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POVZETEK

Diplomsko delo preučuje Načrt razvojnih programov z vidika starostne strukture
prebivalstva in je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.
Namen diplomske naloge je analizirati načrt razvojnih programov izbrane občine in
merjenje investicijskih aktivnosti v tej občini glede na starostne skupine prebivalstva. V
izbrani občini je predstavljeno financiranje različnih razvojnih programov skozi določena
časovna obdobja in kako so s tem zadovoljene potrebe različnih starostnih skupin
prebivalstva.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti ali je katera izmed starostnih skupin prebivalstva
favorizirana, glede razdeljevanja finančnih sredstev, skozi načrt razvojnih programov
občine.
Hipotezi v našem diplomskem delu sta bili: ali so razvojne aktivnosti občine po različnih
obdobjih glede na starostno strukturo prebivalstva enake in ali občina na dolgi rok poskrbi
za vse kategorije prebivalstva v enaki meri.
Teoretični del naloge razlaga splošne pojme o lokalni samoupravi, o financiranju lokalne
samouprave, o načrtu razvojnih programov ter predstavi našo preučevano občino –
Občino Domžale. V empiričnem delu diplomsko delo analizira Načrt razvojnih programov
Občine Domžale za obdobje 2011–2014. Starostne skupine so razdeljene v tri kategorije:
otroke in mladino, aktivno prebivalstvo ter starejše prebivalstvo. Izdelana je bila
primerjava, koliko sredstev izbrana občina namenja posameznim prioritetnim programom
razvoja v določenih letih in v določenem daljšem zaporednem obdobju za določene
starostne skupine.
Z rezultati analize smo na koncu našo prvo hipotezo potrdili, drugo hipotezo pa smo
morali ovreči.
KLJUČNE BESEDE: lokalna samouprava, občina, proračun občine, načrt razvojnih
programov,
starostna
struktura
prebivalstva
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SUMMARY

ANALYSIS OF THE MUNICIPALITY DEVELOPMENT PROGRAMME PLAN IN
THE LIGHT OF AGE STRUCTURE
Diploma thesis Analysis of the Municipality Development Programme Plan in the Light of
Age Structure consists of theoretical and empirical part.
We researched to what extend the long term development activities and investments of
municipality of Domžale differ from one age group to another. Our aim was to find out
whether all groups are covered and whether there is a group with preferences in the
financial field.
Our two hypotheses were: do development activities differ from one group to another,
and whether all age groups are covered to the same extent.
The theoretical part defines basic terms in the fields of local administration, municipality,
municipality financing, municipality budget and development programme plan. The
empirical part analyses the development programme plan of the Municipality of Domžale
from 2011–2014. The population of the Municipality of Domžale was divided in three
groups: children and youth, active population, elderly people. We have set up a list of
expenses within certain age groups, priority programmes and years.
Our first hypothesis was confirmed whereas the second had to be rejected.
KEY WORDS: local administration, municipality, municipality budget, development
programme plan, age structure
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1 UVOD
V okviru nalog lokalne skupnosti je, da skrbi za svoje prebivalce. Tako občina skrbi za
svoje prebivalce na način, da investira v določena področja. Področja so opredeljena v
načrtu razvojnih programov občine. Občina je omejena s finančnimi sredstvi, zato mora ta
finančna sredstva na čim bolj racionalen način razdeliti med lokalne uporabnike.
Zakon o lokalni samoupravi našteva tipična področja, na katerih občina opravlja vrsto
nalog. Npr.: upravljanje občinskega premoženja, ustvarjanje pogojev za gospodarski
razvoj občine (ne vpliva direktno, ampak s prostorskimi načrti, komunalno politiko,
strategijo svojega razvoja, gradnjo stanovanj, zlasti neprofitnih), ustanavlja lokalne javne
službe (obvezne in neobvezne), skrbi za socialno skrbstvo (v celoti za predšolsko varstvo,
za invalide, ostarele itd.) …
V skladu z zakonom lahko občina poseduje, pridobiva in razpolaga z vrstami premoženja,
ustanavlja in vodi javna in druga podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj
proračun. Tretji del proračuna pa predstavlja Načrt razvojnih programov (NRP).
Po Zakonu o javnih financah načrt razvojnih programov odraža politiko občine na področju
investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za določeno obdobje oziroma do
zaključka projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v
občini in je obvezni sestavni del proračuna občine. Predstavlja tretji del proračunske
dokumentacije.
NRP je zelo pomemben dokument, saj predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se
bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V NRP so
vključeni projekti, ki niso vnaprej in direktno določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno
politiko občine. S tem dokumentom pa se v proračunsko načrtovanje vnaša komponenta
dolgoročnega načrtovanja.
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih - načrtovani izdatki
proračuna za investicije in državne pomoči, ki so prikazani po:
•
•
•

posameznih projektih ali programih;
letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v
prihodnjih letih;
virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.

Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po področjih proračunske porabe in
projektih ter usklajuje za preteklo obdobje z dejansko realizacijo.
V diplomskem delu bomo raziskali načrtovanje financiranja razvojnih programov Občine
Domžale z vidika starostne strukture prebivalstva. Občine Domžale ima izjemen potencial
za nadaljnji razvoj predvsem zaradi geostrateške in prometne lege v središču Slovenije ob
1

