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Gregorčičeva 10
1000 Ljubljana
Zadeva: Poziv ob zniževanju povprečnin občinam za leto 2015!
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar!
Občine smo zadnje mesece s strani predlaganih ukrepov, ki jih Vlada RS napoveduje za
proračun 2015 soočene z velikimi negotovostmi, ki bodo korenito zarezale v razvoj države in
uresničevanje ustavnih pravic državljank in državljanov. Priznamo, da je bil za vzpostavitev
Vlade in seznanitev ministrov s stanjem posameznih resorjev potreben določen čas; vendar
Vlada je dolžna vladati odgovorno optimalno in vzpostaviti dialog na vseh ravneh, z vsemi
partnerji; tudi občinami, SOS-om in ZOS-om. Beležimo odnos Vas predsednika Vlade;
ministra za finance in ministra za javno upravo, ki ste pobude za srečanje z župani več kot dva
meseca ignorirali. Januarska prejeta zmanjšana nakazila dohodnine občinam za pokrivanje
primerne porabe s strani MF in pisnim zamikom Obvestila o financiranju občin v letu 2015,
razumemo kot neodgovorno enostransko ravnanje, ki je v konfliktu z dialogom in občine
postavljate pred pogajanji v izhodiščni neenakopravni položaj. Župani poznamo gospodarskofinančne razmere in stanje državnih javnih financ. Zadnja leta že plačujemo zareze v javni
sektor z zmanjševanjem primerne porabe; oz. povprečnine. Občine smo pred nesprejemljivi
dejstvi, da bo povprečnina za leto 2015 zmanjšana za skoraj petino zneska in večina
slovenskih občin ne bo zmogla tekočega plačevanja obveznosti, zaprlo bo možnosti za
investicije in razvojne projekte za zagotavljanje deležev financiranja državnih in evropskih
razpisov. Z znižanjem povprečnine Vlada krši Zakon o financiranju občin; v 3.členu; ustavne
pravice lokalne skupnosti; sorazmernosti financiranja z obveznostmi občin, omejuje
financiranje nalog in ogroža samostojnost občin. Ko spremljamo izhodišča Vlade in rezultate
pogajanj s partnerji in sindikati vidimo, da ste z vsemi pogajalci zaradi, bojimo se lažnega
socialnega miru v večini bili v rezultatu izplena vaših izhodišč in simulacij varčevanja za
prihranke v državnem proračunu neuspešni; na koncu boste vse poračunali z občinami.
Upamo, da se zavedate, da z odvzemom sredstev iz naslova povprečnin, občine ne bomo
zmogle financirati zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje; osnovne šole,
zdravstva in sociale.. Sprašujemo se, kako bomo zagotovili financiranje za vzdrževanje

