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Župani zahtevajo razbremenitev občin

VIOLETA VATOVEC EINSPIELER

"Smo del tega sistema in se zaveda-
mo položaja države in da moramo 
tudi občine nekaj narediti. In smo v 
zadnjih štirih letih krize veliko nare-
dile," je v uvodu v razpravo Ali občine 
lahko rešijo državo iz krize povedal 
predsednik Skupnosti občin Sloveni-
je (SOS) Leopold Kremžar. Razprave 
v Celju, ki jo je SOS organiziral skupaj 
z Združenjem slovenskih občin, so se 
udeležili malone vsi slovenski župani. 
Od petih vabljenih ministrov si je čas 
vzel le minister za pravosodje in javno 
upravo dr. Senko Pličanič, predsednik 
vlade pa je sporočil, da nima časa.

Odziv občin na načrte  
ministrstva
Sprejeli so tudi resolucijo s svojimi 
zahtevami do vlade in vanjo zapisali, 
da se bodo zavzemali za ohranitev  lo-
kalne samouprave v Sloveniji. Za spo-
štovanje temeljnih demokratičnih 
standardov in za ohranitev kakovosti 
življenjskega okolja za prebivalke in 
prebivalce lokalnih skupnosti bodo 
občine uporabile vsa razpoložljiva in 
zakonita sredstva. Pri tem je ajdovski 
župan Marjan Poljšak opomnil, da 
so bili župani izvoljeni po večinskem 
sistemu in da morajo izvajati oblast v 
imenu ljudstva. In če se bo vlada do 
občin še naprej obnašala tako brez-
brižno kot zadnja leta, lahko pričaku-
je ljudi na ulicah in še kak referendum.

S to razpravo so se župani odzvali na 
alarmantne podatke o načrtih ministr-
stva za finance o znižanju financiranja 
občin in napovedanim spremembam 
obstoječega sistema financiranja. Spo-
mnili so, da je vlada že letos zaradi 
državnega primanjkljaja namenila ob-
činam za 120 milijonov evrov manj 
kot leto prej. Občine so na to zmanjša-
nje takrat pristale, ker je vlada obljubi-
la, da bo zmanjšala obveznosti občin, 
kar se seveda ni zgodilo. Ravno obra-
tno. Država je z zakonom o uravnote-
ženju javnih financ na občine prenesla 
še nekaj novih nalog in obveznosti, brez 
dodatnih sredstev. Samo socialni trans-
ferji so se povečali za 40 odstotkov. Z 
napovedanimi ukrepi bodo občine 
prihodnje leto ob 200 do 300 milijonov 
evrov. Slovenija pa še iz obdobja rajnke 
Jugoslavije, ko je imela 54 občin, danes 
jih ima 211, za delovanje lokalnih sku-
pnosti namenja šest odstotkov DBP, kar 
je med najnižjimi prispevki v EU, kjer 
države namenjajo za lokalne skupno-
sti v povprečju skoraj 14 odstotkov DBP.

Ob dodatnem znižanju povprečni-
ne vlada želi zmanjšati še sredstva iz 
državnega proračuna za sofinancira-
nje tekočih nalog in predlaga, da naj 
bo poleg dohodnine vir za fianancira-
nje primarne porabe občine porabile 
še 75 odstotkov nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča. To pa bi, opo-
zarjajo župani, bistveno zmanjšalo 
sredstva za investicije v lokalnih sku-
pnostih. S pomočjo uspešnega črpanja 

evropskih sredstev namreč danes 67 
odstotkov investicij v državi poteka v 
lokalnih skupnostih. Če še tu ne bo de-
narja za vlaganja, se bo brezposelnost 
še povečala za okoli 20 tisoč ljudi, pro-
padla bodo številna manjša podjetja, 
povečali se bodo socialni transferji, 
poslabšala kakovost življenja.  