glavnih prometnih povezavah. Poleg tega ima Občina tradicionalno razvito podjetništvo in
obrt, hkrati pa tudi ugodne razmere za poselitev, kar ji daje velike razvojne možnosti.
Glavni cilji dolgoročnega razvoja Občine Domžale so oblikovani tako, da bi v prihodnje
zagotavljali uravnotežen gospodarski, prostorski in socialni razvoj. Prav zato nas zanima,
kako Občina Domžale poskrbi za racionalno in enakomerno financiranje vseh starostnih
struktur svojih prebivalcev.
Namen diplomskega dela je analiza Načrta razvojnih programov v Občini Domžale in
merjenje investicijskih aktivnosti v Občini glede na starostne skupine prebivalstva. V
diplomskem delu bomo predstavili financiranje različnih razvojnih programov v Občini
Domžale skozi določena časovna obdobja in kako so s tem zadovoljene potrebe različnih
starostnih skupin prebivalstva.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali je katera izmed starostnih skupin prebivalstva v
Občini Domžale favorizirana glede razdeljevanja finančnih sredstev skozi Načrt razvojnih
programov Občine. Starostne skupine bomo razdelil na otroke in mladino, aktivno
prebivalstvo in starejše prebivalstvo. Primerjali bomo, koliko sredstev Občina Domžale
namenja posameznim prioritetnim programom razvoja v določenem letu in v določenem
obdobju. Preverili pa bomo tudi, kako so se pretekli načrti Občine Domžale realizirali in ali
je bila katera starostna struktura v določenem obdobju pri tem favorizirana.
V diplomski nalogi bo poudarek na podatkih, pridobljenih iz različnih gradiv Občine
Domžale, predvsem iz Odloka o proračunu Občine Domžale in Načrta razvojnih programov
Občine Domžale v letih 2011–2014. V prvem delu bomo največ uporabili metodo
deskripcije. Za vire bomo v tem delu uporabili predvsem zakonske predpise, ki se
navezujejo na proračun, ter po možnosti druge vire, predvsem spletne, ki bodo zajemali
članke in raziskave. Ko bomo zbrali potrebne podatke, bomo le-te analizirali, v delo bomo
vključili tabele in grafikone in v tem delu uporabili statistično metodo, nato pa bomo
poskušali z metodo sinteze potrditi ali ovreči naše trditve oziroma hipoteze.
Pred začetkom diplomskega dela smo si zastavili dve hipotezi, ki jih bomo na koncu
diplomske naloge potrdili ali ovrgli. Hipotezi za našo diplomsko nalogo sta:
1. Razvojne aktivnosti Občine so po različnih obdobjih glede na
starostno strukturo prebivalstva enake.
2. Na dolgi rok Občina poskrbi za vse kategorije prebivalstva v enaki
meri.
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI
2.1 OPREDELITEV POJMA LOKALNA SAMOUPRAVA
Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja življenjskih potreb
prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirih in na organiziran, vendar ne
oblasten način. V primerjavi z državno upravo, za katero so značilni hierarhična ureditev,
podrejenost nižjih organov, centralizacija, racionalnost in učinkovitost, so za lokalno
samoupravo značilni avtonomija in samostojnost, decentralizacija in demokratizacija
(Vlaj, 2004, str. 14).
Lokalno samoupravo opredeljuje tudi Evropska listina lokalne samouprave (v nadaljevanju
MELLS), katero je ratificirala tudi Slovenija. Evropska listina lokalne samouprave
opredeljuje, da je lokalna samouprava pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah
zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist
lokalnega prebivalstva. V drugem odstavku tega člena pa je opredeljeno, da to pravico
uresničujejo sveti ali skupščine, ki jih sestavljajo člani, izvoljeni s svobodnim in tajnim
glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne volilne pravice, in imajo
lahko izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te določbe na noben način ne vplivajo na
reševanje zadev tudi na zborih državljanov, referendumih ali kakšni drugi obliki
neposredne udeležbe državljanov, kjer to dopušča zakon (MELLS, 3. člen).
Bistvo samouprave temelji na ideji, da bi lahko vsak posameznik in vsaka družbena
skupina prišla do besede oziroma vplivala v stvareh, ki se nanašajo na njihove interese in
koristi. Da torej samostojno odločajo o zadevah tisti, katerih se tičejo. V najširšem smislu
samouprava pomeni, da neki krog ljudi sam upravlja s svojimi nalogami. Najbolj splošna
opredelitev pojma samouprava je, da gre za pravico samostojno odločati o lastnih
zadevah (Grafenauer, 2000, str. 31–32).
Večina avtorjev, ki obravnava samoupravo, je mnenja, da je na nekem območju najbolj
samoupravna država, saj ima le ona moč, da vsili svoje odločitve znotraj nje. Država tako
lahko nekomu prepusti pravico, da o določenih zadevah samostojno odloča (Vlaj, 2001,
str. 20). Se pravi, da je od države odvisno, koliko samostojnosti bo dopustila lokalni
samoupravi. Vloga in položaj lokalne samouprave je torej odvisna od normativne ureditve
v določeni državi. V vseh modernih pravnih sistemih je lokalna samouprava ustanovna
kategorija, kar pomeni, da je pravno zagotovljena z najvišjim pravnim aktom v državi, to
je z ustavo (Grafenauer, 2000, str. 39). Za razliko od državne uprave, za katero so značilni
centralizacija, hierarhična ureditev, podrejenost nižjih organov, racionalnost in
učinkovitost, so za lokalno samoupravo značilni decentralizacija, avtonomija, samostojnost
in demokratizacija, samouprava se gradi od spodaj navzgor – od prebivalcev, prevladuje
neoblastno urejanje in reševanje lokalnih zadev javnega pomena (Vlaj, 2001, str. 20).
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Delovanje lokalne samouprave na nekem območju naj bi tako ustvarjalo splošne pogoje
za življenje in delo ljudi na tem območju. Omogoča tudi oskrbo občanov z dobrinami, ki so
v javnem interesu. Poleg teh nalog lahko na organe lokalne samouprave prenese del
državnih nalog država v izvajanje. Za prenesene naloge pa mora država tudi zagotoviti
finančna sredstva. Vendar za lokalno samoupravo štejemo le od države neodvisno
delovanje lokalnih skupnosti.
Osnovni konstitutivni elementi institucije lokalne samouprave so naslednji elementi
samoupravnosti (Žagar, 2003, str. 7):
•

•

•
•
•

teritorialni – kar pomeni, da so lokalne skupnosti ustanovljene za določeno
območje, ki je ožje od območja države, na primer pokrajine, občine, krajevne
skupnosti, …;
funkcionalni – to pomeni, da se tem skupnostim prizna določeno delovno
področje nalog, regionalnega ali lokalnega pomena, ki izražajo interese njihovih
prebivalcev;
organizacijski – te naloge opravljajo člani lokalne skupnosti z lastno
odgovornostjo samostojno bodisi neposredno bodisi po izvoljenih organih;
materialno finančni – zelo pomemben element in pomeni, da ima lokalna
skupnost lastna materialna sredstva za opravljanje svoji nalog;
pravni element samoupravnosti – kar pomeni, da lokalna skupnost
samostojno nastopa v poslovno pravnem prometu oziroma da ima lastnost, status
pravne osebe.

2.2 OPREDELITEV POJMA LOKALNA SKUPNOST
Kakor pojem lokalna samouprava več avtorjev različno interpretira, je enako tudi pri
pojmu lokalna skupnost, ki ga različni avtorji različno opredeljujejo.
Lokalne skupnosti so izhodišče za oblikovanje lokalne samouprave, pri čemer lokalna
skupnost ni pravni pojem, temveč družbeni pojav, ki obstaja neodvisno od naše
normativne volje (Vlaj, 2001, str. 20).
Pojem lokalna skupnost vsebuje naslednje značilne elemente (Grafenauer, 2000, str. 16):
•
•
•

prebivalci (ljudje), ki prebivajo na nekem območju;
ozemlje oziroma teritorij;
integriranost, povezanost v skupnost – kar pogojuje oziroma označuje:
o dejstvo naselitve (bivanja, življenja) na določenem teritoriju;
o skupni interesi in potrebe oziroma skupne dejavnosti ljudi, ki pogojujejo
medsebojne odnose in aktivnosti ljudi;
o zavest o pripadnosti skupnosti.

