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notranje.zadeve@dz-rs.si 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA SPREJEM AMANDMAJEV NA PREDLOG ZFO-1C 
 
 
 
Spoštovani, 
 
Predstavniki združenj občin smo imeli z ministrstvoma za javno upravo in finance več 
poizkusov usklajevanj amandmajev na predlagano novelo ZFO-1C in smo zaskrbljeni nad 
nezainteresiranostjo do argumentov. Zadnji predlog koalicijskih amandmajev gre 
malenkost v pravo smer, hkrati pa del amandmajev nesprejemljivo ruši že veljavno dobro 
ureditev. Poskušamo razumeti, da občine niso prioriteta pri izhodu iz krize ampak, da pa 
vztrajate na npr. poslabšanju pogojev za uporabo obstoječih virov za sofinanciranje 
investicij, tega pa ni mogoče sprejeti. 
 
V časovni stiski predlagamo dve dopolnitvi, ki predlog novele vsaj nekoliko popravita: 
 
1. Popolnoma nesprejemljivo je črtanje obstoječe šeste alineje 2. odstavka 23. 

člena ZFO-1 (z zadnjim koalicijskim amandmajem), ki določa, da se lahko sredstva za 
sofinanciranje investicij uporabi tudi »- za vračila obveznosti iz naslova zadolževanja za 
namene iz prve do pete alineje tega odstavka«.  Kljub apelom po večji prožnosti tega 
vira se namenskost krči in določbo vriva v končne določbe le za prehodno obdobje, pri 
čemer pa ni rešen niti razvpiti problem umeščanja v NRP (načrt razvojnih programov).  
 
Če je vir možno uporabiti za vračilo kreditov v prehodnem obdobju (koalicijski 
amandma) je zagotovo sprejemljiva tudi sistemska ureditev za ta namen. Zato 
vztrajamo, da ureditev ostane v sistemu zakona in zato ker vračilo dolga ter 
upravljanje s krediti ni investicija, ki se jo vpiše v NRP je potrebno to definirati v novem 
predlaganem šestem odstavku.  
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Poleg predlaganih koalicijskih amandmajev k 6. členu se doda še: 
 

AMANDMA 1 

6. člen se dopolni: 

V drugem odstavku 23. člena se doda sedma alineja ki glasi: 

» - za upravljanje z dolgom občine in za odplačilo letnih obveznosti 

obstoječih dolgov občine najetih za izvedbo investicij v lokalno javno 

infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih 

potreb in interesov prebivalcev občine.«  

 

V 23. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
 
»(6) Poraba sredstev iz prvega odstavka tega člena za namene iz sedme 
alineje drugega odstavka tega člena se ne uvrsti v načrte razvojnih 
programov, pri čemer se za izvedbo postopkov odobritve financiranja 
smiselno uporabijo določbe tega člena.« 

 

Črta se šesti odstavek novega 8.b. člena koalicijskih amandmajev. 

 
2. Prav tako je nesprejemljivo izogibanje prehodnemu obdobju do polne 

povprečnine, zato vztrajamo, da se le-ta definira. 
 
 
AMANDMA 2 
 

Doda se novi  8.d. člen, ki glasi: 

»v letu 2020 se povprečnina določi v višini 3% izpod izračunanih povprečnih 

stroškov, v 2021 v višini 1,5% izpod izračunanih povprečnih stroškov ter v 

2022 v višini 100% izračunanih povprečnih stroškov iz 12. člena tega 

zakona, če v posameznem letu višina dohodnine, ki pripada občinam po 

tretjem odstavku 6. člena tega zakona zadošča za kritje primerne porabe 

občin.« 
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Predlagana novela zakona grobo posega v stabilnost in avtonomnost financiranja občin, 
zato primarno predlagamo umik predloga zakona iz parlamentarne procedure. V 
kolikor pa vseeno Vlada RS in Državni zbor RS vztrajata na sprejemu nekvalitetne in 
neusklajene novele Zakona o financiranju občin, sta v izogib preveliki škodi nujni vsaj 
zgornji dopolnitvi oz. amandmaja. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
 
 
 

                                                                                             
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 
 


