
OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 031-1/2015  
Datum: 4. 12. 2015 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 

ZADEVO:  SKLEP O POBUDI ZA SPREMEMBO ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNA RS ZA LETI 2016 IN 2017 

 
 
Gradivo pripravil: Skupnost občin Slovenije 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Sandra Barachini, direktorica občinske uprave 
 
Gradivo so obravnavali:  

- Odbor za gospodarski razvoj Občine Laško, dne 9. 12. 2015 
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 9. 12. 2015  
- Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja, dne 10. 12. 2015 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 10. 12. 2015 

 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 – UPB1). 
 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet Laško sprejme Sklep o pobudi za spremembo Zakona o 
izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017, v predloženi vsebini.    

 
 
Obrazložitev: 
 
Na skupni seji predsedstev SOS, ZOS in ZMOS v Brežicah je potekal pogovor z ministrom 
za finance, dr. Dušanom Mramorjem, ki ni želel pristati na zahteve slovenskih občin v zvezi z 
njihovim financiranjem v prihodnjih dveh letih. Na osnovi tega so predsedstva z namenom, 
da bi dosegli koordiniran nastop občin in večji pritisk na državo ter hkrati opozorili na 
nevzdržnost financiranja lokalne samouprave, ki s tako nizko določeno višino povprečnine še 
dodatno siromaši občanke in občane, predlagala določene skupne ukrepe.  
 
Predsedstva vseh treh asociacij so tako med drugim slovenskim županjam in županom 
predlagala, da se vključijo v skupno akcijo in skličejo seje občinskih svetov, kjer obravnavajo 
tudi financiranje občin v letu 2016 in 2017 ter s tem pokažejo vseslovensko enotnost 
funkcionarjev lokalne ravni, ne le županj in županov, temveč tudi svetnic in svetnikov. 
 
Na podlagi opravljenih predstavitev vpliva nezadostnega financiranja občin na lokalno 
prebivalstvo in občinski oz. regionalni razvoj predlagajo sprejetje skupnega sklepa, ki se ga 
posreduje v državni zbor in slovenskim medijem.  
 



Predlagajo zavrnitev povprečnine, ki jo določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 
2016 in 2017, 54. člen, ki občinam jemlje presežek sredstev nad primerno porabo in višino 
investicijskih sredstev. Predlagajo sprejem zahtev, ki so jih oblikovala združenja:  

 višina povprečnine naj bi bila 536,00 EUR na prebivalca za leto 2016 in 2017, 

 zagotovi naj se izplačilo finančne izravnave nad višino primerne porabe v letu 2016 in 
2017, 

 v letu 2016 naj se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% 
skupne primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja 
nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje investicij  iz leta 2015, 

 v letu 2017 naj se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% 
skupne primerne porabe občin,  

 delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu 
ZFO-1, se naj ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer 
se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo 
določbe 4. in 5. odstavka 23. člena ZFO-1 in da se lahko sredstva investicijskega 
transfera v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov 
projektov strukturne in kohezijske politike EU, ki so nujno potrebni a izvedbo projekta, 
vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške (med te stroške sodi 
tudi nepovračjljiv DDV, plačan v zvezi z njimi).  

 

Trenutno financiranje občin pomeni, da občine ne bodo mogle financirati vseh zakonsko 
predpisanih nalog, kaj šele zagotoviti skladen razvoj lokalnih okolij. Tak primanjkljaj ne bodo 
občutile le občine kot institucije, pač pa občanke in občani.  
 
Z ozirom na navedeno predlagamo sprejem priloženega sklepa.  
 
   

 
         Župan Občine Laško 

                Franc Zdolšek 
 

 
Priloge: 

 Sklep, št. 410-29/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          PREDLOG 
 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) je Občinski 
svet Občine Laško, na ____. redni seji dne _______ sprejel 

 
 

SKLEP 
 

 

Občinski svet Občine Laško odločno nasprotuje 54., 55. in 56. členu  Zakona o izvrševanju 

proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih ta določa višino finančnih 

sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s tako 

dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še 

dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize 

že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, 

saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.  

 

Svetnice in svetniki  zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o izvrševanju 

proračuna  RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:  

 

54. člen  

Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra  na prebivalca.  

Višina povprečnine za leto 2017 znaša  536,00 evra na prebivalca.  

 

55. člen   

Se črta.  

 

56. člen  

V letu 2016 se  del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 

primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela 

sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015. 

V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 

primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila 

obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega 

proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno 

uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega 

transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov 

projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo 

projekta,  vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa 

sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi. 

 
 
Številka: 410-29/2015 
Laško, dne  
 
 
                              
         Franc Zdolšek,  
              župan Občine Laško 



 