Človeka lahko označimo za ustvarjalno bitje, ki ni ustvarjalen kot posameznik, marveč kot
član in organizator družbe, v kateri živi (Trstenjak, 1985, str. 249).
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Lokalne skupnosti predstavljajo bolj ali manj samostojne zaključene skupnosti, ki so se
izoblikovale skozi določeno časovno obdobje zaradi dolgotrajnih družbenih procesov na
določenem geografskem prostoru. Ti ljudje so povezani predvsem zaradi zadovoljevanja
skupnih potreb in imajo skupne interese (Grafenauer, 2000, str. 18).
Če torej povzamemo več različnih avtorjev, lahko ugotovimo, da so bistveni elementi
lokalne skupnosti: določeno naselje, ljudje, ki so naseljeni na tem ozemlju, skupni interesi
in potrebe teh ljudi, dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb in zavest ljudi o skupnosti, ki
ji pripadajo. Lokalne skupnosti kot temelj lokalne samouprave sestavljajo ljudje,
organizirani v krajevne skupnosti, četrtne skupnosti, mesta, občine, mestne občine ali
širše lokalne skupnosti (npr. pokrajine).

2.3

OPREDELITEV POJMA OBČINA

ZLS v 1. členu opredeljuje občino kot temeljno samoupravno lokalno skupnost. To je
najbolj preprosta in najbolj pogosta definicija občine. Za občino so značilne tri sestavine,
in sicer (ZLS-UPB2):
•
•
•

da je občina glavni oziroma najvažnejši tip (oblika) lokalne samouprave;
da je oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, kakršna
so naselja – posamezna ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi;
da ima položaj samoupravnosti – z vsebino, kakor ga določa sistemska zakonodaja
o lokalni samoupravi v posamezni deželi.

2.3.1 VRSTE OBČIN
V Sloveniji občine delimo na navadne (podeželske, nemestne) občine, mestne občine in
občine s posebnim statusom (teh v praksi pri nas zaenkrat še ni).
•

Navadna občina – Praviloma naj bi občina štela več kot 5.000 prebivalcev.
Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z ZLS. Da je občina sposobna na svojem
območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge, se šteje, če so zagotovljeni
naslednji pogoji (ZLS-UPB2, 13. člen):
o popolna osnovna šola;
o primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena
postaja);
o komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, oskrba z električno energijo);
o poštne storitve;
o knjižnica (splošna ali šolska);
o prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti.

•

Mestna občina – Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava RS) je
uvedla mestno občino kot posebno vrsto občine, ki opravlja tudi z zakonom
določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. Država te
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naloge prenese v izvirno pristojnost mestne občine, torej jih opravlja kot svoje
izvirne in ne kot prenesene državne naloge. Take naloge so na primer naloge na
področju prostorskega in urbanističnega urejanja, stanovanjske gradnje, družbenih
dejavnosti itd. Merila za oblikovanje mestnih občin so strožja v kakovostnem in
količinskem pogledu. Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij,
povezanih v enoten prostorski organizem, z mestno okolico, ki jo povezuje dnevno
preseljevanje prebivalstva. ZLS v 16. členu določa, da mesto lahko dobi status
mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih
mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, in je
geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja.
Mestna občina mora na svojem območju poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati
navadna občina, izpolnjevati še pogoje, da ima bolnišnico, omrežje javnih služb,
gledališča, muzeje, arhive (kulturna dejavnost), poklicne in srednje šole (Vlaj,
2004, str. 190–191).
•

Občine s posebnim statusom – ZLS predvideva tudi občine s posebnim
statusom. Država zagotavlja posebna sredstva za razvoj občin s posebnim
statusom. Gre predvsem za občine v obmejnem pasu, za katerih nadaljnji razvoj
ima država poseben interes. Prvotno je ZLS glede občin s posebnim statusom
določal, da gre za občine na gorskih, obmejnih, narodnostno mešanih, ekološko
razvrednotenih in razvojno šibkih območjih, ki se jim lahko z zakonom podeli
poseben status, kadar je izražen poseben interes države za ohranitev in razvoj
posameznih od teh območij. Veljavni ZLS pa ne našteva več območij, temveč pravi
le, da lahko Državni zbor občinam na območjih, kadar je izražen poseben interes,
za ohranitev poselitve in razvoj posameznih območij podeli poseben status. Pogoje
za opredelitev posebnega statusa določi poseben zakon (Vlaj, 2004, str. 191–192).

2.3.2 NALOGE OBČIN
ZLS v tretjem poglavju določa, da občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in
razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru
sistema javnih financ določa svoj proračun. ZLS naloge opredeljuje kot izvirne in
prenesene. Izvirne naloge so tiste, ko občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena. Izvirne naloge so določene s splošnim aktom občine ali pa so določene z
zakonom.
Med izvirne naloge spadajo naloge, ki predstavljajo tipično vsebino lokalne samouprave.
Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja občina zlasti naslednje naloge (ZLSUPB2, 21. člen):
•
•

upravlja občinsko premoženje;
omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 za
kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in
drugo dejavnost na svojem območju;
pospešuje razvoj športa in rekreacije;
pospešuje kulturno-umetniško 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 v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega
redarstva;
opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;
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.

Prenesene naloge so v ZLS opredeljene, da država lahko z zakonom prenese na občino
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in
učinkoviteje opravljajo v občini, če država za to zagotovi tudi potrebna sredstva. Z
zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih prenesenih nalog prenese na vse
občine, na mestne občine, na občine na določenem območju ali na posamezno občino.
Prenesene naloge se pojavljajo zlasti na področjih:
•

urejanja javnega primestnega prometa; izvajanja nalog na področju posegov v
prostor in graditve objektov ter geodetske službe;
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•
•
•

zagotavljanja javne mreže gimnazij, srednjih in poklicnih šol;
javne zdravstvene službe na sekundarni ravni;
obratovalnega časa gostinskih objektov.

Te naloge lahko država prenese na mestne občine, na občine na določenem območju ali
na vse občine. Država pa mora za izvajanje prenesenih nalog zagotoviti ustrezna finančna
sredstva.
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3 FINANCIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE
Financiranje lokalnih skupnosti je bistveno vprašanje delovanja lokalne skupnosti. Lokalna
skupnost mora imeti finančno avtonomijo in dovolj finančnih virov, kajti to določa njen
položaj v sistemu. Finančna neodvisnost je eden od elementov samoupravnosti.
Pomanjkanje finančnih sredstev lahko spremeni lokalne skupnosti v izvršilne organe
centralne državne uprave. Evropska listina lokalne samouprave zahteva pravico lokalnih
oblasti do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto
razpolagajo. Imeti morajo torej visoko stopnjo avtonomije glede svojih pristojnosti, načine
in sredstva za uresničevanje teh pristojnosti ter potrebne vire za njihovo izpolnjevanje.
Stroški za izvajanje predpisanih obveznih nalog lokalnih skupnosti so različni. Javna
poraba lokalnih skupnosti glede na BDP znaša od 1,4 % (Ciper) do 27,5 % (Švedska), pod
10 % pa je samo v dvanajstih evropskih državah (Vlaj, 2001, str. 167–172).
Financiranja lokalnih skupnosti ni mogoče urediti brez prerazdelitvene in stabilizacijske
funkcije javnih financ. Državna oblast mora uveljaviti sistem financiranja lokalnih
skupnosti z elementi, ki so z njenega vidika najustreznejši in v največji meri zagotavljajo
delovanje lokalnih skupnosti. Ta sistem se mora naslanjati na lastne vire lokalnih
skupnosti, razen tega pa tudi na subvencije države, s katerimi država stalno izravnava
neizenačene zmogljivosti lokalnih skupnosti in s tem preprečuje neizenačene davčne
obremenitve prebivalstva ali neizenačeno oskrbljenost z javnimi dobrinami.

