RESOLUCIJA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
OB POSEGIH V PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE
V Velenju, 16. aprila 2014
To leto poteka 20 let od uveljavitve Zakona o lokalni samoupravi, torej dvajset let od
reforme lokalne samouprave in ustanavljanja novih občin. Zakon o lokalni
samoupravi je bil sprejet 21. decembra 1993 in je začel veljati 15. januarja 1994.
Pred dvajsetimi leti uveljavljen zakon je šel skozi številne spremembe. Teh je bilo kar
13. Torej se je zakon povprečno spreminjal na vsako leto in pol. Nekatere spremembe
so bile domišljene, druge plod takšnih in drugačnih pritiskov in nedomišljenih
rešitev. Navkljub temu pa so občine v teh dvajsetih letih opravile izjemno vlogo. Ta je
vidna tako v urejenosti okolij, manj vidna, pa zato bolj občutena pa v dvigu kvalitete
življenja prebivalk in prebivalcev različnih okolij. Pa najsi ti živijo na podeželju, ali v
mestu, v Ljubljani ali Osilnici.
Zato občine članice Skupnosti občin Slovenije:
UGOTAVLJAMO
Da je Vlada RS na svoji 31. redni seji 30. 10. 2013 sprejela sklep o pripravi
osnutka Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in za
pripravo te zadolžila Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance.
Da bi zadolženi ministrstvi morali v skladu s sprejetim sklepom osnutek
Strategije razvoja lokalne samouprave v javno razpravo predložiti decembra
2013, strategija pa bi v skladu s sklepom morala biti sprejeta na Vladi RS
najpozneje do 15. marca 2014.
Da je Skupnost občin Slovenije v tistem času pozdravila odločitev o pripravi
nujno potrebne strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, saj je le-ta
nujna

za

opredelitev

ključnih

temeljev

nadaljnjega

razvoja

lokalne

samouprave v državi. Zahtevali pa smo, da pri pripravi strategije že od
začetka sodelujejo tudi predstavnice in predstavniki reprezentativnih

združenj občin ter, da se razprava o osnutku opravi skozi najširšo javno
obravnavo.
Da je Ministrstvo za notranje zadeve možnost najzgodnejšega sodelovanja
predstavnic in predstavnikov reprezentativnih združenj v oblikovanju
osnutka strategije zavrnilo, vendar zagotovilo, da bodo imela združenja
možnost sodelovati v javni razpravi.
Da po dobrih 6 mesecih osnutka Strategije razvoja lokalne samouprave še ni,
Ministrstvo za notranje zadeve pa nadaljuje s parcialnimi, nedomišljenimi in
nesistemskimi predlogi za spremembo temeljnih zakonov delovanja lokalne
samouprave – Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin.
ZAHTEVAMO
Da Ministrstvo za notranje zadeve nemudoma pripravi in predstavi osnutek
Strategije razvoja lokalne samouprave združenjem občin ter prične postopke
usklajevanja pripravljenega dokumenta.
Da se do sprejema Strategije razvoja lokalne samouprave zadržijo/zamrznejo
vsakršne spremembe obeh ključnih zakonov delovanja lokalne ravni - Zakona
o lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin.
Da se nemudoma preneha s prakso spreminjanja zakonov na osnovi
pričakovanj različnih interesnih skupin (brez vsakršnih strokovnih temeljev in
utemeljitev) ali potreb dvigovanja politične podpore.
Da se lokalna samouprava enakopravno in enakovredno obravnava v pripravi
različnih

sistemskih

rešitev

kot

sistem

države

(odpoklici

političnih

funkcionarjev, referendumi,…). In, da bodoče sistemske rešitve tako na
državni kot lokalni ravni vključujejo različne oblike participacije državljank in
državljanov, občank in občanov – od sodelovanja v sprejemanju odločitev, do
možnosti odpoklica funkcionarjev in funkcionark na državni in lokalni ravni,
vendar tako, da ne povzročajo destabilizacije delovanja institucij oz organov.
Da se nemudoma pristopi k deregulaciji sistemov za občine ter debirokratizaciji postopkov in tako omogoči preglednejše in lažje delovanje
sistemov na lokali ravni. Prav tako zahtevamo, da se nemudoma pregledajo in
analizirajo naloge ter stroški občin povezani z njimi in pripravijo ustrezni
ukrepi v skladu s sklepi, ki jih je Vlada sprejela za stroškovno razbremenitev
občin.
Da se nemudoma preneha z destabilizacijo in nenehnim blatenjem ravni
lokalne samouprave in, da se vzpostavijo pogoji, da bodo občine svojo vlogo
in naloge lahko opravljale nemoteno in v skladu s pričakovanji in potrebami
lokalnega prebivalstva.
Da se vsi ključni strateški dokumenti (partnerski sporazum, Operativni
programi) o koriščenju EU sredstev s finančno perspektivo 2014-2020
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oblikujejo in sprejmejo v skladu s sprejetimi zakonodajnimi dokumenti ter na
osnovi partnerskega pristopa in odnosa, predvsem pa upoštevajo razvojne
prioritete iz regionalnih razvojnih programov. Zahtevamo tudi, da se
pripravita dva programska dokumenta za programsko obdobje 2014 -2020
ločeno, za vsako kohezijsko regijo posebej.
Programski dokumenti morajo vsebovati možnost financiranja potreb
infrastrukturnih projektov (komunalnih, turističnih itd) občin, s katerimi se
zagotavlja

minimalne

življenjske

standarde

občank

in

občanov

ter

izpolnjevanje zavez Republike Slovenije, saj bodo kohezijska sredstva za
občine predstavljala edina investicijska sredstva v obdobju 2014-2020.
V kolikor pripombe razvojnih svetov kohezijskih regij ne bodo upoštevane,
SOS poziva sveta Vzhodne in Zahodne kohezijske regije, da ne podata
soglasja k Partnerskem sporazumu. Prav tako pa zahtevamo in pričakujemo,
da bo država kadrovsko okrepila strokovne službe, da s svojim delom ne
bodo oteževale črpanja EU sredstev, temveč pripomogle in pospešile
uspešnost črpanja EU sredstev.
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