 
potem bomo zagotovili 
pogoje, da se vasi ne 
bodo le praznile, ampak 
bodo postajale celo 
priljubljene , zaradi 
kvalitete življena in 
bivanja.

Vzpostavitev ustrezne 
infrastrukture, 
prijaznega življenjskega 
okolja, dostopnost 
digitalnih storitev, 
internetne povezave.... 
vse imamo napisano v 
programu. 

V prvi vrsti prepoved 
nakupa nepremičnin 
prišlekom iz tretjih držav.

Pomembno je predvsem 
zagotavljanje ustrezne 
cestne in železniške 
povezljivosti, javnega 
prometa ter 
širokopasovnega 
dostopa do interneta 
tudi na podeželju. 
Potrebno bo poenostaviti 
tudi pogoje za delo od 
doma, kar lahko 
zaposlenim olajša 
odločitev, da ostanejo na 
podeželju. K poseljenosti 
podeželja lahko 
pomembno prispeva tudi 
izboljšanje pogojev za 
kmetovanje in turizem. V 
splošnem poudarjamo 
pomen ugodnega 
poslovnega okolja, ki 
omogoča nastanek 
delovnih mest na 
celotnem področju naše 
države.

Poseljenost celotne 
države bomo ohranili z 
ustrezno regionalno 
politiko oziroma 
krepitvijo razvojne moči 
regij, in sicer z 
zmanjševanjem 
razvojnih razlik med 
njimi, z dvigom 
kakovosti življenja v vseh 
regijah, kar je moč doseči 
z uravnoteženim 
razvojem – tako 
gospodarskim in 
okoljskim kot tudi 
družbenim, ter s 
spodbujanjem razvojnih 
potencialov regij.

Skladen regionalni razvoj 
je bistvenega pomena. S 
pospešitvijo 
regionalizacije in 
reformo lokalne 
samouprave je potrebno 
zagotoviti enakomeren 
regionalni razvoj. Tudi 
zunaj urbanih mestnih 
središč je potrebno 
zagotoviti vsem 
dostopen in učinkovit 
javni servis ter vse 
potrebne storitve za 
prebivalce.

Želeli bi, da bi vsi državni 
organi ponotranjili 
pomen skladnega 
regionalnega razvoja 
države. Eden izmed prej 
omenjenih korakov, je 
tudi prenos nekaterih 
ravni odločanja na nivo 
regij.  Obenem moramo 
zagotoviti enake 
možnosti za vse a ravni 
infrastrukture, 
izobraževanja, 
zdravstvenih in drugih 
javnih storitev.

V SDS na prvo mesto 
postavljamo ljudi, zato 
bomo v naslednjem 
mandatu bistveno 
okrepili napore za 
izboljšanje demografske 
slike Slovenije ter 
poskrbeli za spodbude, ki 
bodo mlade in družine 
zadržale na podeželju. 
Vzporedno bomo 
poskrbeli za ustrezno 
medkrajevno 
infrastrukturo, ki bo 
zmanjšala regionalne 
razlike. Z regionalizacijo 
in digitalizacijo bomo 
državno upravo približali 
ljudem in podjetjem ter 
jim prihranili nepotrebne 
poti v upravna središča. 
Menimo, da morajo biti 
ukrepi sprejeti z 
dialogom na lokalni 
ravni. Ker so se obiski 
regij izkazali za izredno 
učinkovito metodo pri 
odkrivanju in reševanju 
težav, bomo z njimi 
nadaljevali.

Področje urbanega 
razvoja je v Sloveniji 
prezrto, tako z vidika 
uveljavljanja koncepta 
pametnih mest, vasi in 
skupnosti, kot 
prilagajanja podnebnim 
spremembam. Potrebna 
bo nova regionalna 
politika, ki bo sledila 
večji povezanosti okolij 
in skupnih storitev.  
Želimo si  večjih 
razvojnih virov za 
pospešen razvoj. 
Izpostavljamo tudi večjo 
participacijo občank in 
občanov pri razvoju 
skupnosti.

V Gibanju Svoboda si 
bomo prizadevali, da bo 
po celotni Sloveniji lažje 
vzpostaviti delovna 
mesta, da si lahko mladi 
ustvarijo dom in družino, 
da podeželje pridobi 
potrebno infrastrukturo 
in da prebivalci ne 
ostanejo brez osnovnih 
storitev. Na demografsko 
ogrožena obmejna 
območja in na podeželje 
bomo usmerjali EU 
sredstva in zagotavljali 
spodbude za 
gospodarske dejavnosti, 
odpravo razvojnih 
zaostankov in izpeljavo 
ključnih regionalnih in 
lokalnih projektov. 
Zagotoviti je treba 
policentričen razvoj 
Slovenije ter spodbuditi 
revitalizacijo 
demografsko ogroženih 
naselij na podeželju.
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