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Slovenija, Podravje • Predlagana primema poraba obein razburila Zdruzenje obein Slovenije 
- -;,.,(!::\.. 
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Izracun, ki krade majhnim in daje velikim obcinam 
»Fo novi formuli izraeuna primerne porabe bodo 'profitirale' izkgueno mestne obCine, Ze tako razvitejse in bogatejse. Tako bodo razlike samo se veCje,«je preprican Franc 
PukSic, Clan predsedstva ZOS. DrZava pri povpreenini tudi ni upoStevala viSjih stroSkov obCin zaradi dviga plac vjavn~m sektorju. 

Predlog novele zakona 0 tinan
ciranju obcin med drugim predvi
deva, poenostavitev formule izra
cuna primeme porabe obcin, ki pa 
je mocno razburil clane zdruzenje 
obein, »Predlagana formula je 
zelo enostranska, nesprejemljiva 
in krivicna za manjse obeine, saj 
jim dobesedno krade denar in ga 
daje veejim, ze tako razvitejsim in 
bogatejsim ·obeinam. Tako bode 
razlike sarno se veeje,« je bil po 
seji predsedstva Zveze obein Slo
venije ogorcen njegov clan, de
stmiski zupan Franc Puksie. 

V Spodnjem Podravju 
vecina obcin na slabsem 

Foto: M24, so 

Predlagani izralun primerne porabe 
obCin iz UE Ptuj, Lenart in Ormoi 
~enedikt 
C8rkvenlals 
Cirkulane 
Destmlk 
ooinava 
GOri§nica 
Ju~nci 
Kidri~o 
Lenart 
Maj§perk 
Orma! ' 
POdlehnik 
S1edi§bl 9b D~vi _ 

-24.913 Sveta Ana 
-35.083 Sveta Trojica v, Siov. gOricah 
-74.928 $Veil Andr~ v·SIov. QOricah 
-41.332 Sveti Jurij v:3lpv. goricah 
-23.631 SvetiTQITUlt _. 

-1.829 TmQvskavas 
-34.091 Videm 
-16.128 ZaVlt 
-30.576 -4etale 
-99.171 

-189.350 PM 
-75.700 Markovci 
-23.302 H~jdin{i 

-63.860 
-32.753 
-22.207 
-46.473 
-61.165 
-21 ,729 

-132.625 
-51.341 
-60.101 

170.924 
19.336 
11.043 

Vir. ZOS 

Po prikazanem izraeunu na osnovi novega predloga novele 0 financiranju 
obein bi vee denarja v Spodnjem Podravju prejele obeine ptuj, Markovci in 
Hajdina. Vse ostale obeine bi iz drzavnega proraeuna dobile manj. 

Kaj natancno ima v mislih, je 
lepo razvidno iz prilozene tabele, 
ki prikazuje, koliko vee ali manj 
denarja bi po novem dobile · ob
cine. Za primer smo vzeli tiste iz 
upravnih enot Ptuj, Lenart in Or
moz. Z izjemo treh obein bi bile po 
novi zakonodaji, ki naj bi stopila 
v veljavo jeseni, pray vse tinanc
no na slabsem, saj bi do bile manj 
denarja. »Nekdo bo rekel, da ne 
gre za velike vsote, a to je relativ
no. Se posebej manjsim obcinam 
z manjsini stevilom prebivalcev 
namree se kako pray pr.ide vsak 
evro. Na raeun vee prebivalcev bi 
po tej formuli v bistvu 'protitirale' 
predvsem mestne obcine: Ptuj, na 
primer, bi bil bogatejsi za170.000 

»Predlagana formula je zeto enostTanska, nesprejemljiva in kriuitna za manjSe obtine.« 

nja, so preprieani v obeinah, saj 
se po njihovi oceni dejanski stro
ski v letu 2018 povzpnejo na kar 
631,64 evra. Ta znesek so zdaj v 
Zdruzenju upostevali pri pogajal
skih izhodiseih za dolocitev visine 
povprecnine za prihodnji dYe letij 
za leta 2020 naj bi znasala 659,44, 
torej 27,8 evra vee od lanskih de
janskih stroskov, za leto 2021 pa 
668,74 evra, 37,1 evra vee. Ce bi 

vlada sledila temu predlogu, bi 
se torej povpreenina z letosnjih 
573,5 evra piihodnje leta dvignila 
na 659,44 evra, kar je 85,94 evra 
vee, to pa je ze znesek, s katerim 
bi obeinelazje dihale. Za obeino 
s 3.000 prebivalci bi to pomenilo 
skoraj 260.000 evrov vee denarja, 
za obeino z, recimo, 23.000 prebi
valci pa karl,976.620 evrov. 

evrov, Maribor za 1,3 milijona, Lju
bljana pa bi kar tako dobila doda
tnih 4,2 milijona evrov. Ponavljam: 
nie nimam proti, da dobijo, a ne na 
raeun manjsih.« 

v ZOS zahtevajo 
poracun 

V zos so prieakovali, da bo vla
da zaradi visjih stroskov obein za
radi dviga plae v javnem sektorju 
povisala povpreenine za obeine, a 
se to ni zgodilo, eeprav je ministr
stvo za javno upravo v svoji zadnji 
analizi navedlo, da je bil del zad-

