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Številka: 030-1/2017/7  
Datum: 26. 7. 2017 
 
 
Državni zbor Republike Slovenije 
Šubičeva ulica 4 
1102 Ljubljana 
gp@dz-rs.si  
 
 
ZADEVA: MNENJE ZOS NA PREDLOG NOVELE  ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN, ZFO-
1C, EPA 2087-VII 
 
 
Spoštovani! 
 
V Združenju občin Slovenije zelo obžalujemo, da je Vlada Republike Slovenije potrdila 
in poslala v državnozborsko proceduro predlog novele Zakona o financiranju občin – 
enega od stebrov lokalne samouprave – brez resnega truda, da se le ta vsaj deloma 
uskladi z združenji občin. Predlagane spremembe zakona so neskladne z interesi občin 
zato jim odločno nasprotujemo. Vladi RS in pristojnim ministrstvom smo posredovali 
pripombe, kot sledijo, hkrati pa podali tudi zahtevo za umik predloga novele ZFO-1C iz 
državnozborskega postopka in poziv k nadaljnjemu usklajevanju. 
 
 
V nadaljevanju opredeljujemo konkretne predloge za izboljšanje predloga novele: 
 
 
3. člen predloga (12. člen ZFO-1) 
 
Prvi odstavek, 3 alineja 
 
(1) Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog iz prejšnjega člena se izračunajo kot povprečni 
stroški na prebivalca za naslednji dve proračunski leti ob upoštevanju: 
… 
‒ zmanjšanja tekočih odhodkov in tekočih transferov za sredstva sofinanciranja teh nalog iz 
državnega proračuna in od uporabnikov javnih storitev ter zmanjšanja za obvezne dajatve, 
določene v področnih predpisih, za te naloge, v prejšnjih štirih letih. 
 
Določba je nejasna in je nujno podati obrazložitev z navedbo, katere so tisti odhodki, transferi in 
dajatve, ki so tukaj mišljene in napraviti konkreten izračun, kakšen bo vpliv na osnovo za izračun 
povprečnine. 
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Tretji odstavek 
 
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, izračuna povprečne stroške za financiranje občinskih nalog na 
podlagi metodologije iz prejšnjega odstavka za naslednji dve proračunski leti in jih z obrazložitvami 
pošlje združenjem občin najpozneje do 1. avgusta tekočega leta. 
 
Zaradi dopustniškega časa predlagamo, da se združenjem občin pošlje izračune za povprečnino 
najpozneje do 1. julija (in ne do 1. avgusta). 
 
Peti odstavek  
 
»… V postopku za določitev višine povprečnine se poleg izračunanih povprečnih stroškov za 
financiranje občinskih nalog iz tretjega odstavka tega člena upošteva tudi okvir za pripravo 
proračunov sektorja država, ki ga sprejme državni zbor, na podlagi zakona, ki ureja fiskalno 
pravilo, za naslednji dve proračunski leti.« 
 
V zakonu se želi opredeliti vpliv stanja javnih financ na povprečnino. Že sedanje stanje je takšno, 
da Vlada oziroma Državni zbor določi (oziroma zniža) povprečnino ne glede na izračun povprečnine 
po sedanjem 12. členu ZFO-1 z utemeljitvijo javnofinančnega stanja. Vrednost se določi brez 
kakršnih koli izračunov, kar je z vidika finančne avtonomije občin nesprejemljivo. Obstoječi ZFO-1 
te prilagoditve povprečnine na javnofinančno stanje ne opredeljuje. Predlagana novela jo 
predvideva, vendar ne v obliki izračuna. Ta izračun oziroma presojo prepusti tolmačenju 
vsakokratne vlade. Tudi zato, ker določba 12. člena (oz. 3. člena novele) ZFO-1 govori o izračunu 
povprečnine, vztrajamo, da se določi oziroma konkretizira izračun znižanja povprečnine v primeru 
javnofinančnih težav. Znižanje povprečnine je dopustno le izjemoma in nikakor ni dopustno da je 
financiranje lokalne samouprave podvrženo vsakoletnim pogajanjem v paketu še z ostalimi 
porabniki proračuna (sindikati javnega sektorja,…). Predlagamo, da se določi znižanje povprečnine 
z odstotkom primanjkljaja državnega proračuna. To pomeni, da v primeru, ko državni proračun 
nima primanjkljaja, se mora tudi povprečnina določiti v polni vrednosti! Konkretne variantne 
predloge izjem znižanja povprečne pričakujemo s strani vlade. 
 