3.1 VIRI FINANCIRANJA OBČIN
ZLS opredeljuje, da se občine financirajo iz lastnih virov, sredstev države in zadolžitve.
3.1.1 LASTNI VIRI OBČINE
Nov ZFO-1 (2006) opredeljuje, da se občine financirajo iz lastnih virov, med katere
spadajo davčni in drugih viri, odstopljeni viri ter občinske takse.
•

Lastni davčni viri: Na podlagi prejšnjega ZFO (1994) so občinam iz naslova
davkov pripadali različni prihodki za financiranje porabe občine, med katerimi je bil
najpomembnejši prihodek iz dohodnine – občinam je pripadlo 35 % dohodnine.
Poleg tega so občinam pripadali davek od premoženja, davek na dediščine in
darila, davek na dobitke iger na srečo, davek na promet nepremičnin ter drugi
davki in dajatve, določeni z zakonom (Milunovič, 2001, str. 87). Po novem zakonu
prihodki iz dohodnine v višini 35 % ne spadajo pod prihodke občin iz naslova
davkov, ampak občine prihodke iz dohodnine dobijo kot odstopljene vire. Novost
zakona je tudi v tem, da občinam pripadeta davek na plovila in davek na
nepremičnine. Do uvedbe davka na nepremičnine občinam pripadejo prihodki od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in prihodki od davkov od
nepremičnega premoženja po zakonu, ki ureja davke občanov (ZFO-1, 2006, 36.
člen). Ker zakon o davku na nepremičnine predvidoma ne bo sprejet še vsaj
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kakšno leto, imajo prihodki od NUSZ in prihodki od davkov od nepremičnega
premoženja v proračunu pomembno vlogo.
•

Drugi lastni viri: Med druge lastne vire financiranja občine spadajo prihodki od
samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih
služb in drugi, če je tako določeno z zakonom. Ti prihodki pripadajo občini v višini,
ki je določena v aktu o njihovi uvedbi. Prihodki občine so tudi prihodki od
stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki
iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije.

•

Odstopljeni viri: Na podlagi zakona o izvrševanju državnega proračuna za
posamezno leto se določi obseg prihodkov za posamezno občino (prihodki iz
glavarine), ki se občinam odstopi iz naslova prihodkov iz dohodnine in drugih
davkov, in sicer v skupni višini skupne primerne porabe občin, ki je ugotovljena
kot vsota primernih porab vseh občin.

•

Občinske takse: Občina lahko z odlokom predpiše vrsto in višino občinske takse
za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje
na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za
kampiranje in za druge zadeve, če tako določa zakon.

3.1.2 FINANČNA IZRAVNAVA
V prejšnjem sistemu so bila občinam, ki z lastnimi prihodki niso mogle zagotoviti svoje
primerne porabe, zagotovljena sredstva za finančno izravnavo v višini razlike med
primerno porabo in lastnimi prihodki (ZFO, 1994).
V novem zakonu (ZFO, 2006) višina zneska finančne izravnave temelji na višini glavarine
(Gl), to je skupna primerna poraba občin na prebivalca (Gl=SPP/O). Primerna poraba
občin se financira iz naslova odstopljenih prihodkov državnega proračuna, podlaga za
določitev višine teh prihodkov pa so prihodki iz glavarine. Tako se občini, ki iz prihodkov iz
glavarine ne more financirati primerne porabe, zagotovijo sredstva za finančno izravnavo
v višini razlike med izračunanima zneskoma. Prihodki iz glavarine (Gli) so prihodki občine v
višini glavarine (Gl), pomnožene s številom prebivalcev občine (Oi), popravljene z
indeksom raznolikosti občine (Iro), izračunanim po formuli Gli=Oi*Gl*(0,3+0,7*Iro), kjer
je Iro=PPi/Oi*Gl. Če je znesek prihodkov občine iz glavarine višji od izračunane primerne
porabe občine za več kot 15 %, se presežek nad 15 % zmanjša za 50 % (ZFO-1, 2006).
Pozitivna stran sistema finančne izravnave je v solidarnosti do finančno šibkih občin, kot
negativno pa Vilma Milunovič (2001, str. 89) navaja, da so z zagotovljeno finančno
izravnavo občine demotivirane za krepitev davčne osnove in za ustvarjanje drugih lastnih
prihodkov. V Sloveniji je po starem zakonu nad 90 % občin prejemalo finančno izravnavo,
po novem zakonu jih finančno izravnavo prejme le še približno 50 %. Kljub temu, da se je
delež občin s finančno izravnavo zmanjšal, to pomeni, da so lokalne skupnosti močno
odvisne od države in da veliko občin nima dovolj in ustreznih lastnih virov za opravljanje
svojih nalog.
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3.1.3 ZADOLŽEVANJE OBČIN
Novi zakon ZFO-1 (2006) kot vir sredstev za financiranje nalog navaja tudi zadolževanje
občin. Stari zakon ZFO (1994) je občinam dopuščal, da so predvsem za financirane
razvoja pridobivale sredstva tudi z zadolževanjem. Občina se ni smela zadolževati za
tekoče poslovanje, temveč samo za financiranje naložb v stanovanjsko gradnjo in
infrastrukturo. To je lahko storila z najetjem posojil ali izdajo vrednostnih papirjev,
praviloma samo v državi. Možnosti zadolževanja so bile zakonsko omejene in vezane na
soglasje ministra za finance. To je pomenilo poseganje države v avtonomnost lokalne
skupnosti (Milunovič, 2001, str. 90). Z novim zakonom so ta določila odpravljena, ostale
pa so omejitve glede višine zadolžitve.

