Številka: 040-05-1/2019/3
Ljubljana, 13. 11. 2019
Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji 13. 11. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval Pobudo državnega svetnika Samerja Khalila za podaljšanje odpiralnega
časa pisarne Finančne uprave Republike Slovenije v Črnomlju ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Samerja
Khalila in Ministrstvu za finance ter Finančni upravi Republike Slovenije predlaga, da
pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila se glasi:
V Črnomlju naj se podaljša odpiralni čas izpostave oz. pisarne Finančne
uprave Republike Slovenije in zagotovi prisotnost uradnika vsaj tri delovne dni
v tednu.
Obrazložitev:
Čeprav so vse slovenske vlade vseskozi poudarjale pomembnost decentralizacije
Slovenije, se v praksi dogaja prav nasprotno. Razvitost podeželja in njegova
enakomerna poseljenost sta odvisni tudi od dostopnosti javnih storitev, ki jih
državljani potrebujemo. Vsi državljani plačujejo iste davke, na koncu pa imajo
prebivalci Ljubljane in drugih večjih mest zagotovljeno vso možno državno
infrastrukturo in dostopnost do javnih storitev, na podeželju pa se na račun t. i.
racionalizacije vsakodnevno zmanjšuje dostopnost javnih storitev na različnih
področjih: od zdravstva, srednjega in visokošolskega izobraževanja do storitev
državnih organov, ki jih državljani potrebujejo vsakodnevno.
Bela krajina je ena najmanj razvitih slovenskih regij, ki je vedno na stranskem tiru,
razen v predvolilnem času, ko v iskanju podpore pred volitvami vsi najdejo pot v Belo
krajino. Država bi se morala truditi, da vsaj tam, kjer je to mogoče, zagotovi javne
storitve državljanom. Populacija prebivalstva se vse bolj stara in starejšim, ki tudi
niso vešči novih telekomunikacijskih veščin, je bližje osebni kontakt, zato bi morali
zagotavljati javne storitve čim bližje ljudem. To velja tudi za Finančno upravo
Republike Slovenije (FURS), od katere je ne-nazadnje odvisna učinkovitost pobiranja
davčnih virov kot ključnih virov financiranja proračuna države.
Še pred slabim letom je v Pisarni Črnomelj delalo 9 uslužbenk, ki so bile polno
delovno obremenjene, in ena v Pisarni Metlika. Vse so bile kasneje premeščene v
Finančni urad Novo mesto. Potem sta v Pisarni Črnomelj delali 2 uslužbenki 2 dni na
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teden (ponedeljek in sreda), po urgiranju lokalnih oblasti, da njihovi občani in podjetja
nimajo ustreznega dostopa do davčnega svetovanja in pomoči ter da bi morala biti
Pisarna Črnomelj odprta več dni v tednu, pa se je zgodilo ravno nasprotno. Zdaj je
pisarna, v kateri dela zgolj ena uradna oseba, odprta le še ob sredah, kar povzroča
veliko gneče in nezadovoljstva med občani in podjetji. Poleg tega je nerazumljivo, da
je bila sprejeta odločitev o oslabitvi do nedavno pomembnega davčnega oddelka v
Črnomlju, kar bo doprineslo k še večji centralizaciji države.
Pisarna Črnomelj se je pred enim letom preselila v prostore Upravne enote Črnomelj,
ki so v državni lasti in zato FURS nima z njo nobenih stroškov. Tudi zaposleni, ki
prihajajo iz Bele krajine, imajo do službe nekaj minut, zaradi česar lahko država
prihrani pri potnih stroških. Če bi vložili malo več truda v organiziranje dela, bi lahko
FURS zagotovil, da bi prebivalci Bele krajine imeli dostop do njihovih storitev vse dni
v tednu v času uradnih ur tega državnega organa. Za državni organ bi bilo glede na
brezplačne prostore in manjše potne stroške zaposlenih to celo bolj ugodno, stranke
pa bi bile zaradi boljše dostopnosti storitev bolj zadovoljne.
Na podlagi navedenega se predlaga, da je Pisarna Črnomelj odprta vsaj tri delovne
dni v tednu (ponedeljek, sreda in petek), glede na obseg dela pa bi lahko zagotovili
dostopnost storitev FURS v Črnomlju tudi vse dni v tednu.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za finance ter Finančni upravi
Republike Slovenije, da pobudo proučita in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
nanjo v roku 30 dni odgovorita.
Alojz Kovšca
predsednik

