
MIHA KORDIŠ (PS ZL): Najlepša hvala za besedo. 
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava 
po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.  
S tem stavkom se prične besedilo predloga zakona o interventnih ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ občin, občinskega ZUJF-a. Iz imena predloga in uvodnega 
besedila gre sklepati, da gre za ukrepe, ki so interventni, nujni in potrebni za 
uravnoteženje javnih financ. Poleg tega pa naj bi bili vsi usklajeni s predstavniki občin. 
Tisti, ki ste prebrali zakon, še bolj pa tisti, ki ste bili prisotni na seji odbora, ste 
najverjetneje zelo hitro ugotovili, da nič od navedenega ne drži. Prvič, ker predlog sploh 
ne govori o interventnih ukrepih, zato mu je koalicija na odboru preprosto spremenila 
ime in iz njega odstranila besedilo "interventnih". 
Drugič. Ker ukrepi niso nujni, saj jih več kot polovica sploh nima s strani Vlade tako 
zelo zaželenih varčevalnih učinkov.  
Tretjič. Ker brez korenitih sistemskih sprememb občine ne bodo delovale bolje.  
In četrtič. Ker ukrepi sploh niso tako zelo usklajeni s predstavniki občin kot je Vlada to 
vehementno zatrjevala.  
Podobna praksa se kaže praktično še ves mandat pod pretvezo ideologije varčevanja, 
ki je sicer dokazano družbeno socialno in finančno škodljivo. Vlada po nujnih in 
skrajšanih postopkih reže vse povprek, brez premisleka, brez vizije, brez sodelovanja 
javnosti. Prav tako se je pod to Vlado uveljavila posebna praksa in sicer zakone piše 
tako, da ima skoraj vsakič mnenje zakonodajno-pravne službe vsaj toliko strani kot 
besedilo predloga zakona. Tokrat je mnenje dolgo deset strani in ravno toliko strani ima 
tudi besedilo zakona. Kar pa je še bolj zaskrbljujoče je to, da iz tega mnenja skoraj 
vedno razberemo podoben zapis. Opozarjamo, da je predlagana ureditev sporna tako 
iz ustavnega kot tudi pravnosistemskega vidika. Koalicijo seveda takšna opozorila ne 
ganejo, saj glasovalni stroj potrdi vse kar mu je preneseno na mizo, in tako bo verjetno 
tudi tokrat. S predlogom v resnici ne več tako zelo interventnega zakona pa se je Vlada 
tokrat privoščila nekaj kar je po našem mnenju preseglo vse meje. Na tiho in po 
nujnem postopku je seveda pod pretvezo nujno potrebnega varčevanja želela ukiniti 
demokratične volitve od četrte krajevne in vaške skupnosti. Tako smo se na odboru 
znašli v dokaj ironični situaciji. Na isti seji smo namreč najprej obravnavali predlog 
zakona s katerim bi se uvedel institut odpoklica župana, institut s katerim bi ljudstvu, ki 
ima po Ustavi še vedno oblast, omogočili da to svojo demokratično oblast tudi 
udejanja. Vladni predlog, ki smo ga obravnavali takoj za tem pa bi kot že rečeno, 
demokratične in neposredne volitve kar ukinil.  
V Združeni levici smo seveda predlagali črtanje najbolj spornih členov, a to, da je 
koalicija našim opozorilom prisluhnila in rušenje demokracije preprečila, še ne pomeni, 
da se tega ne bo lotila še kdaj. Bojimo se namreč, da je za to Vlado tudi demokracija 
predraga. Vlada se je torej še enkrat lotila reševanja težav na napačen način. Že dlje 
časa je vsem jasno, da je potrebno šerifovanje, ki se odvija v nekaterih občinah, nujno 
preprečiti, ne pa mu še bolj na stežaj odpreti vrat. Pri pripravi sistemskih rešitev, ki jih 
je napovedal minister, pričakujemo, da bodo šle te ravno v nasprotno smer in sicer v 
smer krepitve sodelovanja občanov pri opravljanju javnih zadev ter krepitvi pristojnosti 
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki bi morale opravljati tisti ključni nadzor nad 
delovanje županov in občinskih svetov. Delovanje lokalne samouprave bi bilo torej 
potrebno spodbujati v luči večje demokratizacije in participacije prebivalcev, ne pa 
poskusiti ukiniti še tistih nekaj možnosti za delovanje, ki jih sploh imajo.  
V Združeni levici predloga zakona ne moremo podpreti, ker predlagane rešitve niso 
nujne, niso interventne in niso usklajene. Vse kar so, so hitre, nepremišljene in 
neučinkovite. Vlada zakon najverjetneje predlaga le zato, da se ustvarja vtis, da nekaj 
dela. zadnje čase pa se nam tako ali tako zdi, da druge vizije kot trdne zavezanosti k 
brezglavemu varčevanju ta Vlada preprosto nima.  
Hvala za besedo. 