3.2 PRORAČUN OBČINE
Proračun je torej pravni akt države ali občine, v katerem so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter tudi odhodki in drugi izdatki občine ali države za eno leto (Cvikl in Zemljič,
2000, str. 13). Že sama Ustava Republike Slovenije so dotika področja proračuna, kjer je v
148. členu navedeno, da morajo biti vsi prihodki in izdatki države ter lokalnih skupnosti za
financiranje javne porabe zajeti v njihovih proračunih.
Da bi država kot tudi lokalna skupnost lahko izvajala vse potrebne funkcije svojega
delovanja, mora torej pridobiti zadostna sredstva za svoje delovanje ter ta sredstva tudi
odgovorno, učinkovito in uspešno uporabiti ter razdeliti. Proračun je torej instrument,
skozi katerega se uresničujeta prej omenjeni načeli (Klun v: Setnikar - Cankar, 2005, str.
195).
Proračun se sprejema za naslednje leto, in to v roku, ki omogoča, da se lahko uveljavlja s
1. januarjem tistega leta, za katerega se proračun sprejema. V ZJF pa je s 13. členom
zapisano, da se lahko proračun sprejema tudi za dve naslednji leti, vendar samo znotraj
mandatnega obdobja. Velika prednost dvoletnega sprejemanja proračuna se kaže, ko npr.
občine načrtujejo razvojne naloge, ki pa jih ni mogoče doseči v samo enem proračunskem
letu.
V Republiki Sloveniji imamo z veljavno zakonodajo enoten način oblikovanja občinskega
proračuna, kjer so tako za neposredne kot posredne uporabnike proračuna dana navodila
za pripravo proračuna in finančnih načrtov. Tako je v Zakonu o javnih financah (1999)
določeno tudi v 18. členu, ki pravi, da za finance pristojen organ občinske uprave po
prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga državnega
proračuna posreduje neposrednim uporabnikom občinskega proračuna navodila za
pripravo občinskega proračuna, ki vsebujejo:
•
•
•
•

temeljna ekonomska izhodišča za pripravo predloga proračuna;
opis načrtovanih politik občine;
oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih;
način priprave ter rok za pripravo proračuna in predlogov finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov.
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3.2.1 UPORABNIKI PRORAČUNA

Za določitev uporabnikov proračuna imamo nekaj osnovnih kriterijev, ki so podlaga za
razvrstitev posameznega subjekta v skupino. Prvi osnovni kriterij je način financiranja
iz proračunov in opredeljuje, ali gre za neposredno ali posredno financiranje iz
državnega oz. občinskih proračunov. Drugi kriterij za določitev uporabnikov proračuna
je vprašanje, kdo je ustanovitelj subjekta, kjer je to lahko država ali pa občina. Pod
tretji osnovni kriterij se postavlja vprašanje, kakšna je statusna oblika subjekta, kjer
poznamo državni upravni organ, občinski upravni organ, drugi organ lokalne
skupnosti, javni zavod, javni sklad, agencije, proračunski sklad idr. Zadnji kriterij za
določitev uporabnikov proračuna pa je vrsta javne funkcije, ki jo subjekt opravlja,
kamor spadajo izvajanje upravnih in drugih nalog državnih organov ali organov
lokalnih skupnosti, izvajanje obveznega socialnega zavarovanja, izvajanje nalog izven
proračunskega javnega sklada, izvajanje javne službe in izvajanje dejavnosti v javnem
interesu. Uporabnike proračuna podrobneje opredeljuje Zakon o javnih financah
(1999), in sicer kot subjekte javnih financ, med katere spadajo: neposredni uporabniki
občinskih ali državnega proračuna, posredni uporabniki občinskih ali državnega
proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, druge pravne osebe javnega sektorja.
3.2.2 NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA

»Med neposredne uporabnike državnega ali občinskega proračuna so razvrščeni
organi in organizacije na ravni države ali občin, ki se neposredno financirajo iz
proračunov. Njihovi finančni načrti so integralni sestavni del državnega ali občinskega
proračuna in sprejeti kot sestavni del sprejetega proračuna v parlamentu oziroma v
občinskem svetu.« (Kranjec, 2003, str. 349)
Če razvrstimo neposredne uporabnike glede na državni proračun, so to:
•
•
•

nevladni proračunski uporabniki,
vladni proračunski uporabniki (vladne službe, ministrstva in organi v sestavi
ministrstev, upravne enote),
pravosodni proračunski uporabniki.

Neposredni občinski proračunski uporabniki pa so občine in krajevne skupnosti.
3.2.3 POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA

Med posredne uporabnike proračunov pa so razvrščeni javni zavodi, agencije in javni
skladi, katerih ustanovitelj je bodisi država ali občine, ki pridobivajo sredstva za
financiranje posredno iz proračunov države ali občin (prek resornih ministrstev
oziroma občinskih uprav) ali iz obeh skladov socialnega zavarovanja, sredstva pa
lahko pridobivajo tudi neposredno iz drugih virov, ki niso javnofinančnega značaja,
kamor sodijo tudi prodaja proizvodov in storitev (Kranjec, 2003, str. 350).
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Posredni uporabniki proračunov se razvrščajo v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb, javne sklade in druge izvajalce obveznega socialnega zavarovanja ter agencije.
Najbolj posebna oblika, če gledamo z vidika javnega financiranja, pa je Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Svoja sredstva pridobiva neposredno v obliki
prispevkov za obvezno socialno zavarovanje ter kot transfer iz državnega oziroma
občinskih proračunov. Enako kot neposredni uporabniki morajo tudi posredni
uporabniki proračuna pripravljati finančni načrt, ki je potreben za pripravo predloga
proračuna.
3.2.4 DRUGE PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA

Sem spadajo pravne osebe javnega sektorja, kot so gospodarski zavodi, javna
podjetja itd. Zanje je značilno, da ima občina ali država velik vpliv na upravljanje te
osebe. Pomeni, da država pravno osebo močno obvladuje ali pa jo ima v lasti.

3.3 SESTAVA PRORAČUNA
Proračun je akt občine, kjer so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki in odhodki ter
drugi izdatki občine za eno leto. Vsebina, ki se predlaga občinskemu svetu, temelji na
10. členu Zakona o javnih financah, in je sestavljena iz treh osnovnih delov, ki so
našteti pod grafičnim prikazom najpomembnejšega dela proračuna.
Slika 1: Grafični prikaz splošnega dela proračuna

Vir: Zemljič (2003, str. 35).
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Osnovni deli proračuna so:
•
•
•

splošni del proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev ter računa financiranja;
posebni del proračuna, v katerem je prikazana proračunska poraba glede na
vsebino njihove porabe;
načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrti ali plani razvojnih
programov neposrednih uporabnikov.