gasilstva, kulturnega in društvenega življenja v že zdaj demografsko ogroženih lokalnih
skupnostih nerazvitih okoljih.
Resnično nedopustno ravnanje Vlade in Ministrstva za finance, ko enostransko znižujete
povprečnine, brez pogajanj in dogovorov z občinami. Dovolite nam, da izrazimo javni protest,
ko Vi kot prvi minister in Vlada RS kršite Ustavo Republike Slovenije in veljavno
zakonodajo. Bojimo se, da živimo v državi, kjer moramo spoštovati zakone navadna večina
državljanov; medtem pa državne inštitucije in ministri ignorirajo zakone za pravice lokalnih
skupnosti. Že iz lanskega prejetega sklepa ZOF (21. in 23. člen) smo prejeli cca 50% sredstev;
za tekoče leto 2015, bi naj iz tega naslova ne bilo zagotovljenih sredstev. Opozorimo Vas o
dodatni problematiki občin, kjer živijo pripadniki avtohtone romske skupnosti. Resnično smo
šokirani, ko iz vsebine predloga Proračuna Vlade RS za 2015 ugotavljamo, da ne namenjate
nobena sredstva. Opozarjamo, da bo to povzročilo negativne posledice na vseh področjih
reševanja tako im. romske problematike (urejanje prostora in legalizacija črnih gradenj; še
večjo nezaposlenost, kulture, zdravstva in sociale v romskih naseljih.)Spremljamo vladna in
medresorska posvetovanja o prioritetah in razpravo o proračunu za 2015, ki bi naj konsolidiral
javne finance države in z rastjo gospodarstva vzpostavil temelje za razvojne projekte
celotnega gospodarstva za konkurenčne produkte z dodano vrednostjo na tujih zahtevnih
trgih. Z ukrepi v smeri tako drastičnega zmanjševanja povprečnim občinam, Vlada pospešuje
centralizacijo države, katere rezultat bo gospodarsko-socialni kolaps; beg mladih izobraženih
v mesta in tujino. Ali niso občine v zadnjih letih z infrastrukturnimi projekti; za razvoj
turizma; ohranjanja okolja in vzpodbujanja trajnostnega razvoja pripomogle k gospodarski
rasti in blažile socialno krizo. Državljanke in državljani, ki ne živimo v glavnem mestu in
drugih mestih smo na vseh področjih diskriminirani in delovanje sedanje vlade vodi v
centralizacijo na račun kakovostnega življenja večine slovenskih občin. Pozivamo Vas
spoštovani gospod predsednik Vlade, da javno obelodanite podatke število zaposlenih in
nadpovprečne plače državnih birokratov na ministrstvih, raznih državnih agencijah, zavodih,
uradih… ki kot svete krave sesajo in prejemajo redno plače iz javnih sredstev in jih je večina
iz LJ in okolice, kar razgrajuje temelje slovenske konkurenčne gospodarske in socialne
Prihodnosti. Nekaj nezaslišanega se dogaja v tej državi, ko se sistemsko uničuje občine in
razgrajuje fundus za življenje izven Ljubljane in centra države. Kakšen odnos s strani MF, ki
nam občinam predlaga možnost povečanja prihodkov za občinske proračune z boljšim
izplenom plačil iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča, prispevki od pravnih in fizičnih
oseb, taksami, zaračunavanje parkirnin.. Na dlani je, da so tudi v tem mestne občine v veliko
večjim potencialom za prihodke svojega proračuna. Centralizacija države zadnjih let, ker v
Ljubljani so največje gospodarsko-finančne-pravne institucije; vsa državna in večino
podjetniške infrastrukture, ki plačujejo nadomestila in prispevke največji mestni občini.

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar!
V dolžni odgovornosti Vas župan Občine Cankova in odgovoren državljan, pozivam in
pričakujem skupni razmislek za razvoj države in prijazno življenje vseh državljank in
državljanov. V vsebini mojega pisma zapisujem odnos najbolj odgovornih s strani Vlade,
katere prvi minister kršite Ustavo in sprejeto zakonodajo. Pozivam Vas, da se bremena
gospodarsko-finančne krize, za katero nismo krivi velika večina poštenih, delovnih in
odgovornih državljanov, ne prelagajo na ramena najbolj ranljivih, nemočnih in šibkih, ki so že
ogroženi v svojem eksistenčnem in socialnem statusu. Priznam, da ste na najbolj
izpostavljeni, odgovorni in težki funkciji v državi in ste podedovali nezavidljivo stanje; Vas
pa pozivam k premisleku, da v vsej dolžni odgovornosti zaščitite pravno, socialno državo in
osnovne človekove pravice; kjer bodo dobile veljavo odgovornost za celoviti razvoj na vseh

področjih, poštenje, delo in solidarnost. Upam verjeti, da boste v vsej dolžni odgovornosti
prisluhnili vsem relevantnim dejstvom in argumentom; v nasprotnem tvegate in občine
prisiljujete v ustavne presoje in Vašo politično odgovornost.

Z odličnim spoštovanjem;
Župan Občine Cankova
Drago Vogrinčič

Prejme:
- Naslovnik, priporočeno
- Arhiv, tu

V vednost:
-Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije;
-Vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru Republike Slovenije;
-Medijem

