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POVZETEK

Diplomsko delo se ukvarja s področjem financiranja lokalne samouprave s poudarkom na
prihodkih Občine Škofja Loka in Mestne Občine Kranj v obdobju 2006–2010. Namen
diplomskega dela je proučitev sistema financiranja občin v Sloveniji, na konkretnem
primeru analizirati vplive zakonskih sprememb pri financiranju občin na prihodke občin in
ugotoviti, ali so gospodarske spremembe v obdobju 2006–2010 vplivale na višino
prihodkov obravnavanih občin.
Delo je razdeljeno na dva dela, in sicer teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so
poleg opredelitve temeljnih pojmov s področja lokalne samouprave in financiranja občin
predstavljene tudi pravne podlage delovanja lokalne samouprave v Sloveniji in oris načina
in virov financiranja lokalnih skupnosti ter ravnanja s premoženjem občine.
V praktičnem delu naloge so predstavljeni prihodki Občine Škofja Loka in Mestne občine
Kranj v obdobju 2006–2010, ki smo jih medsebojno tudi primerjali. Poleg same primerjave
prihodkov med občinama smo se osredotočili tudi na vpliv gospodarske krize in zakonskih
sprememb pri financiranju občin na višino prihodkov posamezne občine. Z navedenim
smo sledili cilju diplomske naloge, ki je potrditev oz. zavrnitev dveh hipotez:
1. Struktura in dinamika prihodkov občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj v
obdobju 2006 do 2010 je podobna.
2. Gospodarska kriza vpliva na prihodke občin.
Cilj in namen diplomske naloge sta bila dosežena s potrditvijo prve in zavrnitvijo druge
hipoteze.
Ključne besede: javne finance, lokalna samouprava, lokalna skupnost, financiranje
lokalne samouprave, recesija, proračun.
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SUMMARY
IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON THE REVENUES OF MUNICIPALITIES
This diploma paper is dealing with the field of financing of municipalities with emphasis on
revenues of Municipality Škofja Loka and Municipality Kranj in the period from 2006 to
2010. Purpose of the paper is to present the system of financing of municipalities in
Slovenia, to analyse the impact of legislative changes in financing of municipalities on
revenues of two selected municipalities and to determine if the economic changes in the
period from 2006 to 2010 had any effect on the revenues of two selected municipalities.
Diploma paper is divided into two parts, namely theoretical and practical part. In the
theoretical part, besides the explanation of basic conception of local authority and
financing of municipalities, are presented the legal bases for the regulation of
municipalities and an outline of finance resources and property management of
municipalities.
In practical part we presented and compared revenues of Muncipality Škofja Loka and
Municipality Kranj in the period from 2006 to 2010. Besides this we also focused on the
impact of legislative and economic changes on revenues of these two municipalities. All
this follows the objective of this diploma paper, which is to confirm or discard two
hypotheses:
1. Municipality Škofja Loka and Muncipality Kranj have similar structure and dynamic
of their revenues in the period from 2006 to 2010.
2. Economic crisis influences on municipalities revenues.
The purpose and objective of this diploma paper is achieved with confirmation of the first
hypothesis and with discarding the second one.
Key words: public finances, local authority, local community, financing of local
autonomy, recession, budget.
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1 UVOD
V letu 2008 je v ZDA izbruhnila finančna kriza, ki se je hitro prenesla na vsa področja
svetovnega gospodarstva. Slovenija je zaradi svoje majhnosti in odprtega gospodarstva z
majhnim časovnim zamikom občutila vse učinke krize, ki še vedno traja. Gospodarska rast
slovenskega gospodarstva se je v obdobju od 2008 do 2010 ustavila ali pa je bila celo
negativna. Gospodarstvo se je v tem času soočilo predvsem s pomanjkanjem naročil in
težavami pri pridobivanju finančnih sredstev. Posledično so morala podjetja krčiti število
zaposlenih, optimizirati stroške in se osredotočiti predvsem na pridobivanje novih naročil,
ki bi jim zagotovila obstoj.
Kriza pa ni prizadela samo gospodarstva, temveč tudi javne finance. Z zmanjšanjem
gospodarske aktivnosti so se zmanjšala vplačila podjetij in posameznikov v lokalne in
državne proračune.
Prav tako kot podjetja tudi občine za svoje delovanje in izvajanje lokalnih zadev javnega
pomena potrebujejo prihodke, ki jih lahko pridobijo iz lastnih virov, državnega proračuna
ali z zadolževanjem. V času, ko je gospodarstvo v krizi, se morajo temu prilagoditi tudi
lokalni proračuni. Na osnovi navedenega menim, da je koristno podrobneje analizirati
prihodke občine, njihovo strukturo in dinamiko v obdobju pred in po začetku gospodarske
krize.
Namen diplomske naloge je raziskati posledice spremembe ureditve financiranja občin v
Sloveniji. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na podobnosti oz. razlike v strukturi in
dinamiki prihodkov dveh občin. Zanimal nas bo vpliv dveh dejavnikov, to sta spremenjen
način financiranja na osnovi Zakona o financiranju občin in vpliv gospodarske krize.
Cilj diplomske naloge je na osnovi realiziranih prihodkov proračunov Občine Škofja Loka in
Mestne občine Kranj v obdobju od 2006 do 2010 ugotoviti, ali obstajajo razlike v strukturi
prihodkov, kakšna je bila dinamika prihodkov v navedenem obdobju ter kakšen vpliv na
prihodke navedenih občin ima gospodarska kriza in sprememba Zakona o financiranju
občin.
Za doseganje navedenega cilja bomo na podlagi teoretičnih izhodišč in podatkov o
prihodkih izbranih občin potrdili oz. ovrgli sledeči hipotezi:
1. Struktura in dinamika prihodkov občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj v obdobju
2006 do 2010 je podobna.
2. Gospodarska kriza vpliva na prihodke občin.
Pri izdelavi diplomskega dela bom na podlagi zbrane literature in zbranih podatkov
podatke uporabili naslednje metode dela:
- metodo klasifikacije (opredelitev temeljnih pojmov),
- metodo deskripcije (opisovanje dejstev),
1
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metodo kompilacije (sestavljanje besedila s pomočjo povzemanja in primerjanja
stališč, sklepov in rezultatov drugih avtorjev),
- primerjalna metoda (primerjava dejstev, podatkov…),
- statistična metoda (analiza podatkov s pomočjo grafikonov in izračunanih
kazalnikov).

Diplomsko delo bo sestavljeno iz štirih poglavij, ki bodo razdeljena na teoretični in
praktični del ter končne ugotovitve diplomskega dela. Uvodu, ki predstavlja izbrano
področje, problem, namen naloge, cilje, hipoteze ter uporabljene metode raziskovanja,
sledi teoretični del, kjer so opredeljeni in predstavljeni temeljni pojmi in pravni viri za
delovanje in financiranje občin.
V praktičnem delu bodo predstavljeni prihodki Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj,
sledila bo primerjava strukture in dinamike prihodkov navedenih občin ter analiza vplivov
zakonskih in gospodarskih sprememb na prihodke obravnavanih občin. Predstavljeni
podatki in analize se bodo nanašale na obdobje 2006–2010. Na osnovi praktičnega dela
bomo potrdili oz. zavrgli postavljeni hipotezi.
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2 TEORETIČNA IN NORMATIVNA IZHODIŠČA FINANCIRANJA
OBČIN
2.1 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
2.1.1 LOKALNA SAMOUPRAVA
Lokalno samoupravo lahko na splošno opredelimo kot obliko samostojnega urejanja in
reševanja življenjskih potreb prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirjih,
na organiziran, vendar neoblasten način (Vlaj, 2004, str. 14).
Gre torej za samoupravni položaj lokalne skupnosti, ki omogoča prebivalcem lokalne
skupnosti, da v določeni meri samostojno upravlja z lokalnimi zadevami. Tak položaj je
običajno podeljen ali priznan s strani države, in sicer z zakonom ali pa je že opredeljen v
ustavi (Kaučič et al., 2007, str. 326).
Za lokalno samoupravo je značilno, da vsebuje teritorialni element (lokalno skupnost),
funkcionalni element (svoje lastno delovno področje), organizacijski element (opravljanje
nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finančni element (lastna materialna in
finančna sredstva) in pravni element (lastnost pravne osebe) (Kaučič et al., 2007, str.
327).
2.1.2 LOKALNA SKUPNOST
Lokalna skupnost je družbena skupnost na določenem območju enega ali več med seboj
povezanih naselij. Gre za naravno življenjsko skupnost, ki je nastala z naselitvijo na
določenem območju. Lokalna skupnost je družbena skupnost na določenem območju,
bistveno manjšem od območja države, ki je tako razdeljeno na večje ali manjše število
lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti se med seboj zelo razlikujejo po velikosti in številu
prebivalcev, saj imajo naravo lokalne skupnosti tako manjša naselja ali skupine naselij kot
tudi velika mesta in celo velemesta (Vlaj, 2004, str. 15).
Lokalno skupnost opredeljujejo določljiv teritorij in skupni interesi ter potrebe ljudi, ki
živijo na tem teritoriju. Potreba po zadovoljevanju skupnih potreb ljudi (preskrba s pitno
vodo, kanalizacija, javna razsvetljava, javni prevoz, načrtna raba prostora …), ki bivajo na
določenem območju, pripelje do naravnega nastanka lokalnih skupnosti.
2.1.3 GOSPODARSKA KRIZA
Gospodarska kriza pomeni zmanjševanje gospodarske aktivnosti znotraj posamezne
ekonomije in traja daljše časovno obdobje. Pokazatelj gospodarske krize je negativna
gospodarska rast (zmanjšanje bruto domačega proizvoda). V primeru da je gospodarska
rast negativna v dveh četrtletjih zapored (6 mesecih), govorimo o recesiji. Recesija je del
normalnega ekonomskega cikla, ki obsega ekspanzijo, upočasnitev, recesijo in okrevanje
gospodarstva. Za recesijo so poleg negativne gospodarske rasti značilna še višja stopnja
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brezposelnosti, zmanjšanje potrošnje in znižanje realnih prihodkov (Finančni slovar,
2011).
2.1.4 BRUTO DOMAČI PROIZVOD – BDP
Bruto domači proizvod (BDP) je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili
ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju (običajno na letni ravni). Upoštevajo
se le proizvodi in storitve, ki so dokončani in pripravljeni za takojšnjo uporabo, in ne tisti,
ki so namenjeni nadaljnji predelavi ali proizvodnji drugih izdelkov in storitev (Finančni
slovar, 2011).
Namen izračunavanja bruto domačega proizvoda je dobiti vpogled v gospodarsko
aktivnost znotraj države, njen razvoj in stopnjo njene rasti. Posledično se z BDP-jem
ocenjuje kakovost oziroma standard življenja v posamezni državi.
Pogosteje kot podatek o skupnem bruto domačem proizvodu posamezne države se za
primerjavo ekonomske moči posamezne države uporablja podatek o bruto domačem
proizvodu na prebivalca.