3.3.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna je opredeljen v 11. členu Zakona o javnih financah, ki pravi, da
osnovni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki razčlenjeni po posameznih davčnih in
nedavčnih prihodkih, ki zajemajo še prispevke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter
transferne prihodke. Odhodki proračuna pa so razvrščeni na tekoči in investicijski del. Pod
tekoči del odhodkov spadajo tekoči odhodki (plače zaposlenim, prispevki delodajalcev za
socialno varstvo, materialni stroški, plačila domačih in tujih obresti, rezerve), tekoči
transferi, kamor spadajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom ter
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter transferi v tujino. Tretji del odhodkov so
investicijski odhodki, kamor sodijo nakup in gradnja osnovnih sredstev. Zadnji del
odhodkov proračuna pa so investicijski transferi, kamor uvrščamo investicijske transfere
proračunskih uporabnikov, ki so pravne ter fizične osebe in niso uporabniki proračuna.
V računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo vsa prejeta sredstva, ki jih je občina
pridobila od vrnjenih posojil ter od prodaje kapitalskih deležev. Na drugi strani pa se
prikazujejo vsa porabljena sredstva na podlagi danih posojil, odhodek za nakup kapitalskih
naložb ter sredstva, porabljena za kupnine iz naslova privatizacije.
Zadnji del splošnega dela proračuna sestavlja račun financiranja. V tem delu se izkazujejo
odplačila dolgov in zadolževanje, kateremu je skupno financiranje presežkov odhodkov
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V
računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na
računih proračuna v proračunskem letu. Sestava proračuna ne opredeljuje dodajanja
stanja sredstev na računih iz preteklega leta, kar pa še ne pomeni, da sredstev iz
preteklega leta ni mogoče upoštevati v proračunu za tekoče leto. V 9. členu Zakona o
javnih financah (1999) je zapisano, da se mora upoštevati tudi stanje sredstev na
proračunu iz preteklega leta, saj so ta sredstva prenesena sredstva iz preteklih let, ki se
ne zavržejo in se torej vključujejo v proračun naslednjega leta. Ta prenesena sredstva se
uporabljajo za financiranje izdatkov proračuna naslednjega leta, kjer pa so izjema
namenska sredstva proračuna. Osnovno načelo proračuna pa je pravilo, da morajo biti
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prihodki in odhodki proračuna v ravnovesju. Vse tri bilance proračuna morajo biti
usklajene s celotnimi proračunskimi prihodki in odhodki.
Delitev osnovnega dela proračuna na bilanco prihodkov in odhodkov, na račun finančnih
terjatev in naložb ter na račun financiranja imenujemo tudi ekonomska klasifikacija
proračuna. Ekonomska klasifikacija je oblikovanje enotne, mednarodno primerljive
metodologije za izkazovanje javnofinančnih tokov v vseh blagajnah javnega financiranja in
oblikovanje enotne proračunske in računovodske ekonomske klasifikacije javnofinančnih
tokov za vse segmente javnega financiranja v Sloveniji. »Ekonomska klasifikacija torej
podrobno opredeljuje in razvršča tokove javnega financiranja, to je prihodke in druge
prejemke na eni strani ter odhodke in druge izdatke na drugi strani.« (Kranjec, 2003, str.
345). Pove nam, kaj se plačuje iz posameznih proračunskih postavk in deli osnovni del
proračuna v tri segmente, kot je prikazano v zgornji tabeli.
3.3.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA
Posebni del proračuna je del, v katerem se prikazuje poraba proračunskih uporabnikov
glede na vsebino njihove porabe. Tukaj so proračunska sredstva neposrednih uporabnikov
razdeljena tako, da njihovi finančni načrti predstavljajo posebni del proračuna. Ti načrti so
prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih in kontih, podprogramih ter
proračunskih postavkah. Tako obliko prikazovanja proračunskih sredstev po posameznih
proračunskih uporabnikih imenujemo tudi institucionalna klasifikacija.
Institucionalna klasifikacija torej pojasnjuje, kdo je porabnik proračunskih sredstev, s
čimer zagotavlja ustaljeno in natančno poročanje o višini porabe teh sredstev ter za
kakšne namene in cilje se uporabljajo ta sredstva. Pri vprašanju, kdo je uporabnik
proračunskih sredstev, je le-to podrobneje opredeljeno tudi v Odredbi o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega ali občinskih proračunov.
Tukaj so neposredni uporabniki vsi, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci
postavk in se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. To so občinski organi in
občinska uprava ter ožji deli občine kot krajevne, mestne, vaške ali četrtne skupnosti.
Pod posredne uporabnike pa spadajo vsi javni zavodi, agencija ali javni skladi, ki izvajajo
javno službo in druge naloge, opredeljene kot naloge v javno dobro. Sledeče se torej
financirajo iz občinskega proračuna, njihov ustanovitelj pa je občina ali drugi posredni
uporabnik.
3.3.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Pod tretji del proračuna občine spada načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih
programov sestavljajo letni načrti ali plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov.
Gre za načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne
projekte občine za naslednja štiri leta oziroma vse do zaključka projekta. V njem se torej
prikazujejo izdatki proračuna, ki so razdelani po posameznih programih neposrednih
uporabnikov, letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune
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prihodnjih let, ter viri financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
Pomembnost načrta razvojnih programov se kaže tudi pri sprejemanju programov, ki se
sofinancirajo iz sredstev evropskih skladov, saj je osnova za določitev višine podarjenih
sredstev.
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4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
4.1 VSEBINA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Ministrstvo za finance RS je izdalo Proračunski priročnik 2011–2012 ter tudi Proračunski
priročnik 2012–2013 (Navodila za pripravo finančnih načrtov ter urejanje ciljev in
kazalcev). Ta dokument v sedmem poglavju opisuje vsebino NRP, kaj so to projekti v
NRP, kaj so ukrepi v NRP. Dokument govori tudi o sredstvih iz skladov EU ter o navodilih
za vnos podatkov. V nadaljevanju tega poglavja bomo bolj podrobno predstavili vsebino,
projekte in ukrepe v NRP.
V procesu priprave državnega proračuna uporabniki proračuna utemeljujejo potrebe in
možnosti doseganja ciljev razvojnih politik na področjih, ki so v njihovi pristojnosti z
nalogami, ki jih morajo izvesti skladno s predvidenimi cilji oziroma pričakovanimi rezultati
in s katerimi upravičijo potrebne proračunske izdatke za realizacijo teh nalog. Z novo
uredbo, ki poleg načina priprave razvojnih dokumentov, oblikovanja politik in določitve
državnih razvojnih prioritet, pripravo proračunskega memoranduma idr. ureja tudi
postopke priprave državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10), se je dosedanjo
prakso, ki je veljala za Načrt razvojnih programov (NRP), ki je sestavni del državnega
proračuna (III. del) in kjer so izdatki proračuna prikazani kot konkretni projekti oziroma
programi, preneslo tudi na ostale izdatke oz. odhodke proračuna, in sicer v obliki ukrepov.
Na teh izhodiščih se torej odhodki proračuna v NRP načrtujejo po (MF, Proračunski
priročnik 2012–2013 (Navodila za pripravo finančnih načrtov ter urejanje ciljev in
kazalcev, 2012):
•
•
•

strukturi programske klasifikacije,
posameznih ukrepih in projektih,
virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in ukrepov.