Šesti odstavek 
 
(6) Vlada in združenja občin skleneta dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti 
pred predložitvijo predloga državnega proračuna v državni zbor. Če vlada in združenja občin 
dogovora ne skleneta, se v predlog državnega proračuna vključi višina povprečnine, ki jo predlaga 
vlada. 
 
V kolikor Vlada in združenja občin ne skleneta Dogovora, je že bilo dogovorjeno (in je ostalo v 
obrazložitvi), da so sestavni del vladnega gradiva, posredovanega v Državni zbor, tudi mnenja 
reprezentativnih združenj občin. 
 
4. člen predloga (13. člen ZFO-1) 
 
» 13. člen (primerna poraba občine) 
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Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, 
po enačbi:       
 
PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,12*PMi + 0,04*ŠMi + 0,015*SUi + 0,025*SDi)*P*Oi 
 
Pri tem je:  
PPi – primerna poraba občine; 
Ci – razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni ‒ občini in dolžino 
lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;  
Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino ‒ celotne države na 
prebivalca;  
PMi – razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 6 let, v celotnem ‒ prebivalstvu občine 
in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna 
poraba občine;  
ŠMi – razmerje med deležem prebivalcev občine od 6 do 15 let v celotnem ‒ prebivalstvu občine in 
povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba 
občine;  
SUi – razmerje med deležem prebivalcev občine od 65 do 75 let v celotnem ‒ prebivalstvu občine 
in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna 
poraba občine;  
SDi – razmerje med deležem prebivalcev občine, starejših od 75 let, v celotnem ‒ prebivalstvu 
občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna 
poraba občine;  
P – povprečnina; 
Oi – število prebivalcev v občini.« 
 
Ugotavljamo, da predlog prinaša le delne prilagoditve, ki bolj kot k reševanju težav občin zaradi 
podfinanciranosti stremi k prerazporejanju sredstev med občinami. Kalkulacije kažejo tendenco 
prerazporeditev iz šibkejših območij v močnejša. Dejstvo je, da dolgotrajno podfinanciranje lokalne 
samouprave potiska občine tudi v neracionalne pozive k medsebojnim prerazporeditvam, kar pa bo 
dolgoročno povzročilo nepopravljive posledice. V ZOS nasprotujemo kakršnim koli spremembam 
izračunov primerne porabe brez vsebinsko poglobljene vsestranske analize in študije vplivov 
sedanjega sistema in potencialnih prilagoditev izračunov, zato predlogu sprememb uteži v enačbi 
za izračun primerne porabe nasprotujemo. 
 
6. člen predloga (23. člen ZFO-1) 
 
Vztrajamo, da se način uporabe sredstev za sofinanciranje investicij poenostavi. Neokusen je 
predlog še dodatne zaostritve pogojev uporabe tega vira in sicer za prilagoditve oz. spremembe 
namenov porabe sredstev s skrajšanjem rokov za en mesec! Postopki za uporabo sredstev za 
sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 so nelogično zbirokratizirani in izjemno neracionalni. 
Predlog poenostavitve je bil že večkrat v obravnavi, vendar ni doživel bistvenih izboljšav.  
 
