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VABILO 

 
 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar 
 
 

 »VEČ NEPOVRATNIH SREDSTEV PO ZAKONU O 
FINANCIRANJU OBČIN V LETU 2020, NOVOSTI IN 

NAJPOGOSTEJŠE NEPRAVILNOSTI PRI  
DOSEDANJEM IZVAJANJU« 

 

Četrtek, 30. januar 2020 ob 10.00 v dvorani Ministrstva za kulturo, 
Maistrova 10, Ljubljana  
 
 
Koriščenje sredstev 21. člena Zakona o financiranju občin vsako leto razburja tako občine kot 
Združenje občin Slovenije, saj vedno prihaja do zagat in težav. Do konca decembra so bile 
podpisane vse pogodbe, kar pomeni, da so občine tudi počrpale prepotrebna sredstva. 
 
Združenje občin Slovenije se vsako leto bori za več nepovratnih sredstev, za krajšanje 
prehodnega obdobja in se vsako leto naredi kakšen korak naprej, pa vendar še vedno 
premajhen. Kaj nam pravi zakon?  
 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1C) v 10. členu prehodnih določb določa višino sredstev za 
sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju, in sicer v višini 3% povratnih in 3% nepovratnih 
sredstev. Nadalje pa drugi odstavek istega člena določa, da se, v primeru napovedi pozitivne 
gospodarske rasti za leto 2020, delež nepovratnih sredstev poveča za eno odstotno točko, 
delež povratnih pa se za eno odstotno točko zniža. To pomeni, da bodo občinam v letu 2020 
zagotovljena sredstva v višini 4% nepovratnih in 2% povratnih sredstev.   
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Urad za makroekonomske analize in razvoj je v jesenski napovedi za leto 2020 predvidel 3% 
gospodarsko rast, sedaj se napoveduje manjša, in sicer 2,7% odstotka, pa vendar je pogoj za 
večji delež nepovratnih sredstev izpolnjen. 
 
Kaj to pomeni za občine v praksi pa vam bodo na seminarju predstavili predstavniki Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki vas bodo seznanili tudi z aktualnimi novostmi.  
 
Na seminarju pa bodo poleg novosti predstavljene tudi najpogostejše nepravilnosti pri izvajanju 
tega ukrepa v zadnjih letih in podani napotki kako se jim v prihodnje izogniti.  
 
Seminar se bo pričel ob 10.00 in z vmesnim premorom trajal predvidoma do 13. ure. 
 
Vaša morebitna vprašanja nam lahko že vnaprej pošljete na elektronski naslov 
info@zdruzenjeobcin.si.  
 
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije po faksu na 01/230 63 36 ali na e-naslov 
info@zdruzenjeobcin.si 
 
Vljudno vabljeni! 
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