NRP se pripravi po projektih in ukrepih, ki so temeljne enote priprave proračuna, in sicer
usklajeno z na vladi določenim razrezom sredstev po programski klasifikaciji odhodkov, tj.
po politikah, programih in podprogramih. Proračunske postavke so vir financiranja in so
povezane s projektom/ukrepom skozi dinamiko financiranja. Projektom in ukrepom, ki
bodo vključeni v posamezno dejavnost, bo potrebno določiti tudi prioritete.
Pomembno pri pripravi NRP je še, da se posamezne projekte združuje v skupine, saj bo
prikaz proračuna temeljil na tem, da bodo projekti predstavljeni oz. po sprejetju
proračuna v Državnem zboru tudi objavljeni v Uradnem listu RS le v okviru skupine in ne
več posamično – kjer so izjema le t. i. veliki projekti. Prikazani bodo ukrepi, skupine
projektov in veliki projekti po virih sredstev za njihovo izvedbo, in sicer za štiriletno
obdobje, načrtovano proračunsko leto in za naslednja tri leta.
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NRP torej sestavljajo projekti in ukrepi, ki pa morajo biti izvedljivi po pričakovani dinamiki
in tudi v celoti pokriti s predvidenimi (znanimi) viri financiranja, saj se izdela za obdobje
celotnega trajanja v načrt vključenih ukrepov in projektov. Projekti in ukrepi se lahko
financirajo preko ene ali več proračunskih postavk kot virov financiranja.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov morata biti usklajena, glavna razlika
med NRP in II. delom proračuna pa je v tem:
•
•

•

da je pri NRP upoštevano načelo večletnosti;
da prikazuje izdatke oz. odhodke, ki so vsebinsko združeni v projekte in ukrepe, pri
čemer se na II. del proračuna navezuje preko virov financiranja projekta
(proračunski viri);
da lahko finančna konstrukcija vključuje tudi ostale vire (občinske, zasebne, idr.),
saj morajo biti viri financiranja zagotovljeni (znani) za celotno obdobje trajanja
projekta ali ukrepa, ki je vključen v NRP.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati projekti in ukrepi, da se lahko uvrstijo v NRP, pa so
skladno z določili 42. člena omenjene uredbe naslednji:
•
•

•

•
•

usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi razvojnimi dokumenti in
usmeritvami Evropske unije, vključno s cilji proračunskega memoranduma;
za projekte v vrednosti več kot 100.000 evrov mora biti izdelana dokumentacija v
skladu z določili uredbe, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
za ukrepe, ki so načrtovani v okviru dejavnosti matrik logičnega okvirja, so osnova
potrjeni vladni dokumenti (npr. predpis, delovni program, akcijski načrt,
memorandum, izvedbeni sporazum);
projekt, ukrep mora biti izvedljiv v predvidenem obdobju;
za projekt, ukrep, ki vsebuje elemente državne pomoči, mora biti izveden postopek
v skladu z zakonom, ki ureja spremljanje državnih pomoči.

Pri uvrščanju projektov in ukrepov v NRP pa se praviloma upoštevajo še:
•

•
•

merila učinkovitosti in strokovna presoja upravičenosti ter smotrnosti investicije,
kot je to opredeljeno z uredbo, ki določa enotno metodologijo za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
merila, ki odražajo cilje Programa državnih prioritet in investicij;
merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za razvrščanje projektov v okviru
posameznega področja (področne metodologije).

Ker priprava NRP ni več omejena samo na projekte oz. investicijske projekte in programe,
je pomembno, da so proračunski uporabniki pri načrtovanju proračuna ter oblikovanju
projektov in ukrepov še posebej pozorni na vsebino, saj se npr. v okviru ukrepa lahko
zajamejo poleg stroškov plač tudi stroški za investicijske aktivnosti, povezane z rednim
delom organa, tako kot do sedaj pa se pri projektih lahko izkazujejo v ustreznem deležu
tudi stroški plač. Pri razporejanju sredstev je zato pomembno ločevati med aktivnostmi, ki
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se ponavljajo in so povezane z rednim delovanjem (ukrep) ali pa gre za omejeno trajanje
in doseganje enkratnega rezultata (projekt).
NRP pripravijo neposredni uporabniki državnega proračuna, ki ga skupaj s finančnim
načrtom predložijo nosilcu načrtovanja proračuna. Neposredni uporabniki, ki pripravljajo
NRP, morajo posebej skrbno paziti, da ne presežejo dopustnega obsega porabe
proračunskih sredstev v naslednjih letih. Za leti 2012 in 2013 je dopustni obseg določen s
sprejetim razrezom proračunskih sredstev do ravni podprograma in predlagatelja
finančnega načrta (PFN).
Pri načrtovanju dopustnega obsega proračunskih virov za projekte in ukrepe v NRP za leta
2014, 2015 in dalje morajo proračunski uporabniki kot najvišji skupni dovoljeni obseg
odhodkov upoštevati skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in ukrepe v letu
2013, in sicer je dovoljena rast na ravni predlagateljev finančnih načrtov 1,8 % v letu
2014 glede na leto 2013 in 1,1 % v letu 2015 glede na leto 2014 (MF RS, 2012).

4.2 PROJEKTI V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV
Pri načrtovanju projektov v NRP je potrebno upoštevati naslednje:
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno
(tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti,
ki se izvajajo z določenim namenom in v katerem se uporabljajo različna sredstva
(finančni viri, materialni, človeški, časovni in drugi viri), zanje pa je vnaprej določeno
trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca.
Za projekt je torej značilno, da se izvaja znotraj jasno določenega časovnega okvirja ter
da je njegov cilj doseganje enkratnega rezultata. Vsak projekt ima zato omejeno
življenjsko dobo, zaradi njegovih posebnosti pa ga je mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Bolj pozorno je potrebno načrtovati in obravnavati projekte, ki se zaradi različnih razlogov
(dolgo trajanje, ni (še) zagotovljena finančna konstrukcija za celoto ipd.) delijo na več faz
- pri čemer je v NRP lahko vsaka od njih načrtovana kot samostojna enota.
Faza projekta je funkcionalno, tehnično-tehnološko in finančno samostojna celota, ki
izpolnjuje pogoje za projekt iz gornjega odstavka. Za fazo projekta je mogoče šteti tudi
predhodne študije ter investicijsko, projektno in drugo dokumentacijo, potrebno za
izvedbo projekta.
Ker pa se projekti med seboj zelo razlikujejo, ne samo po trajanju, temveč zlasti po
vsebini ter obsegu potrebnih sredstev, se v NRP zaradi večje preglednosti prikažejo
posebej t. i. veliki projekti ter oblikujejo skupine projektov.
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Velik projekt je projekt, ki ga sestavlja vrsta del ali storitev, katerih namen je
samostojno izvajanje nedeljive naloge točno določene gospodarske ali tehnične narave, ki
ima jasno opredeljene cilje ter katerega ocenjena vrednost presega 25 milijonov
EUR.
Od vseh projektov se veliki projekti ločijo po tem, da presegajo dogovorjeni znesek oz.
izbrano vrednostno mejo, s katero je z vidika obravnave v proračunu RS določena njegova
pomembnost. Te meje so z drugih vidikov lahko drugačne (npr. glede na pravila, ki so
določena za posamezne EU-sklade) in se medsebojno ne izključujejo.
Skupino projektov pa sestavlja več istovrstnih projektov, kjer so cilji opredeljeni v
okviru skupnega namena (politike) in se bodo izvajali v določenem časovnem obdobju.
To pomeni, da se v skupino združi več projektov, vendar na način, da bodo izkazovali
smiselno celoto (celovit projekt).
Skupino projektov torej sestavlja več projektov (ali posameznih faz), od katerih je vsak
tehnično-tehnološko in finančno-ekonomsko zaokrožena celota, ki dosega cilje v okviru
skupnega namena. V tako skupino (celovit projekt) se lahko združijo projekti, ki npr.:
•

•
•
•

se nahajajo na istem območju ali ležijo ob istem prometnem koridorju, kot npr.
naložba v izgradnjo avtoceste na celotnem poteku trase med dvema
pomembnejšima središčema, modernizacija železniške proge, ureditev vodotoka,
ipd.;
se izvajajo na podlagi splošnega načrta za to območje ali koridor;
dosegajo skupen merljiv cilj, kot npr. izgradnja telekomunikacijskega omrežja ali
drugega infrastrukturnega omrežja na širšem področju;
jih načrtuje skrbnik, ki je pooblaščen za koordinacijo in spremljanje skupine
projektov (ali posameznih faz), kadar projekte izvajajo različni pristojni organi
(proračunski uporabniki).