Zupani nazaj V poslanske klopi? 
Predll19ani zakon 0 pokrajinah je drugi poskus ustanovitve 
pokrajin v Sloveniji V Zdruienju oban SZovenije ga podpira
jo. Franc I'ukSic pravi, da bo njegovo sprejetje pomenilo konec 
neenakopravnega razvoja obmoCij v drZavi. »Vendar nekateri 
CIani predsedstva nasprotujemo omejevanju moZnosti, da bi 
rupani kandidirali v svet regij. Ce bi namrec spremenili zakon 
o nezdruIljivosti rupanske in poslanske funkcije, bi postal krog 
regionalnega razvoja ponovno bistveno hitrejSi.« 

njega povisanja povpreenine na
menjen tudi prieakovanim visjim 
stroskom obein zaradi dviga plae. 
»To vsekakor ne drZi in temu opo
rekamo, saj dvig plae ni bil vstet v 
viSino povprecnine za leta 2019,« 
poudarja Franc PukSic. »Na mini
strstvu hkrati pravijo, da so obei
ne zaradi visjih plac porabile 19,6 
milijona evrov. Ker ta strosek ni 
vraeunan v primemo rabo obein, 
zahtevamo, da se nam ta znesek 
poraeuna se v povprecnini za leta 
2019.« 

Ce ne bode slisani in uposteva
ni, se pravi Puksie, bode na Zdru
zenju obcin Siovenije izkoristili vse 
politiene instrumente, da predla
gana zakonodaja ne bo sprejeta. 

Skoraj 86 evrov visja 
povprecnina? 

ViSino povpreenine za letosnje 
ieto so predstavniki vlade in ob
ein doloeili konec lanskega leta, 
ko so se dogovorili za 573.5 evra, 
obenem pa se je vlada zavezala, 
da bo pripravila spremembe za-

konov, ki bode obeinam znizale 
stroske. Povpreenina sicer po
meni sredstva na obcana, ki jih 
obeine dobijo od driave za izva
janje nalog, ki jim jih predpisujejo 
zakoni. Povprecni stroski obein za 
stiri leta nazaj znasajo 588 evrov, 
a ti ne izkazujejo dejanskega sta-
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SenkaDreu 

Slovenija, Podravje • Upravicenci avgusta prejmejo malenkost viSja izplacila Driavna Stipendfja V evrih . 
glede na poypreeni meseeni dohodek 
na osebo V druiini Druzinski prej emki in socialna pomoc visji 

mesecni dohodek do 18 let nad 18 leI 

Druiinski prejemki, ki se po varcevalnem zakonu iz leta 2012 niso usklajeval~ so s 1.julijem viSji. Usklajeni zneski 
bodo izplacani avgusta. Veseli bodo tudi prejemniki denarne socialne pomoCi in varstvenega dodatka. Denarna 
socialna pomoc za enD osebo in varstveni dodatek bosta avgusta namrec izplacana v 2,4 odstotka viSjem znesku. 

do313,~7 
od 313,38 do 376,05 
od 376,06 do 438,72 
od 438,73 do 553,63 
od~,64 do 668,53 

97,28 
81,92 
6(1,56 
51,20 
35,84 

194,56 
163,84 

--_.- 133,12 
102,40 ----.. ~. --

--- 71,68 

Osnovni znesek minimafnega tezko motnjo v dusevnem razvo- druzino s stirimi ali vee otroki pa 
dohodka oz. denama socialna ju ali gibalno oviranega otroka 491,52. Pomoe ob rojstvu otroka 
pomoe za eno osebo bo znasala pa 204,80 evra. Dodatek za veli- je 286,72 evra, starsevski dodatek 
402,18 evra, medtem ko je stari ko druzino s tremi otroki znasa i58,09, materialni stroski za otro
znesek 392,75 evra. Varstveni do- 404,48 evra, dodatek za veliko ka v rejnistvu 298,26, plaeilo dela 
datek bo znasal 591,20 evra, stari 
znesek pa je 577.34 evra, so naved
Ii na ministrstvu za delo, druzino, 
socialne zadeve in enake moznos
ti. 

Otroski dodatek za prvega ot
roka do konca osnovne sole ali do 
18. leta, ki je uvrseen v prvi dohod
kovni razred, v katerem povpreeni 
meseeni dohodek na osebo ne pre-

rejniku pa 135,68 evra. 
DrZavna stipendija brez dodat

kov glede na uvrstitev v dohod
kovni razred po novem znasa za 
tiste iz prvega dohodkovnega ra-

zreda, kjer povpreeni meseeni do
hodek na osebo ne presega 313,37 
evra, 97,28 evra, ee so stari do 18 
let. Ce so starejsi, pa je 194.56 evra. 

Visja je tudi Zoisova stipendija, 

Vir.MDDSZ 

ki za dijaka meseeno znasa 122,88 
evra, za studenta pa 143,36 evra. 

Subvencija za obrok studentske 
prehrane je po novem 2,69 evra. 

sta 

OtroSki dodatek V evrih glede na povpreeni meseeni 
dohodek na osebo V druiini 

do konca OS " $n!dnJlloU 
mesecni dohodek l-titm •• "IA--d Mi--IilRi1MI 2.otrok 3,otrok 

do 188.02 117.D5 128,75 140,47 117.05 128,75 140,47 
nad 188,03 do 313,37 100.08 110,63 121,12 100,~ 110,63 ~121,12 

nad 313,38 do 376.05 76,27 850,25 94,19 76,27 85,25 94,19 
ad 376,06 do 438,72 60.16 68,64 77.28 60,16 68,64 77;28 
tv! .4"1R 7"1 dn 5~~ 6..~ 4.Q 1Q 5741 65_57 49_19 57"41 65.57 


