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Glasovala sem proti odločbi, čeprav sem podprla odločbo štev. U - I - 359/98 z dne 30.9.1999, s 

katero je Ustavno sodišče razveljavilo 27. člen ZFO-A. Za navedeno odločbo sem glasovala, ker 

zakonodajalec v postopku sprejemanja omenjene sporne zakonske določbe v sistemskem zakonu ni 

niti iskal niti ni pridobil soglasja občin, čeprav je že iz same vsebine razveljavljene določbe izhajalo, da 

gre za prenos nalog iz države na občine, za kar je po 140. členu Ustave potrebno predhodno soglasje 

občin. Ustavno sodišče se v navedeni odločbi (točka 25) sklicuje na napoved zakonodajalca, da bo 

celostno porazdelitev nalog in zadev zagotavljanja javnega interesa na področju kulture med državo in 

lokalnimi skupnostmi prinesel nacionalni kulturni program. V okviru nacionalnega kulturnega programa 

oziroma v skladu z njim bodo tedaj sistemsko urejena tudi posamična vprašanja financiranja, za 

kakršno gre v izpodbijanem 27. členu ZFO-A. Do uveljavitve ZFO-A je opravljala to nalogo v celoti 

država. Nanjo je bila prenešena z uveljavitvijo Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX 

do LXXXIX k Ustavi SRS. Člen 12 tega Zakona je med drugim določal, da se s 1.1.1989 začasno do 

uveljavitve z Ustavo usklajene zakonske ureditve prenese opravljanje nalog samoupravnih interesnih 

skupnosti na ravni Republike na Izvršni svet Skupščine SRS. V njej tudi navaja (točki 22 in 23), da ko 

gre za ohranjanje kulturne dediščine kot eno od skupin kulturnih dejavnosti Ustava skrb zanjo (drugi 

odstavek 73. člena) pripisuje tako državi kot lokalnim skupnostim in da Ustava tudi nima določb, iz 

katerih bi izhajalo, da je ustanovitelj javnega zavoda - ne glede na to, kdaj in kako je njegov položaj 

ustanovitelja nastal - dolžan ta zavod financirati. V veljavni zakonodaji tudi ni izrecno določeno, da je 

dolžnost občine - ustanoviteljice, da financira kulturne javne zavode, ki imajo sedež na njenem 

območju (kot to trdi zakonodajalec). 

 

Predmet sedanje presoje ni sistemski zakon, ampak ZIPRS 2000, ki ureja sporno problematiko 

financiranja kulturnih zavodov začasno in prehodno, torej le za proračunsko leto 2000. Odločba štev. 

U - I - 359/98 je bila Državnemu zboru vročena 29.10.1999, objavljena pa v Uradnem listu RS 

4.11.1999, torej že po tem, ko je bil proračun za leto 2000 poslan v Državni zbor. Zato bi bilo nerealno 

pričakovati, da bo Vlada oziroma zakonodajalec v tako kratkem času, ki je še ostal do sprejema 

proračuna za leto 2000, s soglasjem vseh občin, sprejel nacionalni kulturni program oziroma da bo v 

proračunu za leto 2000 lahko zmanjšal lokalnim skupnostim njihova, v prejšnjem letu povečana 

sredstva iz naslova dohodnine za 5% (tudi zato, da bi lokalne skupnosti pokrile financiranje določenih 

prenešenih spornih nalog s področja kulture) in na ta način povečal sredstva proračuna RS, 

namenjena za financiranje nalog iz razveljavljenega 27. člena ZFO-A. Že s tega vidika, pa tudi zato, 

ker je za nastalo stanje delno krivo tudi samo Ustavno sodišče, ker v zadevi U - I - 359/98 ni že v letu 

1998 zadržalo izvajanje spornega 27. člena ZFO-A, bi moralo izpodbijano določbo 30. člena ZIPRS 

2000, o kateri je odločalo sredi proračunskega leta 2000, presojati z določeno mero zadržanosti. 

 

Ker v konkretnem primeru ne gre za sistemski zakon, ampak za zakon o izvajanju proračuna za leto 

2000 menim, da je zakonodajalec s spornim 30. členom ZIPRS 2000 uredil problematiko financiranja 

javnih zavodov na področju kulture v letu 2000 v okviru dejanskih in pravnih možnosti. Ne trdim, da je 

izpeljava financiranja po tej določbi v celoti skladna z Ustavo, vendar sem mnenja, tako kot sem že 

prej navedla, da bi moralo Ustavno sodišče to določbo presojati zadržano. Občine so že v letu 1999 

dobile 5% več sredstev iz naslova dohodnine (tudi za financiranje prenesenih nalog), zato se ne 

morem strinjati s trditvijo Ustavnega sodišča v 16. točki, da ni mogoče dela teh sredstev niti hkrati, niti 

naknadno v nekaterih občinah nameniti še za financiranje nalog, ki jih nanje na novo prenese država 

iz svojih pristojnosti. Tudi se ne strinjam z ugotovitvijo, da dejstvo, na katero opozarja nasprotni 

udeleženec, da je v postopku sprejemanja ZFO-A nastal amandma k 13. členu (občinam pripada 35% 

prihodkov iz dohodnine) hkrati v miselni povezati z amandmajem k 27. členu, ki je bil s 1.1.2000 

razveljavljen, za tako presojo, ko gre za 30. člen ZIPRS 2000, ne more vplivati. Upoštevati je treba, da 

so sredstva proračuna RS omejena in je zato zakonodajalec, glede na realno dejansko stanje, sporno 

zadevo rešil na način iz 30. člena ZIPRS 2000. 
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Uzakonil je začasno ureditev financiranja javnih zavodov na področju kulture do celostne porazdelitve 

nalog in zadev zagotavljanja javnega interesa na področju kulture med državo in lokalnimi skupnostmi, 

kar naj bi bilo po mnenju Vlade izvedeno v letu 2000. Pri opredelitvi vsebine spornega člena je v 

mejah realnega stanja delno upoštevana tudi odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi 27. člena 

ZFO-A. 
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