2.2 PRAVNI VIRI LOKALNE SAMOUPRAVE
2.2.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Temeljna izhodišča za ureditev lokalne samouprave v Sloveniji so podana že v ustavi, kar
zagotavlja, da država ne more enostavno posegati v to področje, temveč ga lahko v
okviru ustavnih določb z zakoni le razčlenjuje. Poleg samih določb v ustavi je potrebno
omeniti, da to področje urejajo tudi številne odločbe ustavnega sodišča.
Lokalna samouprava je v ustavi posredno ali neposredno omenjena na mnogih mestih.
Tako ustava že v določbah splošnega dela (9. člen) določa, da je v Sloveniji zagotovljena
lokalna samouprava. V poglavju o javnih financah se nahaja določba o financiranju
lokalnih skupnosti (146. člen) in določba, da lokalne skupnosti lahko predpisujejo davke in
druge dajatve (147. člen), ter določba o proračunih lokalnih skupnosti (148. člen). V
poglavju o ustavnosti in zakonitosti je opredeljena usklajenost pravnih aktov lokalnih
skupnosti (153. člen), veljavnost predpisov lokalnih skupnosti in njihovo objavljanje (154.
člen), možnost upravnega spora zoper predpise lokalne skupnosti (157. člen). Lokalni
samoupravi je v celoti namenjeno tudi peto poglavje ustave (členi od 138 do 145). V tem
poglavju je kot temeljna lokalna skupnost, kjer se uresničuje lokalna samouprava,
opredeljena občina. Občina obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
potrebami in interesi prebivalcev. Ustanovi se z zakonom po prej opravljenem
referendumu. Nadalje ustava določa delovno področje občin, ki pa je opredeljeno dokaj
ozko, saj določa, da v pristojnost občin spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Država lahko z zakonom na občine
prenese tudi opravljanje posameznih nalog iz državne prisojnosti, če za to zagotovi
sredstva. Občine se po ustavi financirajo iz lastnih virov, država pa jim zagotovi dodatna
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sredstva, v primeru da zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti
opravljanja svojih nalog.
2.2.2 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
Evropska listina lokalne samouprave (MELLS) je mednarodna listina, ki jo je 15. 10. 1985
sprejel Svet Evrope v Strasbourgu. Slovenija je listino podpisala 11. 10. 1994, državni zbor
pa jo je ratificiral 1. 10. 1996 (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave).
Slovenija se je s podpisom obvezala spoštovati načela, pogoje in pravila, ki jih določa
listina, ter se zavezala k uskladitvi njenih predpisov z določbami te listine.
MELLS je sestavljen iz preambule in normativnega dela. V preambuli je opredeljen
temeljni cilj in namen listine, ki je predvsem doseči večjo enotnost med članicami Sveta
Evrope pri zaščiti in uresničevanju idealov in načel, ki so skupna dediščina. Poudarjeno je,
da je lokalna samouprava eden od glavnih temeljev vsake demokratične ureditve in da je
pravica državljanov sodelovati pri urejanju lokalnih zadev.
Normativni del listine je sestavljen iz treh delov in vsebuje 18 členov. V prvem delu so
navedene materialne določbe, ki govorijo o pravnem temelju lokalne samouprave
(priznanje lokalne samouprave v zakonu ali ustavi), pristojnostih lokalne samouprave,
zagotovitvi avtonomije (varstvo meja lokalnih skupnosti, status izvoljenih predstavnikov,
upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti), financiranju lokalnih skupnosti, pravici
do združevanja lokalnih oblasti. Države podpisnice so obvezane spoštovati vsaj dvajset
odstavkov prvega dela listine. To kaže na to, da je na eni strani listina dovolj obvezujoča,
na drugi pa dopušča ohranjanje posebnosti v ureditvah posameznih držav.
Drugi in tretji del listine vsebujeta postopkovne in procesne določbe.
Za financiranje lokalnih skupnosti je pomemben 9. člen MELLS, ki v osmih točkah
opredeljuje temeljna načela financiranja:
1. Lokalne skupnosti morajo imeti lastne finančne vire, s katerimi v okviru pristojnosti
prosto razpolagajo.
2. Finančni viri morajo biti v sorazmerju z obsegom nalog, ki jih določata ustava in
zakon.
3. Del finančnih sredstev morajo lokalne skupnosti pridobiti iz lastnih davkov in
prispevkov, katerih višino lahko v okviru zakona določajo same.
4. Viri financiranja morajo biti v največji možni meri raznovrstni in prilagodljivi, da
lahko sledijo gibanju odhodkov.
5. Država mora za finančno šibkejše lokalne skupnosti uvesti postopke finančne
izravnave in druge postopke, ki omogočajo finančno enakost lokalnih skupnosti pri
opravljanju njihovih nalog, ti postopki pa ne smejo omejevati svobode odločanja
lokalnih skupnosti pri izvajanju njihovih nalog.
6. Lokalne skupnosti je potrebno povprašati za mnenje, na kakšen način naj se jim
dodelijo prerazporejeni viri.
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7. Sredstva, ki jih država lokalnim skupnostim nameni v obliki subvencij ali dotacije,
naj tam, kjer je to le mogoče, ne bodo strogo namenska in naj ne posegajo v
svobodo odločanja lokalnih skupnosti.
8. Lokalnim skupnostim se v mejah zakona mora dovoliti zadolževanje za večje
investicije.
2.2.3 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
Uvajanje lokalne samouprave v Sloveniji je temeljilo na Ustavi RS in Zakonu o lokalni
samoupravi (ZLS) kot najpomembnejšemu zakonu na tem področju. Državni zbor je ZLS
sprejel 21. 12. 1993 in ga kasneje večkrat spremenil ali dopolnil. Omeniti je potrebno, da
se na zakon nanaša tudi več odločb ustavnega sodišča.
Zakon je razdeljen na dvanajst poglavij, katerih naslovi so: Splošne določbe, Območje in
deli občine, Naloge občine, Organi občine, Občinska uprava, Premoženje in financiranje
občine, Občinske javne službe, Splošni in posamični akti občine, Medobčinsko
sodelovanje, Nadzor državnih organov, Varstvo lokalne samouprave, Prehodne in končne
določbe.
V poglavju o splošnih določbah lokalne samouprave je opredeljeno, da so občine osebe
javnega prava, ki v okviru ustave in zakonov samostojno urejajo in opravljajo svoje
zadeve in izvršujejo naloge, ki jih je nanje prenesla država (ZLS-UPB2, 6. člen).
Poudarjeno je tudi, da se morajo lokalne skupnosti oblikovati tako, da je v njih
zagotovljeno uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti (ZLS-UPB2,
5. člen). Prav tako v splošnih določbah najdemo še določbe o medobčinskem sodelovanju,
načelne določbe o financiranju občin, imenu in sedežu občine, grbu in zastavi lokalnih
skupnosti ter definicijo občana (oseba, ki ima na območju občine prijavljeno stalno
prebivališče) (ZLS-UPB2, 7.-11. člen).
2.2.3.1 Območje in deli občine
V poglavju Območje in deli občine zakon določa predvsem območje občine, pogoje za
ustanovitev občine in notranjo členitev občine.
Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi interesi in
potrebami prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom (po predhodno opravljenem
posvetovalnem referendumu), v katerem se določi njeno območje, ime, sedež in druge
zadeve, pomembne za ustanovitev občine (ZLS-UPB2, 12. člen).
Pogoji, ki jih mora občina izpolnjevati, da ji zakon prizna sposobnost zadovoljevati potrebe
in interese svojih prebivalcev ter izpolnjevati naloge, ki jih ji nalagajo zakoni, so:
– popolna osnovna šola;
– primarno zdravstveno varstvo občanov;
– komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, oskrba z električno energijo);
– poštne storitve;
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– knjižnica;
– prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti;
– 5000 prebivalcev (pod določenimi pogoji tudi manj, vendar jih ne sme biti manj kot
2000) (ZLS-UPB2, 13. člen).
2.2.3.2 Naloge občine
V poglavju o nalogah občine zakon določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve
javnega pomena, ki se določijo s splošnim aktom občine ali s področno zakonodajo. S tem
je zakon razširil ustavno definicijo nalog občine in jo poenotil z definicijo MELLS. Zakon
našteva naloge, ki jih opravlja občina:
- upravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega
sklada stanovanj;
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo
otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in
kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno in
drugo dejavnost na svojem območju;
- pospešuje razvoj športa in rekreacije;
- pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih
programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne
površine;
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;
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- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine
in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače
določeno;
- sprejema statut občine in druge splošne akte;
- organizira občinsko upravo;
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (ZLS-UPB2, 21. člen).
Poleg navedenih nalog pa lahko država na občine prenese opravljanje nalog iz državnih
pristojnosti, pri tem pa mora država zagotoviti tudi ustrezna sredstva za izvajanje teh
nalog (ZLS-UPB2, 24. člen).
2.2.3.3 Organi občine
ZLS v četrtem poglavju kot organe občine navaja: občinski svet, župana in nadzorni
odbor.
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti,
določenih z zakoni, statutom občine ali drugimi predpisi. Šteje od 7 do 45 članov. Glavne
naloge in pristojnosti občinskega sveta so: občinski svet sprejema statut občine, sprejema
odloke in druge občinske akte, sprejema poslovnik občinskega sveta, sprejema
prostorske plane in druge plane razvoja občine, potrjuje začasne nujne ukrepe, na predlog
župana sprejema proračun in zaključni račun proračuna, ustanavlja svoja delovna telesa
ter imenuje in razrešuje njihove člane, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
nadzoruje delo svojih delovnih teles, župana, podžupana in občinske uprave glede
izvrševanja odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega in
premičnega premoženja (ZLS-UPB2, 29. člen).
Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja pa tudi občinski svet, sklicuje in vodi seje
občinskega sveta, na katerih pa nima glasovalne pravice. Glavne naloge in pristojnosti
župana so: občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ter skrbi za izvajanje
odločitev občinskega sveta; odloča o pridobitvi premičnega premoženja do vrednosti,
določene v predpisih o izvrševanju proračuna, kot najvišjo vrednost, do katere se lahko
javno naročilo odda po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti; odloča o odtujitvi
premičnega premoženja; skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine;
imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in
organov skupne občinske uprave; usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave (ZLS-UPB2, 33. člen).
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Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člane nadzornega odbora
imenuje in razrešuje občinski svet. V okviru pristojnosti nadzorni odbor: opravlja nadzor
nad razpolaganjem s premoženjem občine; nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev; nadzoruje finančno poslovanje porabnikov finančnih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov,
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev (ZLS-UPB2, 32. člen).
2.2.3.4 Premoženje in financiranje občin
Določbe o financiranju in premoženju občin se v ZLS nahajajo na več mestih, namenjeno
pa jim je tudi celotno šesto poglavje z naslovom Premoženje in financiranje občin. Ker je
financiranju in premoženju občine namenjeno celotno naslednje poglavje diplomske
naloge, so v tem podpoglavju predstavljene določbe ZLS, ki govorijo o financiranju in
premoženju občine.
Tako se že v 6. členu pojavi določba, ki govori o tem, da se lahko občine medsebojno
povezujejo z namenom skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena
in v ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom
ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo
sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
V 7. členu je določba, da so občine osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati
in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
8. člen povzema določbo 142. člena Ustave RS, da se občina financira iz lastnih virov in da
mora država občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti
opravljanja svojih nalog, v skladu z zakonsko določenimi merili in načeli zagotoviti
dodatna sredstva.
Šesto poglavje ZLS, ki obsega 51. do 59. člen, podrobneje ureja financiranje in
premoženje občin.
51. člen določa, da premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti
občine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar. V tem členu je tudi natančno opredeljeno, kaj se zgodi s premoženjem občine
ob združitvi z drugo občino oz. delitvi na več občin.
52. člen določa, da se občina financira iz lastnih virov, sredstev države in iz zadolžitve. Kot
lastne vire financiranja opredeli davke in druge dajatve in dohodke od premoženja, ki jih v
53. in 54. členu dodatno razčleni.
57. člen določa, da morajo biti prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe občine zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom.

9

59. člen določa, da Računsko sodišče preverja poslovanje občine ter pravnih oseb, ki jih
ustanovi občina ali je njihov lastnik.
2.2.4 ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
Z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS št. 123/2006) se podrobneje ureja
financiranje občin za opravljanje nalog iz občinske pristojnosti. Prvi zakon (Zakon o
financiranju občin/ZFO, Uradni list RS št. 80/1994) je bil sprejet v letu 1994 in je z
nekaterimi popravki veljal do konca leta 2006, vendar so se pri izvajanju tega zakona
pokazale nekatere slabosti sistema financiranja, in sicer predvsem v obliki neenakomerne
porazdelitve prihodkov od dohodnine med občinami. Zaradi tega je bilo vedno več občin
odvisnih neposredno od državnega proračuna. S sprejetjem novega zakona, ki je začel
veljati 1. januarja 2007, se odpravlja odvisnost večine občin od državnega proračuna, ker
se znižuje višina neposredne finančne izravnave in povečuje financiranje iz davčnih virov.
V letu 2008 je na osnovi odločbe ustavnega sodišča o neskladju nekaterih členov ZFO-1
prišlo do prve spremembe ZFO-1 (ZFO-1 A, Uradni list RS št. 57/2008).
ZFO-1 je razdeljen na osem poglavij in vsebuje 47 členov. V prvem poglavju (Splošne
določbe) so opredeljeni: temeljni pojmi, ki so uporabljeni v zakonu; financiranje nalog, ki
jih v pristojnost občin prenese država; načela financiranja občin (načelo sorazmernosti in
načelo avtonomnosti); proračun občine (vsi prihodki in odhodki občine morajo biti
prikazani v občinskem proračunu).
V drugem poglavju zakon govori o virih financiranja občin.
6. člen kot lastne davčne vire občine določa:
- davek na nepremičnine;
- davek na vodna plovila;
- davek na promet nepremičnin;
- davek na dediščine in darila;
- davek na dobitke od klasičnih iger na srečo in
- drugi davek, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja (ZFO-1, 6. člen).
Višina prihodkov od lastnih davčnih virov, ki pripadajo občini, je določena v zakonu, ki
ureja posamezen davek.
Lastni davčni vir predstavljajo tudi prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v
predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna
primerna poraba občin.
V prvem odstavku 7. člena so kot drugi lastni viri občin določeni prihodki od
samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb
in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki urejajo posamezno dajatev, ali s predpisom,
izdanim na podlagi zakona. Višina navedenih virov, ki pripadajo občini, se določi v aktu o
njihovi uvedbi.
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Tretji odstavek 7. člena kot druge lastne vire določa tudi okoljske dajatve, ki so na podlagi
zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi
vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena
izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja, so prihodek proračuna
občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev.
Četrti odstavek 7. člena kot prihodke občine določa tudi prihodke od stvarnega in
finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferne prihodke iz državnega
proračuna in sredstva skladov Evropske unije.
V 9. členu je določeno, da lahko občina z odlokom predpiše tudi občinsko takso. Z
odlokom opredeli vrsto in višino takse ter zavezance za plačilo takse. Občinska taksa se
lahko predpiše za:
- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
- oglaševanje na javnih mestih;
- parkiranje na javnih površinah;
- uporabo javnega prostora za kampiranje in
- druge zadeve, če tako določa zakon (ZFO-1, 9. člen).
Zadolževanje občine je urejeno v 10. členu, ki določa, da se občina lahko zadolži v
obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20 % realiziranih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih
donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo
glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za
prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. Ne glede na
navedene omejitve pa zakon dopušča možnost, da se občina lahko zadolžuje za
financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z
vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo, ter investicij, ki so sofinancirane
iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne
preseže dodatnih 3 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega
proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna
za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
10. členu sledijo še členi od 10. a do 10. g, ki dodatno opredeljujejo zadolževanje.
V tretjem poglavju zakona je
občine.