Sredstva za sofinanciranje investicij po drugem odstavku 21. člena ZFO-1 se občinam dodeljujejo 
po zapletenem sistemu z napetimi roki izvedbe, kar predvsem povzroča neoptimalno uporabo 
razpoložljivega vira. Nedopustno je, da se z domačimi proračunskimi viri bistveno bolj komplicira 
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kot na primer s kohezijskimi sredstvi, ki jih vsi imamo za zahtevne vire financiranja. Predlagane 
dopolnitve ZFO-1 so že nekaj let v diskusiji, vendar se iz nepojasnjenih razlogov ne uveljavijo. 
Predlagamo pa tudi, da se določbe, ki širijo možnost uporabe sofinancerskih sredstev, uveljavljene 
v ZIPRS1718, vgradijo v novelo ZFO-1 ter da se odpravi anomalija z dilemo vpisa vračila kreditov v 
načrte razvojnih programov. 
 
Konkretno predlagamo,  

 
• Rok porabe razpoložljivih sredstev je nujno sprostiti vsaj na dve leti zato predlagamo, da se 

v drugem odstavku 23. člena za besedilom »v tekočem proračunskem letu« doda besedilo 
»in letu ki temu sledi,«. 
 

• da se v peti alineji drugega odstavka 23. člena za besedno zvezo »Evropske unije« doda 
besedilo »vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv«, 

 
• da se šesto alinejo drugega odstavka 23. člena nadomesti z novima alinejama:  

 »za plačilo stroškov projektov strukturne in kohezijske politike EU, ki so skladni s 
prvo do četrto alinejo tega odstavka in so nujno potrebni za izvedbo projekta, 
vendar jih organ upravljanja po predhodni alineji ne pripozna kot upravičene 
stroške, ter vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv. 

 za vračila obveznosti iz naslova zadolževanja oziroma za upravljanje z dolgom 
občine.« 

 
Glede na sprejemljivost predlagamo variantno rešitev s poudarkom, da je druga varianta 
neprimerno boljša: 

 
Varianta 1: 

• Ker vračilo dolga in upravljanje s krediti ni investicija, ki se jo vpiše v NRP je potreben v 
23. členu nov šesti odstavek, ki naj se glasi: 

»(6) Poraba sredstev iz prvega odstavka tega člena za namene vračila 
obveznosti iz naslova zadolževanja oziroma za upravljanje z dolgom občine se ne 
uvrsti v načrte razvojnih programov, pri čemer se za izvedbo postopkov 
odobritve financiranja smiselno uporabijo določbe tega člena.« 

 
Varianta 2: 

• da se četrti odstavek 21. člena ZFO-1 spremeni tako, da se glasi:  
»(4) Sredstva za sofinanciranje investicij iz tretjega odstavka tega člena se za vsako 
proračunsko leto zagotovijo v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna, pristojnih za posamezna področja, na posebnih proračunskih postavkah. 
Sredstva za sofinanciranje investicij iz drugega odstavka tega člena se zagotovijo v 
finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, pri čemer je 
posamezna občina upravičena do dodatnih sredstev v deležu, izračunanem v skladu 
s tem zakonom.« 

• da se četrti in peti odstavek 23. člena nadomestita z: 
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»(4) Poraba sredstev iz prvega odstavka tega člena za namene vračila obveznosti iz 
naslova zadolževanja oziroma za upravljanje z dolgom občine se ne uvrsti v načrte 
razvojnih programov.  
(5) Delež sredstev iz prvega ostavka tega člena se nakaže občini v treh obrokih, in 
sicer: 30 odstotkov do 20. marca, 30 odstotkov do 20. junija in 40 odstotkov do 20. 
septembra.  
(6) Podatke o investicijskih projektih in namene, za katere je porabila delež, občina 
sporoči po spletni aplikaciji ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, do konca 
februarja tekočega leta za preteklo leto.  
(7) Če ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, v postopku nadzora ugotovi 
nenamensko porabo se ji v naslednjem proračunskem letu delež zmanjša za 
sredstva ugotovljene nenamenske porabe.«  

 
8. člen predloga (26. člen ZFO-1) 
 
»26. člen (skupno opravljanje nalog občinske uprave) 
 
(1) Občini se v tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske 
uprave v skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem 
odstotku v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje. Sredstva se 
zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih 
upravah, povečana za 20 %. 
 