Sprostiti cene  
komunalnih storitev
Župani v resoluciji zahtevajo, da vlada 
ne spreminja zakonodaje na področju 

lokalne samouprave, ampak naj raje 
sprosti cene komunalnih storitev po 
občinah. Vendar ne vse enako, temveč 
tako, da med občinami ne bo več tako 
velikih razlik kot zdaj, ko stane denimo 
v neki občini kubični meter vode 40 
centov, v drugi pa 1,80 evra. Nadalje zah-
tevajo, da se z zakonom razbremenijo 
občinski proračuni, tako da bodo lahko 
občine izvrševale vse tiste naloge, ki so v 
kriznih časih najbolj pomembne za soci-
alno varnost ljudi. Predlagajo tudi ukini-
tev upravnih enot, njihove naloge pa se 

preselijo na občine. Med drugim zahte-
vajo tudi debirokratizacijo postopkov, ki 
so danes že tako zapleteni in dolgotraj-
ni, da dušijo in zavirajo razvoj. Minister 
Pličanič je obljubil, da bo vse predlo-
ge občin in resolucijo skrbno preučil in 
spodbudil tudi preostala pristojna mi-
nistrstva, da začnejo dialog s Skupno-
stjo občin Slovenije o ukrepih v kriznih 
časih. "Vsi smo na istem in skrajni čas je, 
da skupaj poiščemo rešitve. Denarja je 
manj in treba ga je pravično razporedi-
ti," je pred odhodom še povedal minister.

Župani slovenskih občin upajo, da so prepričali vlado, da se mora o ukrepih v lokalnih skupnostih pogovarjati tudi z njimi.  
(Violeta Vatovec Einspieler)

Ukrepi, ki jih finančno ministrstvo pripravlja za občine, 
so združili slovenske župane v skupni resoluciji, to so 
včeraj predstavili v Celju

Celje bodo zgradili v enem dnevu

METKA PIRC

Še pred nekaj leti so hiše rasle kot gobe 
po dežju, pogled nanje pa v mestu 
včasih odraža kaos. Da bi čim več in-
vestitorjev arhitekturno izobrazili, se 
v Celju ta konec tedna obeta prava ar-
hitekturna revolucija. Prenova je kul 
so poimenovali 24-urni arhitektur-
ni maraton, ki ga na pobudo zavoda 
Metro-Sr pripravljajo v Celjskem mla-
dinskem centru. Njihova stavba velja 
za enega najboljših primerov dobre 
prakse v državi, zato ga bodo kot ta-
kšnega tudi predstavili javnosti.

Številna predavanja, razstave in 
delavnice s področja arhitekture 
bodo zaznamovale to soboto v MCC. 
Mladi bodo v enem dnevu skuša-
li v dvorani zgraditi mesto in tako 
spoznavali mestno jedro, življenje 
mesta in elemente, ki so pomembni 
za razvoj urbanizma. Za splošne obi-
skovalce bodo koristna tudi brez-
plačna arhitekturna svetovanja, ki 
jih bodo to soboto ponudili strokov-
njaki. "Urbanizem in arhitektura sta 
del življenja, ki v polni meri zadeva 
tudi mlade. Čeprav se ti danes tega 
ne zavedajo, jim določa način ži-
vljenja, zato je pomembno pridobiti 
znanje tudi s tega področja," pravi di-
rektor Celjskega mladinskega centra 
Primož Brvar. Navdušen je bil nad 
idejo arhitekturnega maratona, ki 
ga bodo pripravili z zavodom Me-

tro-Sr. Da je prostor skupna dobrina, 
s katerim moramo skrbno ravnati, 
je poudarila Mojca Furman Oman 
iz omenjenega zavoda, ki poleg celj-
skega arhitekturnega maratona v 
tem tednu pripravlja aktivnosti tudi 
v Šoštanju. 

Študenti arhitekture bodo sku-
šali za študij navdušiti celjske dijake, 
Muzej novejše zgodovine bo predstavil 
ugotovitve raziskovanja urbanih feno-
menov, strokovnjaki se bodo ukvarja-
li s projekti prenove Celja, večerni del 

bodo zaznamovala predavanja arhi-
tektov, razstava, filmi. Maraton zaklju-
čujejo v nedeljo dopoldne z ogledom 
Celja, ki ga bo vodil arhitekt.

"Naš zavod smo letos ustanovili tudi 
z namenom, da bi širili zavest o pro-
storski kulturi. Aktivnosti v tem tednu 
pripravljamo v sklopu državnega tedna 
arhitekture, z lokalnimi aktivnostmi 
pa dvigujemo zavest v savinjski regiji. 
Izpostavljamo prenovo družbe, mest, 
stavb in kakovost urejenega prostora," 
je dodala Furman Omanova. 