določeno ugotavljanje in financiranje primerne porabe

Četrto
poglavje
določa
pogoje
za
sofinanciranje
nalog,
programov
in investicij občin iz državnega proračuna. Tako 18. člen določa, da se občinam
zagotavljajo dodatna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje:
- izvajanja posamezne naloge ali programa;
- investicij;
- skupnega opravljanja nalog občinske uprave (ZFO-1, 18. člen).
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V petem poglavju je nadzorstvena funkcija nad namensko porabo sredstev iz državnega
proračuna, namenjenih za sofinanciranje posameznih nalog ali programov občin in
sofinanciranje investicij, podeljena neposrednim uporabnikom državnega proračuna in
proračunski inšpekciji ministrstva, pristojnega za finance. Za nadzor nad zakonitostjo
odloka, s katerim je sprejet občinski proračun, in za nadzor splošnih in posamičnih aktov
občine, izdanih za izvajanje tega zakona, pa je pristojno Ministrstvo za finance.
Šesto poglavje ureja financiranje novih občin, sedmo poglavje kazenske določbe, osmo
poglavje pa prehodne in končne določbe.
2.2.5 ZAKON O JAVNIH FINANCAH
Zakon o javnih financah (ZJF), ki je bil sprejet leta 1999, ureja sestavo, pripravo in
izvrševanje proračuna države in proračunov lokalnih skupnosti, upravljanje s
premoženjem države in občin, zadolževanje države oziroma občin, poroštva države
oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor.
ZJF v 3. členu proračun opredeljuje kot akt države oziroma občine, s katerim so
predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za
eno leto.
Zakon definira dve vrsti uporabnikov občinskih proračunov, in sicer so to:
• neposredni uporabniki:
- občinski organi in občinska uprava;
- ožji deli občine (krajevne, vaške, četrtne skupnosti);
• posredni uporabniki:
- javni skladi;
- javni zavodi in agencije, katerih ustanoviteljica je občina (ZJF, 3. člen).
Občinski proračun v sprejem občinskemu svetu predlaga župan, ki je tudi odgovoren za
izvrševanje proračuna.
Proračun sestavljajo:
• splošni del, ki ga sestavljajo:
- bilanca prihodkov in odhodkov;
- račun finančnih terjatev in naložb;
- račun financiranja;
• posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih
uporabnikov;
• načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih
programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega
razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi (ZJF, 10. člen).
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2.3 FINANCIRANJE IN PREMOŽENJE OBČIN
Vsaka lokalna skupnost za svoje delovanje potrebuje finančna sredstva, ki so osnova za
finančno neodvisnost lokalne skupnosti od centralne oblasti. Pri oblikovanju sistema
financiranja je potrebno upoštevati, da se lokalne skupnosti ne oblikujejo na podlagi nekih
racionalnih meril, po katerih bi bilo možno ugotoviti, ali so sposobne opravljati naloge, ki
jih morajo opravljati. Velikokrat je oblikovanje določene lokalne skupnosti povezano z
zgodovinskim razvojem določenega področja, političnega kompromisa, geografskih in
drugih danosti, ki pa nimajo veliko skupnega z merili racionalnosti. Zato nikoli ni mogoče
vsem lokalnim skupnostim zagotoviti iste gospodarske in finančne podlage, ki bi
omogočala zadovoljevanje potreb lokalnih skupnosti.
Del nalog, ki jih morajo opravljati lokalne skupnosti, so obvezne in predpisane ter s tega
vidika enake. Vendar pa so pri izvrševanju enakih obveznih nalog stroški za njihovo
izvajanje lahko različni (velikost lokalnih skupnosti, geografske omejitve …).
Zaradi raznolikosti posameznih lokalnih skupnosti (gospodarska, finančna, geografska,
teritorialna …) je sistem financiranja lokalnih skupnosti nemogoče urediti brez
prerazdelitvene in stabilizacijske funkcije javnih financ, ki jo izvršuje državna oblast. Pri
tem je potrebno zagotoviti, da o vseh finančnih virih, s katerimi lokalna skupnost
razpolaga, tudi avtonomno in samostojno odloča, ne glede na vir finančnih sredstev.
Upoštevanje načela koneksitete lokalnim skupnostim zagotavlja, da se pri sprejemanju
zakonov in drugih predpisov, ki lokalnim skupnostim predpisujejo izvajanje določenih
nalog, določijo tudi finančna sredstva za izvajanje teh nalog. S tem se lokalne skupnosti
izognejo tveganju, da bi ostale brez finančnih sredstev za izvajanje zakonskih ali drugih
predpisanih nalog.
Za zagotavljanje finančne neodvisnosti lokalnih skupnosti mora sistem financiranja
temeljiti predvsem na lastnih virih lokalnih skupnosti (tako davčnih kot tudi drugih lastnih
virih) in pravici lokalnih skupnosti, da predpisuje lokalne davke in druge davščine ter
samostojno opredeli pravila razpolaganja s svojim premoženjem. Lokalnim skupnostim, ki
iz lastnih virov niso sposobne financirati vseh nalog, mora državna oblast zagotoviti
dodatna sredstva v obliki finančne izravnave, subvencij ali dotacij.
2.3.1 PREMOŽENJE OBČINE
Zakon o lokalni samoupravi občino definira kot osebo javnega prava s pravico posedovati,
pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Premoženje občine lahko razdelimo
na finančno in stvarno premoženje. Finančno premoženje sestavljajo denarna sredstva in
kapitalske naložbe, ki se v glavnem preteka skozi občinski proračun, stvarno premoženje
občine pa sestavljajo premičnine (zaloge, oprema, vozni park …) in nepremičnine
(zemljišča, lokalne ceste in javne površine, stavbe javne infrastrukture …).
Občina mora svoje premoženje upravljati kot dober gospodar, ker je to premoženje dobila
v last kot oseba javnega prava zaradi uresničevanja svojih nalog. Za upravljanje in
ravnanje z občinskim premoženjem je v veljavi več zakonov in predpisov, ki temeljijo na
treh načelih upravljanja in ravnanja s premoženjem. To so:
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•

načelo dobrega gospodarja, ki narekuje skrbno in vestno upravljanje premoženja;

•

načelo ohranjanja in obnavljanja premoženja;

•

načelo omejenega razpolaganja s premoženjem – občine lahko odprodajo del
premoženja le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se del
premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali
druge tovrstne namene (Milunovič, 2001, str 83).

Pri upravljanju občinskega premoženja lahko opredelimo še dva pogleda na premoženje,
ki vplivata na sprejem odločitev glede upravljanja, in sicer:
•

Premoženje kot vir financiranja – premoženje je eden od osnovnih virov
financiranja občin.

•

Premoženje kot osnova za opravljanje javnih služb. S primerno javno
infrastrukturo so občini dane možnosti za zagotavljanje javnih služb in dejavnosti,
ki so v javnem interesu (Milunovič, 2001, str 84).

2.3.2 VIRI FINANCIRANJA
Ustava določa, da se občine financirajo iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše razvitosti
ne morejo v celoti zagotoviti z zakonom določenih nalog, država zagotovi dodatna
sredstva. Z Zakonom o lokalni samoupravi in z Zakonom o financiranju občin je določeno,
da se občine financirajo:
• iz lastnih virov;
• iz sredstev države in Evropske unije ter
• z zadolževanjem.
2.3.2.1 Lastni viri
Glede na trenutno veljavno zakonodajo so lastni viri občin sledeči:
1. Davčni viri – prihodki od davkov in drugih dajatev:
• davek na nepremičnine;
• davek na vodna plovila;
• davek na promet nepremičnin;
• davek na dediščine in darila;
• davka na dobitke od klasičnih iger na srečo;
• delež dohodnine, določen z ZFO-1;
• drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja (ZFO-1, 6. člen).
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Občinam glede na določbe 6. člena ZFO-1 pripadajo prihodki od 54 % dohodnine,
vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero
se izračuna primerna poraba občin.
2. Nedavčni viri:
• udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (obresti, dividende, prihodki od
najemnin);
• takse in pristojbine;
• denarne kazni;
• prihodki od prodaje blaga in storitev;
• okoljske dajatve (ZFO-1, 7. člen).
Občine glede na trenutno veljavno zakonodajo nimajo pravice predpisovati lastnih davkov,
ki bi veljale samo za njihovo občino. Kot prihodek jim pripadajo samo tisti davki, ki so z
zakonom opredeljeni kot izvirni prihodek občine ali pa na podlagi zakona v predpisanem
deležu pripadajo občini. Prav tako občine nimajo pravice, da bi določale oprostitve za
plačilo z državne ravni predpisanih davkov.
Dajatve, ki jih občine lahko uvedejo s svojimi predpisi, so: nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ), takse in denarne kazni. Vendar je tudi pri predpisovanju teh
dajatev z občinskim odlokom pravna podlaga zakon, ki ureja posamezno področje. Tako
lahko občine z odlokom o uvedbi NUSZ določijo območja, kjer se davek pobira, in
vrednost točke, ki je osnova za nadaljnjo obdavčitev. Z uvedbo novega zakona o davku na
nepremičnine naj bi se obračunavanje NUSZ ukinilo. Do njegove ukinitve se obravnava kot
del vira financiranja iz davka na nepremičnine.
3. Kapitalski prihodki:
• prihodki od prodaje osnovnih sredstev;
• prihodki od prodaje zalog;
• prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (ZFO-1, 7. člen).
2.3.2.2 Sredstva države in EU
Občinam, ki zaradi slabše razvitosti nimajo zadostnih finančnih sredstev, da bi zagotovile
izvajanje z zakonom opredeljenih obveznih nalog, država zagotovi dodatna sredstva v
obliki finančne izravnave. Instrument finančne izravnave omogoča tudi finančno
šibkejšim občinam popravek razpoložljivega prihodka za izvajanje obveznih nalog, ki bi se
drugače moral financirati s sistemom neposrednih dotacij šibkejšim občinam ali pa bi
morale te občine predpisati višje dajatve kot bogatejše občine, da bi lahko zagotavljale
enako raven opravljanja obveznih nalog. S tem je zagotovljena solidarnost do finančno
šibkejših občin. Slabost instrumenta finančne izravnave je nemotiviranost občin za
samostojno ustvarjanje lastnih virov, ker občine že vnaprej računajo na sredstva finančne
izravnave.

15

Poleg finančne izravnave so občinam na voljo tudi sredstva iz državnega proračuna za
sofinanciranje nalog, programov in investicij občin (ZFO-1, člen 18.-27.). Namen teh
sredstev je pomoč občinam pri uresničevanju projektov, ki zahtevajo sredstva, ki
presegajo njene proračunske vire. Tako dodeljena sredstva so strogo namenska in se ne
smejo uporabljati za druge namene. Višina sofinanciranja je odvisna od razvitosti
posamezne občine in lahko znaša tudi 100 % investicije brez davka na dodano vrednost.
Razvitost posamezne občine se ugotavlja na osnovi kazalnikov razvitosti občine (bruto
dodana vrednost na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih
mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine), kazalnikov ogroženosti občine
(indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja
zaposlenosti na območju občine) in kazalnikov razvojnih možnosti (kazalnik oskrbljenosti z
dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb, kazalnik opremljenosti s kulturno
infrastrukturo, delež območij Natura 2000 v občini in kazalnik poseljenosti občine) (ZFO-1,
člen 18.-27.).
Posebno možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev občin predstavljalo sredstva
iz Evropske unije, ki so na voljo za razvoj tistih evropskih regij, ki zaradi različnih
vzrokov zaostajajo v razvoju. Namen teh sredstev je zmanjšanje razvojnih razlik in
omogočanje enakomernega in uravnoteženega razvoja vseh držav Evropske unije. Za
uresničevanja tega cilja so na voljo sredstva kohezijskega sklada in strukturnih skladov:
•

Kohezijski sklad (KS) financira do 85 % upravičenih izdatkov večjih projektov s
področja okoljske in prometne infrastrukture. Sredstva so izključno namenjena
državam članicam EU, katerih bruto domači proizvod na prebivalca ne presega 90
% povprečja EU (med temi članicami je tudi Slovenija). V okviru sklada se lahko
financirajo projekti s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, zagotavljanja poplavne varnosti ter
področja učinkovite rabe energije in obnovljive energije ter projekti prometne
infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture (Ministrstvo za
gospodarstvo, 2011).

•

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je strukturni sklad, katerega
namen je zmanjševanje razlik v stopnjah razvitosti različnih regij. Sredstva so
namenjena regijam z najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in
mestnimi območji, nazadujočimi industrijskimi regijami, območji z geografskimi in
naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska območja, redko poseljena območja in
mejne regije (Ministrstvo za gospodarstvo, 2011).

•

Evropski socialni sklad (ESS) je strukturni sklad, katerega glavni namen je
spodbujanje zaposlovanja, ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev
inovativnosti (Ministrstvo za gospodarstvo, 2011).
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2.3.2.3 Zadolževanje
Zakonodaja občinam dopušča možnost, da za izvajanje svojih nalog, predvsem pa za
financiranje razvoja, pridobivajo sredstva z zadolževanjem.
Posamezna občina se lahko zadolži v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne
presega 20 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu
pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega
proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne
preseže 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred
letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega
proračuna za investicije (ZFO-1, 10. člen). Ne glede na navedene omejitve pa zakon
dopušča možnost, da se občina lahko zadolžuje za financiranje investicij na področju
osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za
ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske
unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3 %
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih
za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba
odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije (ZFO-1, 10. člen). V
dovoljeni obseg zadolževanja se štejejo finančni najem, blagovni krediti in vsakršna druga
oblika pogodbenega razmerja (poroštva danim posrednim občinskim uporabnikom in
javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina), ki pomeni dejansko zadolžitev.
Občina mora pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem
proračunskem letu, pridobiti soglasje ministra za finance. Prav tako morajo občine
ministru za finance poročati o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov, na način in v
rokih, kot jih predpiše minister za finance.
Glede na navedeno lahko ocenimo, da je zadolževanje občin dokaj omejeno in dobro
regulirano s strani države. Skrb države za obseg zadolževanja lokalnih skupnosti je
povsem razumljiva, saj država jamči za odplačilo za poplačilo dolgov lokalnih skupnosti.
2.3.3 PRIMERNA PORABA
Viri financiranja občinam zagotavljajo finančna sredstva za izvajanje njihovih nalog, ob
tem pa se zastavlja vprašanje, ali ti viri zadostujejo za izvajanje vseh, z zakoni in drugimi
predpisi opredeljenih nalog občin. Po načelu koneksitete mora državna oblast ob
sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki lokalnim skupnostim predpisujejo izvajanje
določenih nalog, določiti tudi finančna sredstva za izvajanje teh. Vprašanje, ki se zastavi
ob tem, je, kako ovrednotiti stroške za opravljanje istih nalog v raznolikih lokalnih
skupnostih.
ZFO-1 vprašanje ovrednotenja zadostnosti sredstev in raznolikosti lokalnih skupnosti za
opravljanje z zakoni in ustavo določenih nalog rešuje z vpeljavo primerne porabe občine.
Za financiranje primerne porabe občinam pripada 54 % vplačane dohodnine v
predpreteklem letu, ki se poveča za stopnjo inflacije v tem obdobju. Prihodki posamezne
občine od 54 % vplačane dohodnine se določijo v treh korakih:
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•

•

•

70 % prihodkov pripada občini – to je ugotovljeno na podlagi odmernih odločb o
dohodnini zavezancev, ki imajo stalno prebivališče v občini in strukturnega deleža
vplačane dohodnine posamezne občine v vsoti vseh odmernih odločb o dohodnini;
30 % prihodkov in del prihodkov iz prejšnje točke, ki presega primerni obseg
porabe občine, so sredstva za solidarnostno izravnavo prihodkov občin iz
dohodnine;
solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih prihodki iz prve točke so nižji od
njihovega primernega obsega sredstev, in sicer v višini razlike med prihodki iz
prvega odstavka tega člena in primernim obsegom sredstev (ZFO-1, 14. člen).

Primerna poraba občin se v letih 2009, 2010 in 2011 poleg določenega deleža dohodnine
financira tudi iz davčnih prihodkov občin (davek na dediščine in darila, davek na dobitke
od klasičnih iger na srečo, davek na promet nepremičnin in upravnih taks), in sicer se
prihodek od dohodnine, ki pripada občinam, zmanjša za:
•
•
•

za 24 % skupnih davčnih prihodkov za leto 2009,
za 16 % skupnih davčnih prihodkov za leto 2010,
za 8 % skupnih davčnih prihodkov za leto 2011 (ZFO-1, 38. člen).

Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz
državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo
občine in prihodki od dohodnine (v prehodnem obdobju se poleg prihodkov od dohodnine
upošteva še delež davčnih prihodkov občine) (ZFO-1,15. člen).
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3 ANALIZA ZAKONSKIH IN GOSPODARSKIH SPREMEMB
FINANCIRANJA OBČIN NA KONKRETNEM PRIMERU
3.1 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH OBČIN
3.1.1 OBČINA ŠKOFJA LOKA

Splošno o občini Škofja Loka
Občina Škofja Loka leži na zahodu Republike Slovenije, in sicer na južnem delu statistične
regije Gorenjske ter meji na naslednje občine: na severu na Občino Železniki, na
severovzhodu na Mestno občino Kranj, na jugovzhodu na Občino Medvode, na jugu na
Občino Dobrova - Polhov Gradec in na zahodu na Občino Gorenja Vas - Poljane.
Današnje meje občine so bile vzpostavljene januarja 1995, ko so iz nekdanje Občine
Škofja Loka nastale štiri občine (Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Gorenja vas
- Poljane in Občina Žiri).
Površina občine obsega 146 km2 ozemlja, na katerem v 62 naseljih v 11 krajevnih
skupnostih prebiva 22.713 občanov, od tega 11.128 moških in 11.585 žensk (na dan 1. 1.
2011) (SURS, 2011).

Izobraževanje in zaposlenost
V Občini Škofja Loka je zagotovljena predšolska vzgoja otrok (7 vrtcev), osnovnošolsko,
srednješolsko in visokošolsko izobraževanje.
Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo štiri matične osnovne šole s svojimi podružnicami
(OŠ Škofja Loka - Mesto, OŠ Ivana Groharja, OŠ Cvetka Golarja, OŠ Jela Janežiča). V
šolskem letu 2010/2011 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vključenih 2.004 otrok s
stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka (SURS, 2011).
Srednješolsko izobraževanje v občini se izvaja v Gimnaziji Škofja Loka, Srednji lesarski
šoli, Šoli za strojništvo Škofja Loka in na Ljudski univerzi Škofja Loka, ki izvaja verificirane
srednješolske programe za odrasle.
V šolskem letu 2010/2011 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 1.029 dijakov s
stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka (SURS, 2011).
Visokošolsko izobraževanje v občini izvajata Ljudska univerza Škofja Loka v obliki
izrednega študija po programih Fakultete za management in Fakultete za upravo ter Šola
za strojništvo Škofja Loka v obliki rednega in izrednega študija.
V šolskem letu 2010/2011 je bilo v visokošolsko izobraževanje vključenih 1.276 študentov
s stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka (SURS, 2011).
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Na dan 31. 12. 2010 je bilo v Občini Škofja Loka delovno aktivnih 9.201 prebivalcev in 819
registriranih brezposelnih oseb (SURS, 2011). Povprečna mesečna bruto plača na
zaposlenega je v letu 2010 znašala 1.396,58 EUR oz. 919,88 EUR neto (SURS, 2011).

Gospodarstvo
V občini Škofja Loka prevladuje zaposlenost v sekundarnih dejavnostih (46 %), sledijo
kvartarni sektor (31 %), terciarni sektor (21 %) in na koncu primarni sektor (2%). Občina
Škofja Loka je območje z visokim deležem dnevnih migrantov (63 % vsega delovno
aktivnega prebivalstva). Za Škofjo Loko je značilna dvojna migracija: precejšnje število
ljudi se vozi na delo v Škofjo Loko iz drugih občin, medtem ko velik del Škofjeločanov
odhaja na delo izven občine (Občina Škofja Loka, 2011). Na območju občine je v letu
2010 poslovalo 784 samostojnih podjetnikov in 559 gospodarskih služb, ki so skupno
zaposlovali 5.213 ljudi (Ajpes, 2011).
Prevladujoča gospodarska panoga občine je še vedno industrija, ki je zgoščena v bližini
železniške postaje, kjer sta industrijska in obrtna cona. V občini so dobro zastopane tudi
storitvene dejavnosti. Kmetijstvo je vse manj pomembno, vendar se njegova nekdanja
pomembnost še vedno kaže v obliki poselitve, obliki in zgradbi naselij in hiš, razdelitvi
zemljišč in drugih značilnosti naselij (Občina Škofja Loka, 2011).
Razvojna izhodišča za razvoj gospodarstva v Občini Škofja Loka v programskem obdobju
2007–2013 so opredeljena v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske in Dogovoru o
razvoju občine Škofja Loka, kjer so politične stranke in liste sklenile, da Škofja Loka
postane močno subregijsko gospodarsko, prometno, izobraževalno, kulturno in turistično
središče, ki bo obstoječim ter novim poslovnim subjektom omogočilo prijazno poslovno
okolje za investiranje in poslovanje, ter da bo Občina Škofja Loka skladno z načeli
uravnoteženega sonaravnega razvoja poskrbela za družbeno-gospodarski razvoj in
napredek. Zaradi ugodne geografske lege in ustrezne proaktivne podpore gospodarstvu je
Občina Škofja Loka za svojo prioritetno strateško odločitev sprejela vzpostavljanje in
urejanje poslovnih con. V letu 2009 je bila tako urejena komunalna infrastruktura v
Industrijski coni na Trati, ki nudi optimalne pogoje za umestitev novih gospodarskih
subjektov na tem območju. Prav tako je bila v letu 2009 komunalno opremljena trgovskoposlovna cona na Grencu.
Posebno nadgradnjo gospodarskega podpornega okolja bo predstavljala izgradnja
Tehnološkega parka Škofja Loka na Trati (predvidoma zgrajena do konca leta 2013), ki bo
nudil optimalno okolje za razvoj novih visoko tehnoloških podjetij (ter njihovih proizvodov
in storitev) in obenem tudi vso potrebno infrastrukturo za izvajanje raziskovalnih in
razvojnih dejavnosti za potrebe obstoječih in novih podjetij (Občina Škofja Loka, 2011).
3.1.2 MESTNA OBČINA KRANJ

Splošno o Mestni občini Kranj
Mestna Občina Kranj leži na zahodu Republike Slovenije, in sicer v osrednjem delu
statistične regije Gorenjske, ter meji na naslednje občine: na severu na Občino Tržič,
Občino Naklo in Občino Radovljica, na vzhodu na Občino Preddvor in Občino Šenčur, na
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jugu na Občino Škofja Loka in Občino Medvode, na zahodu na Občino Železniki in Občino
Bohinj.
Mestna občina Kranj je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji in tretja največja
občina po številu prebivalcev. Površina občine obsega 151 km2 ozemlja, na katerem v 49
naseljih v 26 krajevnih skupnostih prebiva 54.884 občanov, od tega 27.094 moških in
27.790 žensk (na dan 1. 1. 2011) (SURS, 2011).

Izobraževanje in zaposlenost
V Mestni občini Kranj je zagotovljena predšolska vzgoja otrok (26 vrtcev), osnovnošolsko,
srednješolsko in visokošolsko izobraževanje.
Osnovnošolsko izobraževanje izvaja devet matičnih osnovnih šol s svojimi podružnicami
(OŠ Orehek Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Staneta Žagarja Kranj, OŠ Predoslje Kranj,
OŠ Stražišče Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Matije Čopa
Kranj, OŠ Helene Puhar). V šolskem letu 2010/2011 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje
vključenih 4.450 otrok s stalnim prebivališčem v občini (SURS, 2011).
Srednješolsko izobraževanje v občini se izvaja v različnih izobraževalnih programih, ki jih
nudijo tri izobraževalne ustanove. V šolskem letu 2010/2011 je bilo v srednješolsko
izobraževanje vključenih 2.240 dijakov s stalnim prebivališčem v občini (SURS, 2011).
V šolskem letu 2010/2011 je bilo v visokošolsko izobraževanje vključenih 2.934 študentov
s stalnim prebivališčem v občini (SURS, 2011).
Na dan 31. 12. 2010 je bilo v Mestni občini Kranj delovno aktivnih 23.069 prebivalcev in
2.542 registriranih brezposelnih oseb (SURS, 2011). Povprečna mesečna bruto plača na
zaposlenega je v letu 2010 znašala 1.524,24 EUR oz. 987,75 EUR neto (SURS, 2011).

Gospodarstvo
Na območju Mestne občine Kranj je najbolj razvita predelovalna industrija (predelava
gume, elektrotehnična, telekomunikacije ..), ki je v letu 2010 zaposlovala 7.297 ljudi od
skupno 13.935 zaposlenih v gospodarskih družbah (Ajpes, 2011). Več kot 50 %
zaposlenih v gospodarskih družbah je vezanih na velike gospodarske družbe, kar kaže na
veliko odvisnost delovnih mest od velikih družb. V letu 2010 je v občini poslovalo 1.710
gospodarskih družb in 1.822 samostojnih podjetnikov, ki so skupno zaposlovali 15.023
ljudi (Ajpes, 2011).
Izhodišča za razvoj gospodarstva so podana v Strategiji trajnostnega razvoja mestne
občine Kranj 2008–2023, ki za enega izmed najbolj pomembnih ciljev opredeljuje
zagotavljanje svežega in atraktivnega poslovnega okolja za razvoj in rast podjetij.
Za doseganje tega cilja bo občina zagotavljala ustrezno ponudbo zemljišč, površin in
podpornega okolja za nastajanje, rast in naložbe domačih podjetij. Spodbujali bodo tudi
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pritok investicij od drugod, vendar prednostno tistih, ki bodo prinašale delovna mesta z
višjo dodano vrednostjo ali bodo vlagale v danes degradirana območja. Na ta način se bo
povečala ponudba delovnih mest za visoko izobražene kadre, ki se danes zaposlujejo v
Ljubljani, in mlade, ki bodo prišli na trg dela v naslednjih letih. H konkurenčni lokaciji
prispevajo tudi ponudba vrhunske informacijsko telekomunikacijske infrastrukture,
kakovostnih stanovanj, dostopni vrtci, kakovostne šole, javni prevoz, rekreacijske
možnosti, pestra ponudba za preživljanje prostega časa itd., zato se bodo potrebam
zaposlenih in podjetij morale približati tudi storitve javnih zavodov.
Glede na svojo tradicijo in nove razvojne usmeritve iz te strategije bo občina posebno
skrb namenila:
• omogočanju pogojev in pozitivnega lokalno-poslovnega okolja za razvoj
perspektivnih panog, s katerimi se bo tvorilo jedro gorenjske inovacijskotehnološke identitete: IKT, novi materiali/polimeri, mehatronika, celovito
obvladovanje energije/okoljske tehnologije;
• spodbujanju mikro in malega podjetništva med mladimi ter v tistih panogah in
območjih občine, kjer je podjetniška iniciativa zastala (turizem, mestno jedro,
ekologija , turizem in dopolnilne dejavnosti na podeželju ...) (Mestna občina Kranj,
2009).
Glavi cilji, ki jih postavlja strategija razvoja mesta na področju spodbujanja gospodarstva,
so:
• do leta 2018 pridobiti 25 ha komunalno opremljenih površin v poslovni coni;
• do leta 2023 pridobiti 20 ha površin znotraj danes degradiranih industrijskih
območij;
• do leta 2011 pridobiti površine podjetniškega inkubatorja;
• pospeševanje nastajanja novih podjetij (Mestna občina Kranj, 2009).

3.2 DINAMIKA IN STRUKTURA PRIHODKOV OBRAVNAVANIH OBČIN
Vsi prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe morajo biti
opredeljeni v proračunu občine. Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun,
sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto, v katerem se ugotovi
dejansko stanje prihodkov in odhodkov za preteklo leto. Prihodki občin so sestavljeni iz
davčnih, nedavčnih, kapitalskih in transfernih prihodkov ter prejetih donacij. Vsi prihodki
občine morajo biti opredeljeni v bilanci prihodkov proračuna oz. zaključnega računa
občine.
Za prikaz in primerjavo dinamike in strukture prihodkov obravnavanih občin bomo
uporabili podatke iz zaključnih računov posamezne občine za obdobje 2006–2010.
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2006

2007

2008

2009

2010

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

DAVČNI PRIHODKI

Dohodnina
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

NEDAVČNI PRIHODKI

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki / prebivalca

KAPITALSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Finančna izravnava
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU

70

700
703
704

71

710
711
712
713
714

72
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73

74

740
740000
741

940.519 €
486.993 €
0€

940.519 €

44.855 €

3.556.652 €

887.293 €
13.766 €
32.357 €
76.448 €
1.570.656 €

2.580.521 €

7.739.405 €
2.117.576 €
332.223 €

586.476 €
0€
0€

586.476 €

310.441 €

2.939.802 €

784.992 €
17.898 €
41.424 €
40.877 €
2.130.112 €

3.015.303 €

10.094.514 €
2.191.192 €
357.559 €

649.282 €
0€
645.693 €

1.294.975 €

37.008 €

638.348 €

939.843 €
9.551 €
24.458 €
37.336 €
4.259.677 €

5.270.864 €

10.547.273 €
2.266.789 €
346.118 €

1.922.290 €
322.014 €
1.493.668 €

3.415.958 €

64.637 €

186.877 €

862.894 €
9.147 €
31.453 €
33.554 €
1.958.703 €

2.895.751 €

11.562.420 €
2.237.143 €
378.072 €

1.997.950 €
0€
1.050.000 €

3.047.950 €

65.858 €

653.411 €

793.654 €
10.569 €
61.790 €
38.095 €
1.148.987 €

2.053.095 €

12.258.093 €
2.608.484 €
354.594 €

10.189.205 € 12.643.264 € 13.160.180 € 14.177.635 € 15.221.171 €

12.769.725 € 15.658.567 € 18.431.044 € 17.073.386 € 17.274.266 €

PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74) 17.311.751 € 19.495.286 € 20.401.375 € 20.740.858 € 21.041.485 €

Naziv

7

Konto

3.2.1 PRIHODKI OBČINE ŠKOFJA LOKA
Tabela 1: Prihodki Občine Škofja Loka 2006–2010

Vir: Zaključni račun Občine Škofja Loka za leto 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010.

Tabela 2: Indeks rasti prihodkov Občine Škofja Loka

Konto Naziv

2007

2008

2009

2010

Povprečni
indeks
rasti
(2006=100)

70

PRIHODKI SKUPAJ
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
DAVČNI PRIHODKI

700

Dohodnina

130,43

104,49

109,62

106,02

112,18

703

Davki na premoženje

103,48

103,45

98,69

116,60

704

Domači davki na blago in storitve

107,63

96,80

109,23

93,79

105,35
101,64

71

NEDAVČNI PRIHODKI

116,85

174,80

54,94

70,90

94,44

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

88,47

119,73

91,81

91,98

97,25

711

Takse in pristojbine

130,01

53,36

95,77

115,55

93,61

7

112,61

104,65 101,66

101,45

105,00

122,62

117,71

92,63

101,18

107,85

124,08

104,09 107,73

107,36

110,55

128,02

59,04

128,60

196,45

713

Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in
storitev

117,55

53,47

91,34

89,87

113,53

84,02

714

Drugi nedavčni prihodki

135,62

199,97

45,98

58,66

92,48

72
73
74

KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

21,71 29,28
11,92 174,66
220,81 263,79

349,65
101,89
89,23

65,47
110,08
134,17

296,06
-

103,94
-

120,73

231,33

70,30

-

712

Transferni prihodki iz drugih
740
javnofinančnih institucij
740000 Finančna izravnava
prejeta sredstva iz državnega
741
proračuna iz EU

82,66
692,10
62,36
62,36
-

Vir: tabela 1.

