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OBČINA LOG - DRAGOMER 
ŽUPAN 

  

Dragomer, Na Grivi 5  
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici 
tel.:   01/750 77 00 
e-naslov: obcina@log-dragomer.si  

 
Številka 410-6/2015 
Datum 10. 12. 2015 
 
 
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LOG - DRAGOMER 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Podpora Skupnosti ob čin Slovenije, ki nasprotuje višini 

povpre čnine za leti 2016 in 2017 na prebivalca, dolo čeni v 
Zakonu o izvrševanju prora čuna republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 (ZIPRS1617) 
 

 
PRAVNA PODLAGA:  – Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 

27/08 – Odl. US in 76/08) 
– Zakon o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leti 2016 

in 2017 (ZIPRS1617) 
– Statut Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) 
 

 
NAMEN: obravnava in sprejem 
 
POROČEVALEC:  Martin Martinčič, občinska uprava 

 
 

I. O B R A Z L O Ž I T E V : 
 
 
Občina Log - Dragomer je prejela obvestilo Skupnosti občin Slovenije, 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) in 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 ob činam, ki so sprejemale sklepe do 1. 12. 2015 se naj lepše zahvaljujejo in 
sporo čajo, da spremembe sklepov niso potrebne. Tiste ob čine, ki pa bodo sklepe 
sprejemale na sejah OS po 1. 12. 2015 pa prosijo, d a upoštevajo ustrezne spremembe 
v števil čenju členov ZIPRS1617. 
 
Kljub sprejetju ZIPRS1617 SOS menijo, 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. 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet  Občine Log - Dragomer odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu 
Zakona o izvrševanju prora čuna 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  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. 
 
 
 
 Župan 
 Občine Log - Dragomer 
 Miran Stanovnik, l.r. 
 
 
 
Vložiti v zadevo št. 410-6/2015 