Arhitekturni maraton pripravljajo v Celjskem mladinskem centru. (Metka Pirc)

Konec tedna arhitekturna 
svetovanja in številne 
delavnice

V Šoštanju arhitekti o zagonu gradbeništva
Z včerajšnjo okroglo mizo so želeli predstavniki zavoda Metro-Sr spodbudi-
ti razpravo o trajnostnem prostorskem razvoju regije in Slovenije ter tvorno 
prispevati h kakovostnejši strokovni obravnavi prostora. V vili Široko v Šo-
štanju so organizirali posvet v sklopu Tedna arhitekture in prostora, na njem 
so aktivno sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti savinjske regije, go-
spodarstva, resornega ministrstva in arhitekti. Organizatorji so med drugim 
prepričani, da bi lahko z energetsko prenovo stavb zmanjšali odvisnost od 
energentov in zagnali gradbeništvo. 

FRANC KRAMER

Od začetka tega meseca tudi v ve-
lenjski občini veljajo nove cene pro-
gramov v vrtcu. Za starše je seveda 
pomembno, da so te nižje od dose-
danjih. V povprečju za 5,78 odstotka. 
Bodo pa dražje rezervacije v poletnem 
času, te so se s 25 odstotkov cene zvi-
šale na 50. Občina pa bo staršem še 
naprej omogočala olajšave za bolni-
šnično odsotnost otrok za mesec ali 
več. V teh primerih bodo starši plača-
li le polovico oskrbnine.

Tak sklep so na včerajšnji seji spre-
jeli svetniki mestne občine Velenje. 
Pri tem so sledili zakonu o uravnote-
ženju javnih financ, tudi spremembi, 
po kateri drugi otrok v vrtcu ne biva 
več brezplačno. Nataša Doler, vršil-
ka dolžnosti ravnatelja Vrtca Velenje, 
je dejala, da so se stroški za plače zni-
žali, so pa porasle cene za material in 
storitve, predvsem pa živil. Cene v ve-
lenjskem vrtcu so še vedno za dobrih 
šest odstotkov pod slovenskim pov-
prečnjem cen vrtčevskih programov. 

Z zakonom o uravnoteženju javnih 
financ so stroški počitniške rezerva-
cije in začasni izpisi ter boleznine za 
drugega otroke preneseni v breme 

občinskih proračunov. MOV se je za 
zvišanje počitniške rezervacije in za-
časnega izpisa odločila zato, da je - v 
nasprotju z nekaterimi drugimi obči-
nami - lahko ohranila olajšave za dru-
gega otroke, kar je, menijo, za starše 
gotovo ugodneje. Občina bo staršem še 
vedno tudi omogočala olajšave za bol-
nišnično odsotnost otrok za en mesec 
in več. V takih primerih bodo starši 
plačali le polovico oskrbnine. Če pa je 
otrok s posebnimi potrebami odsoten 
zaradi bolezni, vrtec starše na osnovi 
zdravniškega potrdila v celoti oprosti 
prispevka za dneve upravičene odso-
tnosti.

V Vrtcu Velenje je v 76 oddelkov 
letos vpisanih 1337 otrok. Obdržali 
so zavezo, da bodo v predšolsko var-
stvo in vzgojo sprejeli vse otroke, ka-
terih starši bodo to želeli. Z obnovami 
in izgradnjo novih prostorov imajo 
vsi oddelki dobre pogoje za delo. Tudi 
med letošnjimi počitnicami so opra-
vili veliko obnovitvenih del, z novo 
so nadomestili tudi veliko dotrajane 
opreme. 

In še nekaj je novega: Nataša Doler 
je svetnikom včeraj sporočila, da je 
Vrtec Velenje prejšnji teden postal 
ekovrtec.

Vrtec cenejši tudi v Velenju

Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje, je velenjski kandidat za člana 
državnega sveta. Na včerajšnji seji sveta mestne občine Velenje so namreč tudi 
volili predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta in kandida-
ta za državnega svetnika. S sklepom o določitvi kandidata za člana državnega 
sveta je bil soglasno določen Milan Medved, ki je bil tudi edini kandidat. (fk)

Milan Medved kandidat  
za državnega svetnika