110,71
-

-

Realizacija skupnih prihodkov Občine Škofja Loka,, ki so sestavljeni iz tekočih (davčni +
nedavčni prihodki), kapitalskih in transfernih prihodkov ter prejetih donacij, je v letih od
2006 do 2010 vsako leto rasla, in sicer s povprečno letno stopnjo rasti 5,00 %. Rast je
bila najvišja v letu 2007, ko so se skupni prihodki glede na leto 2006 povečali za 12,61 %
in najnižja v letu 2010, ko so se skupni prihodki glede na leto 2009 povečali za 1,45 %.
Davčni prihodki občine, ki jih sestavljajo prihodki od dohodnine, davka na premoženje
in domačih davkov na blago in storitve, so v obdobju od leta 2006 do 2010 vsako leto
povprečno zrasli za 10,55 %. Najbolj opazna rast se je zgodila v letu 2007, ko so se
davčni prihodki povečali za 24,08 %. Razlog za tako rast je v rasti prihodkov od
dohodnine, ki so se v letu 2007 glede na leto 2006 povečali za 30,43 %. Ob tem velja
omeniti, da so prihodki od dohodnine edini, ki so v obdobju 2006–2010 vsako leto
zabeležili rast. Povprečna letna rast v tem obdobju je znašala 12,18 %.
Davki na premoženje, od katerih sta najpomembnejša davek na promet nepremičnin in
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, so v opazovanem obdobju vsako leto
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povprečno zrasli za 5,35 %. V letu 2009 so prihodki od davkov na premoženje glede na
letu 2008 upadli za 1,31 %.
Domači davki na blago in storitve so v obdobju od leta 2006 do 2010 vsako leto
povprečno zrasli za 1,64 %. V letih 2008 in 2010 je bila rast negativna, in sicer v letu
2008 -3,2 %, ter v letu 2010 -6,21%.
Nedavčni prihodki, ki jih sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od
premoženja, taks in pristojbin, denarnih kazni, prodaje blaga in storitev in drugih
nedavčnih prihodkov, so se v obdobju 2006–2010 v povprečju vsako leto znižali za 5,56
%. V letu 2007 so glede na leto 2006 nedavčni prihodki zrasli za 16,85 %, v letu 2008 pa
glede na leto 2007 celo za 74,80 %. Nato je sledil padec – v letu 2009 za 45,06 % glede
na leto 2008 in v letu 2010 za 29,10 % glede na leto 2009. Tako so bili nedavčni prihodki
v letu 2010 za več kot 3.000.000 EUR nižji kot v letu 2008 in za približno 500.000 EUR
nižji kot v letu 2006.
Kapitalski prihodki, ki prestavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev (premičnin in
nepremičnin) in prihodke od prodaje zemljišč, so bili najvišji v letu 2006, ko so znašali
3.556.652 EUR, in najnižji v letu 2009, ko so znašali 186.877 EUR. V letu 2010 lahko
ponovno opazimo rast kapitalskih prihodkov glede na leto 2009, vendar kapitalski prihodki
v letu 2010 še vedno predstavljajo samo 18 % kapitalskih prihodkov v letu 2006.
Grafikon 1: Prihodki Občine Škofja Loka v obdobju 2006–2010
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2006
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2008

2009

2010

DAVČNI PRIHODKI - dohodnina

DAVČNI PRIHODKI - ostali

NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

Vir: tabela 1.
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Prejete donacije so v obdobju 2006–2010 vsako leto povprečno zrasle za 10,08 %
glede na preteklo leto. Rast je bila največja v letu 2007, ko so se prejete donacije glede
na leto 2006 povečale za kar 592 %.
Transferni prihodki, ki predstavljajo prihodke iz državnega in EU proračuna, so v
obdobju 2006–2010 vsako leto povprečno zrasli za 34,17 % glede na preteklo leto. Rast
transfernih prihodkov glede na preteklo obdobje se je izrazito povečala v letih 2008 (rast
glede na leto 2007 za 120,81 %) in 2009 (rast glede na leto 2008 za 163,79 %). V letih
2006 in 2009 je Občina Škofja Loka realizirala tudi prihodke iz naslova finančne izravnave,
in sicer v letu 2006 v višini 486.993 € ter v letu 2009 v višini 322.014 €.
Grafikon 2: Struktura prihodkov Občine Škofja Loka v obdobju 2006–2010
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Vir: tabela 1.

V obdobju 2006 do 2010 so posamezni prihodki predstavljali sledeče deleže celotnih
skupnih prihodkov Občine Škofja Loka (glej Slika 2):
• davčni prihodki med 59 % in 72 % celotnih skupnih prihodkov,
• nedavčni prihodki med 10 % in 26 % celotnih skupnih prihodkov,
• kapitalski prihodki med 1 % in 21 % celotnih skupnih prihodkov,
• transferni prihodki med 3 % in 16 % celotnih skupnih prihodkov,
• prejete donacije med 0 % in 2 % celotnih skupnih prihodkov.
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Največji delež skupnih prihodkov občine predstavljajo davčni prihodki, ki so v obdobju
od leta 2006 do 2010 predstavljali med 59 % in 72 % vseh skupnih prihodkov. Prihodki
od dohodnine so v tem obdobju predstavljali med 45 % in 58 % skupnih prihodkov
občine. Povprečni delež dohodnine v opazovanem obdobju je predstavljal 52 % celotnih
skupnih prihodkih. Prav tako je bila rast prihodkov od dohodnine konstantna (glej Slika 1).
Ugotovimo lahko, da so davčni prihodki Občine Škofja Loka njen najpomembnejši in
konstantni vir financiranja, saj so v obdobju 2006 do 2010 v povprečju predstavljali 65 %
celotnih skupnih prihodkov in so v opazovanem obdobju v vsakem letu zabeležili rast
glede na preteklo obdobje.
Povprečni delež nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih občine je v obdobju 2006–
2010 znašal 16 %. Največji delež nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih občine je bil v
letu 2008, ko so ti predstavljali 26 % celotnih prihodkov občine, in najnižji v letu 2010, ko
so ti prihodki znašali le 10 % celotnih skupnih prihodkov. Dinamika nedavčnih prihodkov
je izrazito neenakomerna, saj je v letih 2007 in 2008 opazna izrazita rast, v letih 2009 in
2010 pa je opazen strm padec nedavčnih prihodkov.
Kapitalski prihodki so v skupnih prihodkih občine v obdobju 2006–2010 povprečno
znašali 9 %. Največji delež kapitalskih prihodkov v skupnih prihodkih občine je bil v letu
2006, ko so ti predstavljali 21 % celotnih prihodkov občine, in najnižji v letu 2009, ko so ti
prihodki znašali le 1 % celotnih skupnih prihodkov. Dinamika rasti kapitalskih prihodkov je
bila v letih 2007, 2008 in 2009 izrazito negativna (3.556.652 EUR v letu 2006 in 186.877
EUR v letu 2009). V letu 2010 lahko ponovno opazimo rahlo rast kapitalskih prihodkov.
Transferni prihodki so v skupnih prihodkih občine v obdobju 2006–2010 povprečno
znašali 9 %. Največji delež transfernih prihodkov v skupnih prihodkih občine je bil v letu
2009, ko so ti predstavljali 16 % celotnih prihodkov občine, in najnižji v letu 2007, ko so ti
prihodki znašali le 3 % celotnih skupnih prihodkov.
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2006

2007

2008

2009

2010

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

DAVČNI PRIHODKI

Dohodnina
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

NEDAVČNI PRIHODKI

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki / prebivalca

KAPITALSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Finančna izravnava
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU

70

700
703
704

71

710
711
712
713
714

28

72

73

74

740
740000
741

2.318.670 €
0€
29.064 €

2.347.734 €

17.910 €

5.424.251 €

2.354.887 €
78.067 €
309.513 €
204.203 €
2.164.971 €

5.111.641 €

18.913.957 €
5.969.825 €
1.471.508 €

22.477.485 €
6.569.195 €
1.078.430 €

1.574.117 €
0€
8.643 €

1.582.760 €

12.017 €

2.720.437 €

2.852.568 €
62.864 €
292.850 €
139.774 €
2.096.409 €

556.657 €
0€
212.999 €

769.656 €

7.085 €

848.502 €

2.437.262 €
23.550 €
240.238 €
119.125 €
10.650.993 €

5.444.465 € 13.471.169 €

21.200.589 €
6.269.652 €
1.435.284 €

1.060.691 €
0€
3.249.594 €

4.310.285 €

12.958 €

1.484.901 €

2.621.626 €
16.524 €
282.536 €
172.013 €
2.520.426 €

5.613.125 €

25.264.307 €
7.027.476 €
1.108.156 €

917.535 €
0€
3.754.162 €

4.671.697 €

12.883 €

1.014.008 €

4.464.685 €
20.211 €
553.237 €
210.134 €
2.448.558 €

7.696.825 €

26.620.402 €
6.630.697 €
972.055 €

26.355.291 € 28.905.525 € 30.125.110 € 33.399.939 € 34.223.154 €

31.466.932 € 34.349.990 € 43.596.279 € 39.013.064 € 41.919.979 €

PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74) 39.256.827 € 38.665.203 € 45.221.522 € 44.821.208 € 47.618.567 €

Naziv

7

Konto

3.2.2 PRIHODKI MESTNE OBČINE KRANJ
Tabela 3: Prihodki Mestne občine Kranj 2006–2010

Vir: Zaključni račun Mestne občine Kranj za leto 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010.

Tabela 4: Indeks rasti prihodkov Mestne občine Kranj

Konto Naziv

2007

2008

2009

2010

Povprečni
indeks
rasti
2006=100

70

PRIHODKI SKUPAJ
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
DAVČNI PRIHODKI

700

Dohodnina

112,09

106,02

112,40

105,37

108,92

703

105,02

104,78

106,98

94,35

102,66

704

Davki na premoženje
Domači davki na blago in
storitve

97,54

75,14

102,76

87,72

90,15

71

NEDAVČNI PRIHODKI

106,51

247,43

41,67

137,12

110,77

710

Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja

121,13

85,44

107,56

170,30

117,34

711

Takse in pristojbine

80,53

37,46

70,16

122,31

71,33

712

Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
Drugi nedavčni prihodki /
prebivalca

94,62

82,03

117,61

195,81

115,63

68,45

85,23

144,40

122,16

100,72

96,83

508,06

23,66

97,15

103,13

50,15

31,19

175,00

68,29

67,09

58,96

182,89

99,42

65,75
92,09

67,42

48,63

560,03

108,38

118,77

67,89

35,36

190,55

86,50

79,31

-

-

7

713
714

72
73
74
740
740000
741

KAPITALSKI
PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI
PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Finančna izravnava
prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz EU

98,49

116,96

99,11

106,24

104,95

109,16

126,92

89,49

107,45

107,43

109,68

104,22

110,87

102,46

106,75

29,74
2464,41
Vir: tabela 3.

1525,64

115,53

337,12

Skupni prihodki Mestne občine Kranj so v obdobju 2006–2010 vsako leto v povprečju
zrasli za 4,95 %. V letih 2008 in 2010 je bila rast glede na preteklo leto pozitivna, in sicer
so v letu 2008 skupni prihodki glede na leto 2007 zrasli za 16,96 %, v letu 2010 pa glede
na leto 2009 za 6,24 %. V letih 2007 in 2009 je opazen padec skupnih prihodkov glede na
preteklo leto, in sicer so se skupni prihodki v letu 2007 glede na leto 2006 zmanjšali za
1,51 %, v letu 2009 pa so se glede na leto 2008 zmanjšali za 0,89 %.
Davčni prihodki občine, ki jih sestavljajo prihodki od dohodnine, davka na premoženje
in domačih davkov na blago in storitve, so v obdobju od leta 2006 do 2010 vsako leto
povprečno zrasli za 6,75 %. Najbolj opazna rast se je zgodila v letu 2009, ko so se davčni
prihodki povečali za 10,87 %. Razlog za tako rast je v rasti vseh davčnih prihodkov glede
na leto 2008, saj so prihodki od dohodnine zrasli za 12,40 %, prihodki od davkov na
premoženje za 6,98 % in prihodki od domačih davkov na blago in storitve za 2,76 %.
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Prihodki od dohodnine so edini, ki so v obdobju 2006–2010 vsako leto zabeležili rast, in
sicer so povprečno vsako leto zrasli za 8,92 % glede na leto 2006. Davki na premoženje,
od katerih sta najpomembnejša davek na promet nepremičnin in nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, so v opazovanem obdobju vsako leto povprečno zrasli za 2,66 %. V
letu 2010 so prihodki od davkov na premoženje glede na leto 2008 upadli za 5,65 %.
Domači davki na blago in storitve so se v obdobju od leta 2006 do 2010 vsako leto
povprečno zmanjšali za 9,85 %. Malenkostno rast so dosegli le v letu 2009, ko so zrasli za
2,76 % glede na leto 2008.
Nedavčni prihodki, ki jih sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od
premoženja, taks in pristojbin, denarnih kazni, prodaje blaga in storitev in drugih
nedavčnih prihodkov, so se v obdobju 2006–2010 v povprečju vsako leto zvišali za 10,77
%. V letu 2007 so glede na leto 2006 nedavčni prihodki zrasli za 6,51 %, v letu 2008 pa
glede na leto 2007 celo za 147,43 %. Nato je v letu 2009 sledil padec, in sicer za 58,33%
glede na leto 2008, v letu 2010 pa so ponovno zrasli za 37,12 % glede na leto 2009. Tako
so bili nedavčni prihodki v letu 2010 še vedno za malo manj kot 6.000.000 EUR nižji kot v
letu 2008 in za približno 2.500.000 EUR višji kot v letu 2006.

Millions

Grafikon 3: Prihodki Mestne občine Kranj v obdobju 2006–2010
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Vir: tabela 3.

