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Zadeva:

Zahteva za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS
za leti 2016 in 2017 - povprečnina

Predlagatelj:

Županja Občine Divača

Pripravljavec:

Skupnost občin Slovenije

I.

Uvod in obrazložitev

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil na izredni seji Državnega zbora dne,
1.12.2015, potrjen Zakon o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leti 2016 in 2017
(ZIPRS1617). Obveščamo vas, da je v sprejetem zakonu prišlo do spremembe členov
(oštevilčenje), ki so bili izpodbijani na podlagi sprejetih sklepov SOS, ZOS in ZMOS. Tako
velja namesto 53. , 54. in 55. člen, sedaj 54., 55. in 56. člen.
Vsem občinam, ki ste sprejemale sklepe do 1.12.2015 se najlepše zahvaljujemo in sporočamo,
da spremembe sklepov niso potrebne. Tiste občine, ki boste sklepe sprejemale na sejah OS po
1.12.2015 pa prosimo, da upoštevate ustrezne spremembe v številčenju členov ZIPRS1617.
Kljub sprejetju ZIPRS1617 SOS menimo, da je sprejetje sklepov občinskih svetov, s katerimi
se nasprotuje določbam zakona smiselno, saj je zdaj, bolj kot kadarkoli prej, potrebno
pokazati enotnost lokalne samouprave v Sloveniji in izpostaviti resnost finančne situacije za
občine in njihove prebivalce.
II.

Zaključek

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlog sklepa v predlagani vsebini.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dolgan
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14
in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji 9. redni seji, dne 17.12.2015 sprejel
naslednji
SKLEP

1.
Občinski svet Občine Divača, odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu 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.
2.
Svetnice in svetniki zahtevajo, 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.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dolgan

Sklep prejmejo:
-

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor,

-

Združenje občin Slovenije, Ulica Janeza Pavla II 13, 1000 Ljubljana,

-

Občine: Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana.

Vložiti:
-

arhiv, tu

