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Ustavno sodišče je v nekaterih primerih, ko je presojalo ustavnost posameznih določb nekega zakona, 

izrazilo kritično mnenje do celotne zakonske ureditve. To bi moralo po mojem mnenju storiti tudi v 

primeru presoje tretje alineje prvega odstavka 22. člena Zakona o financiranju občin, vendar se za to 

ni odločilo. 

 

Zato opozarjam na spornost veljavne ureditve financiranja občin v tem pritrdilnem ločenem mnenju. 

 

Ustava Republike Slovenije na zelo skop način ureja financiranje občin (142. člen). V njej je določeno, 

da se občine financirajo iz lastnih virov, država pa jim je dolžna zagotoviti dodatna sredstva, če "zaradi 

slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanje svojih nalog". Širše določbe o 

financiranju občin vsebuje Evropska listina lokalne samouprave, ki je od marca 1997 v Sloveniji 

zavezujoč akt veljavne ureditve, s katerim mora biti usklajena zakonodaja s tega področja. Po 

Evropski listini lokalne samouprave imajo lokalne skupnosti pravico do lastnih finančnih virov, s 

katerimi prosto razpolagajo. Ti viri morajo biti usklajeni z obsegom pristojnosti občin. Poleg tega 

morajo biti dovolj raznovrstni in prilagodljivi, da lahko občina z njimi financira uspešno opravljanje 

svojih nalog. Država je dolžna finančno šibkejšim lokalnim skupnostim zagotoviti dodatna sredstva na 

način, ki ne zmanjšuje svobode odločanja občin. Evropska listina lokalne samouprave določa tudi, da 

morajo biti lokalne skupnosti na primeren način vključene s svojimi mnenji pri odločanju o financiranju 

občin. Iz Evropske listine tudi izhaja, da dotacije lokalnim skupnostim ne smejo biti strogo namenske in 

ne smejo posegati v temeljno pravico lokalnih oblasti, da prosto odločajo v okviru svojih pristojnosti. Iz 

Ustave in Evropske listine lokalne samouprave torej izhaja, da mora sistem financiranja občin 

opredeliti take vrste in obseg finančnih virov, da bodo le- ti v sorazmerju s pristojnostmi in nalogami, ki 

so jim poverjene (Stane Vlaj, Lokalna samouprava, FDV, Ljubljana 1998). "Izhodišča in zahteve, ki naj 

jih izpolni finančni sistem za učinkovito delovanje lokalne samouprave, morajo zagotoviti dovolj lastnih 

davčnih virov, ki zagotavljajo stabilno podlago za dolgoročen razvoj posameznega okolja" (mag. Vilma 

Milunovič, Premoženje in učinkovito financiranje občin, v: Vodnik po slovenski lokalni samoupravi, 

Ljubljana 2001). 

 

Primerjava navedenih določb Evropske listine lokalne samouprave z zakonsko ureditvijo financiranja 

občin pokaže pomembne razlike. 

 

Ta ureditev ne zagotavlja občinam potrebne samostojnosti na področju financiranja njihovih 

dejavnosti, ne zagotavlja jim dovolj raznovrstnih in prilagodljivih finančnih virov in prevečkrat strogo 

namensko določa uporabo teh virov. Na te in druge pomanjkljivosti financiranja občin v Sloveniji 

opozarja Urad Vlade za lokalno samoupravo 

(http://www.gov.si/loksam/FININFO/probfin.htm). 

 

Urad poudarja, da prejema v Sloveniji finančno izravnavo več kot 2/3 slovenskih občin. To je v očitnem 

neskladju z Ustavo, ki govori o dodatnih sredstvih za gospodarsko slabše razvite občine in z Evropsko 

listino lokalne samouprave, ki izravnavo predvideva za finančno šibkejše lokalne skupnosti. Na prvi 

pogled je jasno, da ne moremo večine občin proglasiti za gospodarsko nerazvite in finančno šibke. 

Urad za lokalno samoupravo opozarja tudi na premajhno raznovrstnost finančnih virov občin in na 

neenakomerno porazdeljeno dohodnino. 
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Na pomanjkljivosti sistema financiranja občin v Sloveniji so večkrat opozorili tudi izvedenci in organi 

Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope. Tako je ta kongres leta 1998 v dokumentu, ki sicer 

govori o regionalizaciji Slovenije, kritično opozoril na finančne težave, s katerimi se soočajo občine v 

Sloveniji in izrazil obžalovanje, da niso dovolj vključene v pripravo zakonodaje in drugih aktov, ki se 

nanašajo na financiranje občin. 

 

Ko presojamo ustavnost posameznih določb Zakona o financiranju občin, se moramo zavedati, da je z 

vidika Ustave in Evropske listine lokalne samouprave pomanjkljiv celotni sistem financiranja občin, ki v 

nasprotju z načelom avtonomije lokalne samouprave pretirano podreja občine državi, kar ni mogoče 

razreševati z drobnimi popravki tega sistema, ampak terja celovitejšo zakonsko reformo. 

 

 

 

dr. Ciril Ribičič 

 

dr. Zvonko Fišer 

 