Kapitalski prihodki, ki prestavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev (premičnin in
nepremičnin) in prihodke od prodaje zemljišč, so se v opazovanem obdobju v povprečju
vsako leto znižali za 34,25 % glede na leto 2006. Tako so bili kapitalski prihodki v letu
2010 za več ko 4.000.000 EUR nižji kot v letu 2006.
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Prejete donacije so se glede na leto 2006 v obdobju 2006–2010 vsako leto povprečno
zmanjšale za 7,91 %. Rast je bila največja v letu 2009, ko so se prejete donacije glede na
leto 2008 povečale za 82,89 %. Prejete donacije so vrh dosegle v letu 2006, ko so znašale
17.910 EUR, in svoje dno v letu 2008, ko so znašale 7.085 EUR.
Transferni prihodki, ki predstavljajo prihodke iz državnega in EU proračuna, so v
obdobju 2006–2010 vsako leto povprečno zrasli za 18,77 % glede na leto 2006. Rast
transfernih prihodkov glede na preteklo obdobje se je izrazito povečala v letih 2009 (rast
glede na leto 2008 za kar 460,03 %) in 2010 (rast glede na leto 2009 za 8,38 %). Tako
so leta 2006 transferni prihodki znašali 2.347.734 EUR, v letu 2010 pa že 4.671.697 EUR.
Rast transfernih prihodkov je v največji meri posledica pridobljenih sredstev EU, ki so v
letu 2006 znašali 29.064 EUR, v letu 2010 pa kar 3.754.162 EUR.
Grafikon 4: Struktura prihodkov Mestne občine Kranj v obdobju 2006–2010
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Vir: tabela 3.

V obdobju od leta 2006 do 2010 so posamezni prihodki predstavljali sledeče deleže
celotnih skupnih prihodkov Mestne občine Kranj (glej Grafikon 4):
• davčni prihodki med 67 % in 75 % celotnih skupnih prihodkov,
• nedavčni prihodki med 13 % in 30 % celotnih skupnih prihodkov,
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•
•
•

kapitalski prihodki med 2 % in 14 % celotnih skupnih prihodkov,
transferni prihodki med 2 % in 10 % celotnih skupnih prihodkov,
prejete donacije so predstavljale minimalen delež celotnih skupnih prihodkov
(manj kot 0,05 % celotnih skupnih prihodkov).

Največji delež skupnih prihodkov občine predstavljajo davčni prihodki, ki so v obdobju
od leta 2006 do 2010 predstavljali med 67 % in 75 % vseh skupnih prihodkov. Prihodki
od dohodnine so v tem obdobju predstavljali med 48 % in 56 % skupnih prihodkov
občine. Povprečni delež dohodnine v opazovanem obdobju je predstavljal 53 % celotnih
skupnih prihodkih. Prav tako je bila rast prihodkov od dohodnine konstantna (glej Slika 3).
Ugotovimo lahko, da so davčni prihodki Mestne občine Kranj njen najpomembnejši in
konstantni vir financiranja, saj so v obdobju 2006 do 2010 v povprečju predstavljali 71 %
celotnih skupnih prihodkov in so v opazovanem obdobju v vsakem letu zabeležili rast
glede na preteklo obdobje.
Povprečni delež nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih občine je v obdobju 2006–
2010 znašal 17 %. Največji delež nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih občine je bil v
letu 2008, ko so ti predstavljali 30 % celotnih prihodkov občine, najnižji pa v letih 2006 in
2009, ko so ti prihodki znašali le 13 % celotnih skupnih prihodkov. Dinamika nedavčnih
prihodkov je izrazito neenakomerna, saj je v letu 2008 opazna izrazita rast, v letu 2009
strm padec in v letu 2010 ponovna zmerna rast nedavčnih prihodkov.
Kapitalski prihodki so v skupnih prihodkih občine v obdobju 2006–2010 povprečno
znašali 6 %. Največji delež kapitalskih prihodkov v skupnih prihodkih občine je bil v letu
2006, ko so ti predstavljali 14 % celotnih prihodkov občine, in najnižji v letu 2010, ko so ti
prihodki znašali le 2 % celotnih skupnih prihodkov. Dinamika rasti kapitalskih prihodkov je
bila v letih 2007 in 2008 izrazito negativna (5.424.251 EUR v letu 2006 in 848.502 EUR v
letu 2008). V letu 2009 lahko ponovno opazimo rahlo rast kapitalskih prihodkov glede na
leto 2008 in v letu 2010 ponovno padec glede na leto 2009.
Transferni prihodki so v skupnih prihodkih občine v obdobju 2006–2010 povprečno
znašali 6 %. Največji delež transfernih prihodkov v skupnih prihodkih občine je bil v letih
2009 in 2010, ko so ti predstavljali 10 % celotnih prihodkov občine, in najnižji v letu 2008,
ko so ti prihodki znašali le 2 % celotnih skupnih prihodkov.
3.2.3 PRIMERJAVA STRUKTURE IN DINAMIKE PRIHODKOV
OBRAVNAVANIH OBČIN
Za ugotovitev podobnosti v strukturi skupnih prihodkov Mestne občine Kranj in Občine
Škofja Loka v obdobju 2006–2010 si oglejmo povprečno strukturo skupnih prihodkov obeh
občin v obdobju 2006–2010.
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Tabela 5: Primerjava povprečnih deležev posameznih prihodkov v skupnih prihodkih
Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj v obdobju 2006–2010

Konto

Razlika
Kranj Šk. Loka
(1- 2)
(1)
(2)
v odstotnih

Naziv

točkah

70

DAVČNI PRIHODKI

700

DAVČNI PRIHODKI - dohodnina
DAVČNI PRIHODKI - ostali

71
72
73
74

NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

71 %

66 %

5

53 %
18 %

52 %
13 %

1
5

17 %
6%
0%
6%

16 %
9%
1%
9%

1
-3
-1
-3

Vir: tabela 1 in 3.
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Ugotovimo lahko, da so pri vseh vrstah prihodkov prisotne razlike v deležih posameznih
prihodkov, vendar so te izjemno majhne. Največja razlika znaša 5 odstotnih točk, in sicer
je povprečni delež ostalih davčnih prihodkov Mestne občine Kranj za 5 odstotnih točk višji
kot pri Občini Škofja Loka. Ostali davčni prihodki zajemajo vse davčne prihodke brez
upoštevanja prihodkov od dohodnine. Razlika je opaznejša tudi pri kapitalskih in
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transfernih prihodkih, kjer je povprečni delež kapitalskih in transfernih prihodkov Občine
Škofja Loka za 3 odstotne točke višji kot pri Mestni občini Kranj.
S pomočjo regresijske analize bomo ugotovili, kakšna je povezanost med višino prihodkov
Občine Škofja Loka in višino prihodkov Mestne občine Kranj. Na osnovi pridobljenih
podatkov bomo lahko ugotovili, ali obstajajo podobnosti v dinamiki in strukturi prihodkov
posamezne občine. Predvidimo, da je višina prihodka Mestne občine Kranj vzrok (x),
višina prihodkov Občine Škofja Loka pa posledica (y). Uporabili bomo podatke o višini
davčnih, nedavčnih, kapitalskih in transfernih prihodkov ter prejetih donacij za obe
opazovani občini v obdobju 2006–2010.

v mio €

Grafikon 6: Regresijska premica – višina prihodkov Občine Škofja Loka in višina
prihodkov Mestne občine Kranj v obdobju 2006–2010
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Vir: tabela 1 in 3.

Enačba regresijske premice: y= 0,416x+372.286.
Korelacijski koeficient: 0,99.
Determinacijski koeficient: 0,98.
Regresijski koeficient β nam pove, da se v primeru da se prihodek Mestne občine Kranj
poveča za eno enoto, tudi prihodek Občine Škofja Loka poveča za 0,42 enote.
Korelacijski koeficient nam pokaže stopnjo in smer povezave med pojavoma x in y. V
našem primeru ta znaša 0,99, kar pomeni, da je povezanost med prihodki Občine Škofja
Loka in prihodki Mestne občine Kranj močna in pozitivna.
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Determinacijski koeficient nam pokaže delež variabilnosti, ki ga lahko pojasnimo in je
povezan z gibanjem pojava x. V našem primeru ta znaša 0,98, kar pomeni, da je 98 %
variance višine prihodkov Občine Škofja Loka pojasnjeno z višino prihodkov Mestne občine
Kranj, 2 % variabilnosti pa je rezultat drugih vplivov.
Ugotovimo lahko, da je povezava med višino prihodkov Občine Škofja Loka in višino
prihodkov Mestne Občine Kranj močna in pozitivna. Na osnovi navedenega lahko trdimo,
da imata proučevani občini zelo podobno strukturo in dinamiko prihodkov.

3.3 GOSPODARSKE SPREMEMBE V OBDOBJU 2006–2010
Gospodarske spremembe v obdobju 2006-2010 bomo prikazali na podlagi dveh kazalnikov
gospodarske aktivnosti, in sicer: na osnovi gibanja bruto domačega proizvoda in na osnovi
gibanja stopnje registrirane brezposelnosti.
3.3.1 BRUTO DOMAČI PROIZVOD
Bruto domači proizvod (BDP) je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili
ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju (običajno na letni ravni). Upoštevajo
se le proizvodi in storitve, ki so dokončani in pripravljeni za takojšnjo uporabo, in ne tisti,
ki so namenjeni nadaljnji predelavi ali proizvodnji drugih izdelkov in storitev. Z rastjo oz.
padcem gospodarske aktivnosti se povečuje oz. zmanjšuje tudi BDP.
Tabela 6: BDP na prebivalca v Sloveniji in statistični regiji Gorenjska v obdobju 20062010

Slovenija
rast Slovenija v %
Gorenjska
rast Gorenjska v %

2006
15.464 €
13.359 €
-

2007
17.114 €
10,67 %
14.750 €
10,41 %

2008
18.437 €
7,73%
15.744 €
6,74%

2009
17.289 €
-6,23 %
14.189 €
-9,88 %

2010
17.560 €
1,57 %
14.411 €
1,57 %

Vir: SURS (2011).

V obdobju od leta 2006 do 2008 je BDP/prebivalca v Sloveniji in v statistični regiji
Gorenjska vsako leto rasel. V letu 2009 pa je prišlo do padca BDP/prebivalca, in sicer na
področju celotne Slovenije, za 6,23 %, ter na področju statistične regije Gorenjska za 9,88
% glede na leto 2008. V letu 2010 se je BDP/prebivalca ponovno zvišal, in sicer za 1,57 %
glede na leto 2009, vendar BDP/prebivalca v Sloveniji konec leta 2010 še vedno znaša le
95 % tistega iz leta 2008, ko je bil BDP/prebivalca najvišji.
Padec BDP-ja/prebivalca v letu 2009 je bil izrazitejši v statistični regiji Gorenjska, in sicer
za 9,88 % glede na leto 2008.
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Grafikon 7: BDP na prebivalca v Sloveniji in statistični regiji Gorenjska v obdobju
2006–2010

Vir: tabela 6.
Grafikon 8: Četrtletna rast BDP-ja v Sloveniji v obdobju 2006–2010

Vir: SURS (2011).
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Na osnovi rasti BDP-ja v obdobju 2006–2008 lahko trdimo, da se je v tem času hitro
povečevala gospodarska aktivnost v Sloveniji, v letu 2009 pa je prišlo do padca
gospodarske aktivnosti in zato lahko govorimo o tem, da je Slovenija prišla v čas
gospodarske krize. Na sliki 8 lahko vidimo, da je bila rast gospodarske aktivnosti v štirih
zaporednih četrtletjih negativna, zato lahko ugotovimo, da je Slovenija v letu 2009 prešla
v fazo recesije.
3.3.2 STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI
Ena izmed značilnosti zmanjševanja gospodarske aktivnosti je večje število brezposelnih
oseb. V Sloveniji podatke o brezposelnih zbira Zavod za zaposlovanje, med brezposelnimi
so zajeti samo registrirani brezposelni, to je tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za
zaposlovanje in ustrezajo merilom brezposelnih oseb, določenih s strani Zavoda za
zaposlovanje.
Tabela 7: Stopnja registrirane brezposelnosti v obdobju 2006–2010 na področju
Slovenije, Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj (v %)

Slovenija
Občina Škofja Loka
Mestna občina Kranj

2005
10,2
5,6
9

2006
8,6
4,3
6,7

2007
7,3
3,3
5,9

2008
7
3,9
6,5

2009
10,3
6,8
9,2

2010
11,8
8,2
10,7

Vir: SURS (2011).
Grafikon 9: Stopnja registrirane brezposelnosti v obdobju 2006–2010

Vir: tabela 7.
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Stopnja registrirane brezposelnosti je na vseh treh opazovanih območjih v letih 2006 in
2007 upadala in v letu 2007 dosegla najnižjo stopnjo, in sicer v Občini Škofja Loka 3,3 %,
ter v Mestni občini Kranj 5,9 %. Na področju celotne Slovenije je v letu 2008 stopnja
registrirane brezposelnosti še malenkostno upadla, medtem ko se je v Občini Škofja Loka
in Mestni občini Kranju v letu 2008 stopnja registrirane brezposelnosti že povečala. V letih
2009 in 2010 se je stopnja registrirane brezposelnosti na vseh treh območji še povečala.
Ugotovimo lahko, da se je stopnja registrirane brezposelnosti gibala obratno sorazmerno z
rastjo BDP-ja. V letu 2009 smo lahko opazili velik padec BDP-ja glede na leto 2008 (6,23
% na območju celotne Slovenije in –9,88 % na področju statistične regije Gorenjska),
skladno s tem pa se je v tem letu močno povečala stopnja registrirane brezposelnosti. Na
območju Slovenije se je stopnja brezposelnosti v letu 2009 glede na leto 2008 povečala za
3,3 odstotne točke, v Občini Škofja Loka za 2,9 odstotne točke in v občini Kranj za 2,7
odstotne točke. Tako je bilo konec leta 2010 v Sloveniji 110.021 registriranih brezposelnih
oseb (konec leta 2008 je bilo takih oseb 66.239). Istega leta je bilo v Občini Škofja Loka
819 registriranih brezposelnih oseb (konec leta 2007 je bilo takih oseb 338), v Mestni
občini Kranj pa je bilo teh 2.726 (konec leta 2007 je bilo takih oseb 1.466).
3.3.3 VPLIV GOSPODARSKIH SPREMEMB NA PRIHODKE OBČIN
Zmanjšana gospodarske aktivnosti v letu 2009 pomeni, da so podjetja oz. skupnost v tem
letu proizvedla manj kot v letu pred tem. Z zniževanjem gospodarske aktivnosti se je
povečala tudi brezposelnost in se znižal razpoložljiv dohodek prebivalcev. Posledično se
zmanjšajo vplačila podjetij in posameznikov v državni proračun (manj pobranega davka
od dobička podjetij zaradi nižje potrošnje manj pobranega davka na dodano vrednost,
zaradi manjše zaposlenosti manj vplačane dohodnine in prispevkov, zaradi manjše
prodaje nepremičnin manj pobranega davka na promet z nepremičninami …).
Kategorije prihodkov občine, na katere bi lahko gospodarske spremembe imele vpliv, so:
• Prihodki od dohodnine – ob večjem številu brezposelnih in nižjih prihodkih
zaposlenih se ob nespremenjenih dohodninskih davčnih stopnjah znižajo prihodki
od dohodnine.
• Davki na premoženje – v času gospodarske krize se zmanjša povpraševanje po
nakupu nepremičnin in iz tega naslova se zmanjša priliv od davka na promet z
nepremičninami v proračun. Prihodek od davka na nepremičnine (nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča) se zaradi narave davka ne zmanjša. Plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je fiksno in je vezano na lastništvo
nepremičnine.
• Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (nedavčni prihodki) –
prihodki od dividend se lahko znižajo zaradi manjšega dobička podjetij v delni lasti
občine. Zaradi manjšega povpraševanja oz. pritiska na znižanje cene se lahko
znižajo tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, stanovanja in opremo v
lasti občine.