(2) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se štejejo naloge:  
občinskega inšpekcijskega nadzorstva; 
občinskega redarstva; pravne službe; 
občinskega pravobranilstva; 
notranje revizije;  
proračunskega računovodstva; 
varstva okolja; 
urejanja prostora; 
civilne zaščite; 
požarnega varstva in 
urejanja prometa. 
 
(3) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, 
predpiše način evidentiranja in poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja  sredstev iz 
prvega odstavka tega člena.  
 
(4) Občina je do sredstev iz prvega odstavka tega člena upravičena za financiranje nalog iz 
drugega odstavka tega člena v višini 40 %, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj 
tremi občinami in se zanjo opravljajo najmanj tri naloge, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z 
zakonom določene pogoje. 
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(5) Višina sofinanciranja iz prejšnjega odstavka se zmanjša za 5 % za vsako nalogo, ki je  skupna 
občinska uprava ne opravlja, kot izhaja iz četrtega odstavka tega člena,  pri čemer skupna višina 
sofinanciranja ne sme biti manjša od  30 %. 
 
(6) Višina sofinanciranja iz prejšnjega odstavka se poveča za 5 % za vsako dodatno nalogo, ki jo 
skupna občinska uprava opravlja, kot izhaja iz četrtega odstavka tega člena, pri čemer skupna 
višina sofinanciranja ne sme preseči 55 %. 
 
(7) Če skupni zahtevek občin za sofinanciranje skupnega opravljanja nalog občinske uprave 
preseže 0,5 % skupne primerne porabe, se sofinancira do 0,5 % skupne primerne porabe 
sorazmerno z višino zahtevka za posamezno občino.« 
 
Glede na vrsto variant predlogov za nadgradnjo sistema skupnih občinskih uprav menimo, da 
spreminjanje načina sofinanciranja ne bo doseglo željenih učinkov in bo povzročilo le paleto 
zapletov. Predlagamo, da se ta člen dopolni le z nameni, ki so podani v predlogu novele zakona, 
vse ostalo pa ne spreminja. Absolutno nesprejemljiv pa je predlagan sedmi odstavek novega 
predloga člena, ki omejuje kvoto sredstev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav le na 0,5 % 
skupne primerne porabe, kar pomeni, da bo z morebitnimi novimi oz. razšerjenimi skupnimi 
občinskimi upravami potrebe po več sofinanciranja, kar posledično pomeni vsem nižji odstotek 
sofinanciranja. V kolikor bodo spremembe sistema sofinanciranja vseeno uveljavljene, absolutno 
predlagamo, da se zadnji sedmi odstavek črta. 
 
Dodatna predloga 
 
(10b. člen ZFO-1) 
 
Skladno z že dosednjimi dogovori vztrajamo, da (dokler se ne bo uveljavil nov Zakon o javnih 
financah in če bo le ta sploh urejal zadolževanje občin), da se občinam poveča fleksibilnost 
zadolževanja, in sicer predlagamo, da se:  
v 10b. členu se številka „8 %” zamenja z „12 %”. 
 
(Končne določbe) 
 
Predlagamo, da se z novelo zakona določi tudi postopna dokončna uveljavitev višine sredstev za 
sofinanciranje investicij, in sicer da se za leta od 2018 do 2020 predvidi znižanje zakonsko 
določene višine, in sicer v letu 2018 3 % (+2 % povratnih sredstev), v letu 2019 4 % (+2 % 
povratnih sredstev) in v letu 2020 5 % (+1 % povratnih sredstev). 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                                                        
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                       Predsednik Združenja občin Slovenije 
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V vednost: 

- Vlada Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, predsednik, gp.kpv@gov.si,  
- Ministrstvo za finance, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica, gp.mf@gov.si, 
- Ministrstvo za javno upravo, Boris Koprivnikar, minister, dr. Roman Lavtar, vodja Službe 

za lokalno samoupravo, gp.mju@gov.si,  
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, minister, 

gp.mgrt@gov.si, 
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 

Alenka Smerkolj, ministrica, gp.svrk@gov.si  
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