38

Kapitalski prihodki – zaradi manjšega povpraševanja in nižjih cen se lahko
znižajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in zemljišč v lasti občine.
Moč povezave med rastjo BDP-ja/prebivalca in rastjo posamezne kategorije prihodkov
nam bo pokazala, ali sprememba BPD-ja/prebivalca vpliva na spremembo višine prihodkov
občine. Predvideli bomo, da je rast BDP-ja vzrok, višina posameznega prihodka pa
posledica. Ob tem nas bo zanimalo, pri katerih prihodkih je povezava med rastjo BDPja/prebivalca in višino prihodka močna in pozitivna, to pomeni, da je korelacijski koeficient
nad 0,70 (rast BDP-ja/prebivalca mora povzročiti rast prihodka). Upoštevali bomo gibanje
prihodkov občine in BDP-ja/prebivalca za statistično regijo Gorenjska v obdobju 2006–
2010.
•

Tabela 8: Povezanost med rastjo BDP-ja/prebivalca in rastjo prihodkov Mestne občine
Kranj v obdobju 2006– 2010

Vrsta prihodka

korelacijski
koeficient

PRIHODKI SKUPAJ
DAVČNI PRIHODKI - dohodnina
DAVČNI PRIHODKI - ostali
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI

0,36
0,24
0,12
0,84
-0,74

Vir: lasten.

Povezanost med rastjo BDP-ja/prebivalca in višino prihodkov Mestne občine Kranj je
močna in pozitivna samo pri nedavčnih prihodkih. Pri kapitalskih prihodkih je povezanost
močna, vendar je ta negativna in glede na zvrst prihodka, ki je odvisen od odprodaje
osnovnih sredstev in zemljišč, težko trdimo, da je na to imela vpliv rast BDP-ja/prebivalca.
Ugotovimo lahko, da rast skupnih in davčnih prihodkov v Mestni občini Kranj ni povezana
z rastjo BDP-ja/prebivalca.
Tabela 9: Povezanost med rastjo BDP-ja/prebivalca in rastjo prihodkov Občine Škofja
Loka v obdobju 2006– 2010

Vrsta prihodka

korelacijski
koeficient

PRIHODKI SKUPAJ
DAVČNI PRIHODKI – dohodnina
DAVČNI PRIHODKI – ostali
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI

0,59
0,44
0,21
0,80
-0,48

Vir: lasten.

Povezanost med rastjo BDP-ja/prebivalca in višino prihodkov Občine Škofja Loka je močna
in pozitivna samo pri nedavčnih prihodkih. Ugotovimo lahko, da rast skupnih, davčnih in
kapitalskih prihodkov v Občini Škofja Loka ni povezana z rastjo BDP-ja/prebivalca.
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3.4 ZAKONSKE SPREMEMBE FINANCIRANJA OBČIN
Pred sprejetjem trenutno veljavnega Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS
št. 123/2006) je bil od leta 1994 pa do konca leta 2006 z nekaterimi spremembami v
veljavi Zakon o financiranju občin (ZFO-UPB1, Uradni list RS št. 32/2006), pri izvajanju
katerega pa so se pokazale nekatere slabosti sistema financiranja, in sicer predvsem v
obliki neenakomerne porazdelitve prihodkov od dohodnine med občinami. V nadaljevanju
bomo na konkretnem primeru pokazali, kako so spremembe zakonodaje vplivale na
prihodke dveh občin.
3.4.1 PRIMERNA PORABA OBČIN
Pri financiranju občin je poglavitna opredelitev virov financiranja in ugotavljanje
zadostnosti le-teh za izvajanje z ustavo in zakoni predpisanih nalog občin. Zadostnost
virov financiranja za izvajanje predpisanih nalog občin oba zakona ugotavljata z
izračunom primerne porabe občin.
Primerna poraba po starem zakonu:
PPi = (0,70 + 0,05*Ci + 0,05*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*ZP*Oi
PPi = (0,78 + 0,05*Ci + 0,05*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*ZP*Oi
(velja za mestne občine)
Primerna poraba po novem zakonu:
PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi
PPi Ci -

Pi Mi -

Si -

P ZP Oi -

primerna poraba občine;
razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v
posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na
prebivalca v celotni državi;
razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino
celotne države na prebivalca;
razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v
celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na
dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem
prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1.
januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
povprečnina;
primerna poraba na prebivalca;
število prebivalcev v občini.

40

Glavne razlike med zakonoma pri izračunu primerne porabe občine:
• Novi zakon daje večji pomen dolžini lokalnih cest in javnih poti – utež 0,13*Ci (prej
0,05*Ci).
• Novi zakon daje večji pomen površini posamezne občine – utež 0,06*Pi (prej
0,05*Pi).
• V novem zakonu ni več razlik med mestnimi in navadnimi občinami.
• V novem zakonu primerno porabo na prebivalca zamenja povprečnina. Oba
termina pomenita na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog občin. Primerno porabo na prebivalca je
določil Državni zbor ob sprejemanju proračuna, povprečnino pa določi Ministrstvo
za finance ob soglasju predstavnikov združenja občin.
Tabela 10: Izračun primerne porabe za Občino Škofja loka in Mestno občino Kranj

1
2

ŠKOFJA LOKA
Korekcijski faktor stari zakon
Korekcijski faktor nov zakon

2007

2008

2009

2010

1,0004

1,0018

0,9986

0,9993

1,0015

1,0036

0,9946

0,9953

469,45 €

485,88 €

538,45 €

550,00 €

22.419

22.493

22.490

22.557

3

ZP/P

4

Oi

5

PPi - star zakon

10.528.579 €

10.948.396 €

12.093.302 €

12.397.237 €

6

PPi - nov zakon

10.540.681 €

10.968.092 €

12.044.315 €

12.347.854 €

7

Razlika (6–5)

12.102 €

19.696 €

1
2

KRANJ
Korekcijski faktor stari zakon
Korekcijski faktor nov zakon

-48.987 €

-49.383 €

2007

2008

2009

2010

1,0067

1,0079

1,0089

1,0111

0,8694

0,8703

0,8712

0,8734

469,45 €

485,88 €

538,45 €

550,00 €

53.020

53.424

53.616

53.801

3

ZP/P

4

Oi

5

PPi – star zakon

25.058.165 €

26.162.088 €

29.127.503 €

29.919.258 €

6

PPi – nov zakon

21.639.389 €

22.590.758 €

25.150.440 €

25.843.186 €

7

Razlika (6–5)

-3.418.777 €

-3.571.330 €

-3.977.063 €

-4.076.072 €

Vir: Ministrstvo za finance (2011), lasten.

Razlika v izračunu primerne porabe za obdobje 200 –2010 glede na uporabljen zakon za
Občino Škofja Loka je minimalna, saj je razlika med zneskoma primerne porabe po novem
zakonu in med zneskom primerne porabe po starem zakonu znašala med 12.000 in
-50.000 EUR, kar predstavlja manj kot 0,50 % celotne primerne porabe Občine Škofja
Loka. Sprememba korekcijskega faktorja med starim in novim zakonom je prav tako
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minimalna. V letih 2007 in 2008 je korekcijski faktor, izračunan po novem zakonu,
ugodnejši, v letih 2009 in 2010 pa manj ugoden kot po starem zakonu.
Primerna poraba Mestne Občine Kranj v obdobju 2007–2010, izračunana po novem
zakonu, je bila glede na izračunano primerno porabo po starem zakonu nižja za med 3,4
in 4,1 milijona EUR, kar predstavlja približno 15,50 % celotne primerne porabe občine.
Razlog za tako znižanje je v nižjem korekcijskem faktorju, ki je posledica znižanja
koeficienta v formuli za izračun primerne porabe iz 0,78 (star zakon) na 0,61 (nov zakon).
3.4.2 VIRI FINANCIRANJA PRIMERNE PORABE
Z opredelitvijo primerne porabe občin oba zakona določata zadostnost sredstev za
izvajanje z ustavo in zakoni predpisanih nalog. V nadaljevanju oba zakona določata vire
financiranja primerne porabe.
Slika 1: Viri financiranja primerne porabe občin po starem ZFO

Prihodki po 22.
členu ZFO

Prihodki po 21.
členu ZFO

35 % dohodnine
pripada občinam

Primerna
poraba
občin

Finančna
izravnava

Vir: lasten.

Prihodki po 21. členu ZFO:
• davek na dediščine in darila,
• davek na dobitke od iger na srečo,
• davek na promet nepremičnin,
• upravne takse,
• posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic (ZFO-UPB1, 21. člen).
Prihodki po 22. členu ZFO:
• davek od premoženja,
• nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
• krajevne turistične takse,
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•
•
•
•
•

komunalne takse,
pristojbine,
odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda,
odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja,
prihodki uprave (ZFO-UPB1, 22. člen).

Finančna izravnava pripada občinam, ki z navedenimi prihodki (delež dohodnine,
prihodki po 21. členu ZFO, prihodki po 22. člen ZFO) ne zmorejo financirati primerne
porabe. Sredstva za finančno izravnavo se zagotovijo iz državnega proračuna.
Slika 2: Viri financiranja primerne porabe občin po novem ZFO-1
Delež ostalih
davčnih prihodkov:
2009 - 24%
2010 - 16%
2011 - 8%

54 % dohodnine,
vplačane v
predpreteklem
letu

Primerna
poraba
občin

Finančna
izravnava

Vir: lasten.

V prehodnem obdobju se za financiranje primerne porabe občin upoštevajo tudi nekateri
davčni prihodki občin, in sicer:
• davek na dediščine in darila,
• davek na dobitke od klasičnih iger na srečo,
• davek na promet nepremičnin,
• upravne takse (ZFO-1, 38. člen).
Primerna poraba občin se v prehodnem obdobju financira tudi iz navedenih ostalih
davčnih prihodkov, in sicer:
• v letu 2009 se primerna poraba financira iz 24 % davčnih prihodkov;
• v letu 2010 se primerna poraba financira iz 16 % davčnih prihodkov;
• v letu 2011 se primerna poraba financira iz 8 % davčnih prihodkov (ZFO-1, 38.
člen).
Od vključno leta 2012 se bo primerna poraba občin financirala izključno iz prihodkov od
dohodnine in morebitne finančne izravnave.
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Finančna izravnava pripada občinam, ki z navedenimi prihodki (delež dohodnine, ostali
davčni prihodki v prehodnem obdobju) ne zmorejo financirati primerne porabe. Sredstva
za finančno izravnavo se zagotovijo iz državnega proračuna.
Glavne razlike pri financiranju primerne porabe glede na uporabljen zakon:
•
povečan pripadajoči delež dohodnine v novem zakonu (iz 35 % na 54 %
dohodnine);
•
porazdelitev dohodnine med občinami (novi zakon upošteva solidarnostno
izravnavo prihodkov od dohodnine – glej poglavje 2.3.3);
•
upoštevanje ostalih prihodkov za financiranje primerne porabe (novi zakon
predvideva, da se od leta 2012 dalje primerna poraba financira izključno iz
prihodkov od dohodnine in morebitne finančne izravnave).
3.4.3 VPLIV ZAKONSKIH SPREMEMB NA PRIHODKE OD DOHODNINE
Delež dohodnine, ki pripada občinam, se je z novim ZFO-1 povečal iz 35 % na 54 %
vplačane dohodnine v celotni državi. Poglejmo si primerjavo prihodkov od dohodnine v
obdobju 2007–2010 za Občino Škofja Loka in Mestno občino Kranj glede na uporabljen
zakon.
Tabela 11: Izračun prihodka od dohodnine po starem zakonu za Občino Škofja Loka v
obdobju 2007–2010
ŠKOFJA LOKA
1
2

3

2007

pobrana dohodnina v SLO
35 % pobrane dohodnine
=0,35*(1)
strukturni delež v
predpreteklem letu (pobrana
dohodnina v občini/pobrana
dohodnina v državi) v %

2008

2009

2010

1.804.427.340 €

2.185.134.642 €

2.092.859.962 € 2.039.297.527 €

631.549.569 €

764.797.125 €

732.500.987 €

713.754.134 €

1,247561

1,247561

1,243146

1,242514

4

prihodek občine od dohodnine
=(3)*(2)/100

7.878.966 €

9.541.311 €

9.106.057 €

8.868.495 €

5

prihodek občine od dohodnine
po novem zakonu - dejanska
realizacija

10.094.514 €

10.547.273 €

11.562.420 €

12.258.093 €

6

razlika =(5)-(4)

2.215.548 €

1.005.962 €

2.456.363 €

3.389.598 €

7

povečanje v % =(6)/(4)*100

28 %

11 %

27 %

38 %

Vir: Ministrstvo za finance (2011), lasten.
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Tabela 12: Izračun prihodka od dohodnine po starem zakonu za Mestno občino Kranj v
obdobju 2007–2010
KRANJ

2007

2008

2009

2010

1

pobrana dohodnina v SLO

1.804.427.340 €

2.185.134.642 €

2.092.859.962 € 2.039.297.527 €

2

35 % pobrane dohodnine
=0,35*(1)

631.549.569 €

764.797.125 €

732.500.987 €

713.754.134 €

3

strukturni delež v
predpreteklem letu (pobrana
dohodnina v občini/pobrana
dohodnina v državi) v %

3,006226

3,006226

3,013073

3,036175

4

prihodek občine od dohodnine
=(3)*(2)/100

18.985.807 €

22.991.530 €

22.070.789 €

21.670.825 €

5

prihodek občine od dohodnine
po novem zakonu - dejanska
realizacija

21.200.589 €

22.477.485 €

25.264.307 €

26.620.402 €

6

razlika =(5)-(4)

2.214.782 €

-514.045 €

3.193.518 €

4.949.577 €

7

povečanje v % =(6)/(4)*100

12 %

-2 %

14 %

23 %

Vir: Ministrstvo za finance (2011), lasten.

Občini Škofja Loka so z uveljavitvijo novega zakona o financiranju občin v obdobju 2007–
2010 pripadli višji prihodki od dohodnine kot v primeru, da bi v veljavi še vedno ostal star
zakon. Rast prihodkov od dohodnine po novem zakonu je bila med 11 % in 38 % glede
na prihodke od dohodnine, ki bi ji pripadali ob upoštevanju starega zakona.
Prav tako so Mestni občini Kranj z uveljavitvijo novega zakona pripadli višji prihodki iz
naslova dohodnine, le za leto 2008 bi ji po starem zakonu pripadal višji znesek prihodkov.
Rast prihodkov od dohodnine po novem zakonu je bila med -2 % in 23 % glede na
prihodke od dohodnine, ki bi ji pripadali ob upoštevanju starega zakona.
Pri primerjavi rasti prihodkov od dohodnine med obravnavanima občinama lahko
ugotovimo, da je bila rast prihodkov od dohodnine v Občini Škofja Loka višja kot v Mestni
občini Kranj. Navedeno lahko pojasnimo z uvedbo solidarnostne izravnave pri delitve
prihodkov od dohodnine med občine (glej poglavje 3.2.2).
V letu 2008 lahko pri obeh občinah opazimo, da je bila rast prihodka od dohodnine glede
na star zakon nižja oz. celo negativna. To lahko pojasnimo z obdobjem pobrane
dohodnine, ki ga pri izračunu upošteva posamezen zakon. Star zakon upošteva, da se pri
izračunu prihodkov od dohodnine upošteva podatek o pobrani dohodnini v državi v istem
letu, kot se računa prihodek od dohodnine. Po novem zakonu pa se pri izračunu
prihodkov od dohodnine za posamezno leto upošteva podatek o pobrani dohodnini v
državi v predpreteklem letu (npr. pri izračunu prihodka od dohodnine za leto 2010 se
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upošteva podatek o pobrani dohodnini v državi ,za leto 2008 pa povečan za inflacijo v tem
obdobju).

3.5 RAZPRAVA IN UGOTOVITVE
V diplomski nalogi smo si za cilj postavili proučitev zakonskih podlag za financiranje občin
in proučitev vpliva spremembe Zakona o financiranju občin ter vpliva gospodarskih
sprememb na prihodke Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj v obdobju 2006–2010.
Pravne podlage, ki urejajo področje lokalne samouprave v Sloveniji, so obširne in lahko
ugotovimo, da je to področje natančno opredeljeno v mednarodnih in domačih pravnih
aktih (Ustava RS, MELLS, ZLS, ZFO-1, ZJF…), ki se medsebojno dopolnjujejo in urejajo
različna področja lokalne samouprave (nastanek občin, naloge in delovanje občin,
financiranje občin …). Spreminjanje in dopolnjevanje omenjenih pravnih aktov je dokaj
pogosto, kar nakazuje na pomembnost urejanja in stalnega izboljševanja področja lokalne
samouprave tako na domačem kot mednarodnem nivoju.
Za izvajanje nalog občin je ključnega pomena njihovo financiranje in zadostnost virov
financiranja. Občine se po trenutno veljavni zakonodaji financirajo iz lastnih virov,
zadolževanja, ter sredstev države in EU. Največji delež prihodkov občin sestavljajo
prihodki iz lastnih virov, ki jih sestavljajo davčni, nedavčni in kapitalski prihodki. V obeh
obravnavanih občinah so v obdobju 2006–2010 največji delež prihodkov občine
predstavljali davčni prihodki, in sicer med 59 % in 75 % skupnih prihodkov. Sledijo
nedavčni prihodki, ki so v obdobju 2006–2010 predstavljali med 13 in 30 % skupnih
prihodkov. Pri primerjavi povprečne strukture prihodkov Občine Škofja Loka in Mestne
občine Kranj v obdobju 2006–2010 smo s pomočjo odstotkovne primerjave ugotovili, da
sta si strukturi po posameznih letih zelo podobni. Največje odstopanje smo zaznali pri
deležu davčnih prihodkov, ki so bili v Mestni občini Kranj v povprečju za 5 odstotnih točk
višji kot pri Občini Škofja Loka. V nadaljevanju smo s pomočjo regresijske analize
ugotovili, da je povezanost med višino prihodkov Mestne občine Kranj in višino prihodkov
Občine Škofja Loka močna in pozitivna. Na osnovi navedenega lahko potrdimo hipotezo
diplomske naloge, da sta si struktura in dinamika prihodkov obravnavanih občin v obdobju
2006–2010 podobni.
V nadaljevanju naloge nas je zanimalo, kako so na prihodke občin v obdobju 2006–2010
vplivale gospodarske razmere v Sloveniji. Kot glavna kazalnika gospodarskih sprememb
smo uporabili kazalnik rasti BDP in stopnjo registrirane brezposelnosti. V obdobju 2006–2
008 smo lahko opazili rast BDP-ja in nižanje stopnje registrirane brezposelnosti, nato pa je
v letu 2009 prišlo do občutnega padca BDP-ja in do višje stopnje registrirane
brezposelnosti. Na osnovi podatkov o četrtletni rasti BDP-ja smo ugotovili, da je Slovenija
v letu 2009 prišla v fazo gospodarske recesije (negativna gospodarska rast v dveh
zaporednih četrtletjih), ki se je pokazala tudi v višji stopnji registrirane brezposelnosti v
letih 2009 in 2010. Posledica zmanjševanja gospodarske aktivnosti in višje stopnje
registrirane brezposelnosti je zmanjšanje vplačil podjetij in posameznikov v državne in
lokalne proračune, zmanjšan razpoložljiv dohodek prebivalcev, zmanjšana potrošnja,
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potreba po zvišanju socialnih transferjih iz državnih in lokalnih proračunov za socialno
ogrožene prebivalce itd. Na osnovi izračuna povezanosti med prihodki Občine Škofja Loka
in Mestne občine Kranj in rastjo BDP-ja/prebivalca v obdobju 2006–2010 smo ugotovili, da
povezanosti med višino prihodkov občine in rastjo BDP-ja/prebivalca ni. Povezanost se je
pokazala samo pri nedavčnih prihodkih, vendar nam vpogled v podatke o vrsti nedavčnih
prihodkov za obe občini pokaže, da sta obe v letu 2008 imeli izjemno visoke prihodke pri
postavki drugih nedavčnih prihodkov, ki so v večini sestavljeni iz prispevkov občanov za
posamezne investicije, njihova višina pa ni odvisna od BDP-ja, ampak od narave
investicije. Nepovezanost med rastjo BDP-ja/prebivalca in višino prihodkov občin si lahko
razložimo s samo sestavo virov financiranja, ki so v veliki meri davki, na višino katerih ne
vpliva trenutni dohodek prebivalcev oz. prihodki podjetij. Pri izračunu pripadajočih
prihodkov občin od dohodnine v tekočem letu, ki je davek, na katerega ima vpliv dohodek
prebivalcev, pa se uporabijo podatki o pobrani dohodnini v predpreteklem letu. Na osnovi
navedenega lahko trdimo, da gospodarska kriza, ki se je pričela v letu 2009, še ni vplivala
na višino prihodkov obravnavanih občin v obdobju 2006–2010. S tem smo ovrgli hipotezo
diplomske naloge, ki je predvidevala, da ima gospodarska kriza vpliv na višino prihodkov
občin.
S spremembo zakonodaje na področju financiranja občin v letu 2007 (sprejetje ZFO-1) je
prišlo do različnih posledic pri prihodkih posameznih občinah. Ugotovili smo, da se je
zadostnost finančnih sredstev za izvajanje z zakoni in ustavo predpisanih nalog za Mestno
občino Kranj s sprejetjem novega zakona znižala, medtem ko pri Občini Škofja Loka ni
prišlo do opaznejših sprememb pri višini potrebnih sredstev za izvajanje predpisanih
nalog. Z novim zakonom se je na novo definirala tudi delitev prihodkov od dohodnine.
Star zakon je občinam kot vir financiranja predpisoval 35 % pobrane dohodnine na
področju celotne države, z novim zakonom pa se je ta delež povečal na 54 % pobrane
dohodnine v državi. Glavni očitek staremu zakonu je bil, da se prihodki od dohodnine
neenakomerno porazdelijo med posamezne občine, s tem pa se povečuje odvisnost večine
občin od finančnih sredstev države (finančne izravnave). Nov zakon ta problem rešuje z
uvedbo solidarnostne izravnave prihodkov od dohodnine med občinami in postavitvijo
zgornje meje višine prihodkov od dohodnine, ki jih posamezna občina lahko prejme glede
na število prebivalcev in njeno raznolikost. Na osnovi izračuna smo za Občino Škofja Loka
in Mestno občino Kranj ugotovili, da sta na osnovi novega zakona v obdobju 2007–2010
prejeli višje prihodke iz naslova dohodnine, kot bi jih v primeru veljavnosti starega
zakona. Pri tem se je višina prihodkov od dohodnine glede na star zakon pri Občini Škofja
Loka bolj povečala kot pri Mestni občini Kranj, kar lahko pojasnimo z uvedbo
solidarnostne izravnave pri delitvi dohodnine med občine. Nov zakon kot glavni in edini vir
za financiranje z ustavo in zakoni predpisanih nalog opredeljuje prihodek od dohodnine.
Slabost takega predpisa je lahko prevelika odvisnost občin od enega samega vira
financiranja in možnost spreminjanja predpisov o dohodnini na državni ravni, ki lahko
pripeljejo do ponovne večje odvisnosti občin od državnih sredstev. Občine same namreč
nimajo možnosti uvedbe lastnih davkov, ki bi veljali samo za to občino. Edini davek, na
katerega imajo občine določen vpliv, je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Z
določitvijo dodatnih virov financiranja lahko občine dodatno stimuliramo za izvajanje
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aktivnosti na določenem področju. Tako bi lahko npr. z opredelitvijo davka na dobiček
podjetij kot lastnega vira občin spodbudili občine k izboljšanju pogojev za nastanek novih
in razvoj že obstoječih podjetij na območju določene občine, kar bi posledično pripeljalo
do novih delovnih mest.
Na osnovi vsega navedenega lahko ugotovimo, da sta si struktura in dinamika prihodkov
Občine Škofja Loka in Mestne Občine Kranj v obdobju 2006–2010 podobni. Gospodarske
razmere za razliko od zakonskih sprememb, ki so začele veljati v letu 2007 in so vplivale
na samo višino prihodkov obravnavanih občin in na ugotavljanje zadostnosti prihodkov za
izvajanje njihovih predpisanih nalog, na samo višino prihodkov v tem obdobju niso imele
vpliva.

48

4 ZAKLJUČEK
Lokalna samouprava in njeno financiranje je v Sloveniji urejeno z ustavo in več zakoni, ki
obširno pokrivajo temeljna načela, nastanek, delovanje, naloge in financiranje lokalne
samouprave. Najpomembnejši zakon z vidika financiranja lokalne samouprave je Zakon o
financiranju občin, ki ureja vire financiranja in zadostnost le-teh za opravljanje zakonskih
in z drugimi predpisi predpisanih nalog občin. Zadostnost virov sredstev zakon rešuje z
izračunom primerne porabe posamezne občine, ki upošteva tudi razlike med občinami pri
površini, dolžini cest in starosti prebivalstva v občini, vire financiranja pa rešuje z njihovo
navedbo, in sicer jih opredeli kot lastne vire, zadolževanje, ter sredstva države ter EU.
Glavni prihodki Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj v obdobju 2006–2010 so bili
davčni in nedavčni prihodki. Največji delež skupnih prihodkov pri obeh občinah
predstavljajo prihodki od dohodnine. Povprečna struktura prihodkov v obdobju 2006–2010
pri obeh občinah je podobna, in sicer si pri obeh prihodki po deležu v skupni strukturi
prihodkov sledijo v vrstnem redu: davčni, nedavčni, kapitalski in transferni prihodki.
Povezanost med višino prihodkov Občine Škofja Loka in višino prihodkov Mestne Občine
Kranj je močna in pozitivna, kar potrjuje, da je dinamika gibanja posamezne vrste
prihodkov med občinama podobna.
V letu 2009 je v Sloveniji prišlo do negativnih gospodarskih sprememb, ki so se pokazale v
negativni rasti BDP-ja in višji stopnji registrirane brezposelnosti v letih 2009 in 2010.
Navedeni spremembi pa v tem obdobju nista imeli vpliva na višino prihodkov Občine
Škofja Loka in Mestne občina Kranj. Gospodarske spremembe se v višini prihodkov niso
odrazile zaradi narave virov financiranja občin, ki so v osnovi davki, na višino katerih nižji
BDP in višja stopnja registrirane brezposelnosti nimata vpliva, in načina izračuna prihodka
od dohodnine, ki za pripadajoči delež dohodnine posamezni občini v tekočem letu
upošteva podatke o pobrani dohodnini v državi v predpreteklem letu. Pričakujemo lahko,
da se bodo gospodarske spremembe v višini prihodkov od dohodnine odrazile v obdobju
od vključno leta 2011 dalje.
S spremembo Zakona o financiranju občin je v letu 2007 prišlo do spremembe pri
ugotavljanju zadostnosti virov sredstev za financiranje z ustavo in drugimi predpisi
predpisanih nalog občin in pri porazdelitvi prihodkov od dohodnine med posamezne
občine. Nov zakon v primerjavi s starim pri izračunu primerne porabe, ki se uporablja za
ugotavljanje zadostnosti virov sredstev, ne razlikuje med mestnimi in navadnimi občinami,
daje večji poudarek površini občine in dolžini cest v občini in kot edini vir za financiranje
primerne porabe opredeli prihodek od dohodnine. Pri Mestni občini Kranj se je primerna
poraba v obdobju 2007–2010 v primerjavi s starim zakonom znižala, pri Občini Škofja
Loka pa je primerna poraba ostala na podobnem nivoju kot po starem zakonu.
Sprememba pri porazdelitvi dohodnine med občine je v obdobju 2007–2010 pri obeh
obravnavanih občinah povzročila višji prihodek iz naslova dohodnine. Rast prihodka od
dohodnine zaradi spremembe zakonodaje je bila opaznejša pri Občini Škofja Loka, kar je
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posledica uvedbe solidarnostne izravnave pri porazdelitvi dohodnine med občine.
Solidarnostna izravnava omogoča, da se med vse občine prihodek od dohodnine porazdeli
enakomerneje. Tako občine, ki imajo nižji strukturni delež pobrane dohodnine na
njihovem območju, prejmejo višji prihodek iz naslova dohodnine, kot bi ga, če
solidarnostne izravnave ne bi bilo.
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