Grupiranje projektov v skupine omogoča proračunskemu uporabniku boljši pregled nad
izvrševanjem projektov, ki so sestavljeni iz več delov in skupaj tvorijo celoto. Proračunski
uporabnik določi, katere projekte (oz. šifre projektov) bo združil in tako sestavil skupino. V
skupino projektov se lahko uvrsti projekte in tudi evidenčne projekte. Skupina projektov
lahko skupaj z velikim projektom prispeva k doseganju skupnih ciljev (rezultatov)
podprograma.
Oblikovanje skupin na način, da se jih združuje tako, da ta raven glede na opredeljeno
proračunsko strukturo bolj ustreza dejavnosti kot skupini projektov, ni primerno! Poleg
tega je s tem, ko so tudi poimenovanja skupin projektov in dejavnosti podobna ali celo
identična, zgrešen osnovni namen, tj. preglednost programske proračunske strukture.
Skupina projektov oz. celovit projekt ni podlaga za načrtovanje ter prevzemanje
obveznosti v proračunu, tj. sklenitev pogodbe, izdelavo FEP ali FOP idr. - zanj kot celoto
zato tudi ni mogoče izvrševati proračuna, saj le prikazuje skupne podatke, ki se nanašajo
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na izbrane projekte (vrednost vseh faz ali projektov, predvidena dinamika financiranja,
realizacija, ..).
Evidenčni projekt (EP) je načrt financiranja še neznane skupine projektov, za katerega so
znani cilji in nameni, v NRP pa še ni mogoče vključiti konkretnih projektov, s katerimi
bodo ti cilji doseženi, saj podrobnosti v času načrtovanja proračuna še niso znane; pomeni
zgolj rezervirane pravice za prevzemanje obveznosti za določen programski namen
oziroma izpolnitev ciljev, ki so določeni z dolgoročnimi programskimi dokumenti ali
predpisi. Viri (pravice porabe) za financiranje projekta se iz evidenčnega projekta
prenesejo na posamični projekt šele, ko je projekt izbran na podlagi razpisov ali drugih
instrumentov izbora.
Sredstva za projekte, ki se po zaključenih postopkih izbora uvrstijo v NRP kot samostojni
projekti, se dodelijo tem projektom tako, da PU določi ustrezen evidenčni projekt kot
prednika. V primerih, ko se posamični projekti ne izvajajo skladno z načrti in sredstva niso
bila oz. ne bodo porabljena v celoti, se le-ta vrnejo v okvir EP.
V načrtu razvojnih programov se načrtuje vsak projekt kot celota, tj. v skupni vrednosti
predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno
konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov, potrebnih za
financiranje izvedbe projekta. Za vsak projekt, še zlasti za velik projekt prav tako pa tudi
fazo projekta, mora predlagatelj preveriti oz. zagotoviti, da je bila izvedena presoja
smotrnosti projekta ter upravičenost utemeljena skladno z načeli učinkovitosti in
gospodarnosti.
NRP torej zajema obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih projektov, velikih
projektov in skupin projektov, po sprejemu proračuna pa objavljeni podatki prikazujejo
celotno vrednost projektov ter načrtovane vire financiranja za njihovo izvedbo, in sicer po
posameznih letih, tj. za proračunsko leto, na katerega se proračun nanaša in za naslednja
tri leta (n + 3); za projekte, ki se nadaljujejo v naslednja leta, pa je predstavljen še
seštevek potrebnih sredstev za obdobje do predvidenega zaključka financiranja
posameznega projekta. Ob pripravi oziroma spremembi posameznih letnih proračunov se
NRP v tem delu dopolni ter potrdi za naslednje štiriletno obdobje.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti, za katere je predvideno sofinanciranje iz
sredstev Evropske kohezijske politike ter drugih virov Evropske unije. To so projekti, ki
izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije, ki jo med drugim opredeljujejo tudi prioritetni
programi oziroma projekti v Nacionalnem strateškem referenčnem okviru in na podlagi
katerih se oblikujejo operativni programi, kot so npr.:
•
•
•

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013;
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013;
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•

drugi programi (Cilj 3: Evropsko teritorialno sodelovanje 2007–2013) itd.

Poleg zgoraj naštetih je potrebno upoštevati še Nacionalni strateški načrt razvoja
podeželja 2007–2013.
NRP je tudi sestavni del proračunov lokalnih skupnosti. Projekti, ki jih pripravijo občine v
okviru svojih NRP in se (med drugim) sofinancirajo iz virov državnega proračuna, morajo
biti vključeni tudi v NRP državnega proračuna. Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi
predlog državnega načrta razvojnih programov v postopku usklajevanja državnega
proračuna na podlagi podatkov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so predhodno
usklajeni na ravni pristojnega predlagatelja finančnega načrta – PFN in po predhodni
uvrstitvi v občinske proračune, skladno z zakonom o financiranju občin. Podatki o teh
projektih pa morajo biti na obeh ravneh usklajeni.
V NRP so preko projektov vključeni odhodki proračuna, namenjeni za načrtovano
povečanje ali obnovitev vrednosti stvarnega premoženja proračunskih uporabnikov (npr.
nakup osnovnih sredstev skupaj z izdatki, potrebnimi za usposobitev teh sredstev, tj.
tistimi, ki tvorijo nabavno vrednost osnovnega sredstva, vključno z DDV), torej investicijski
odhodki in transferi ter drugi izdatki, ki so za te namene predvideni v finančnih načrtih
proračunskih uporabnikov. Praviloma se namreč tovrstni izdatki navezujejo na večletne
razvojne programe. Poleg teh pa so v okviru projektov zajeti tudi drugi odhodki, tj. tisti, ki
niso investicije v pridobitev ali vzdrževanje stvarnega premoženja, imajo pa druge
pomembne lastnosti, na podlagi katerih je zanje mogoče ugotavljati upravičenost izdatkov
na podlagi pričakovanih koristi v prihodnosti (izobraževanje in usposabljanje, razvijanje
novih tehnologij ipd.).
Proračunski uporabniki morajo v okviru zavezujoče zgornje meje proračunskih odhodkov
po posameznih politikah v NRP prednostno uvrstiti projekte, ki se sofinancirajo z
evropskimi sredstvi (iz sredstev strukturnih skladov, Kohezijskega sklada itd.). V fazi
načrtovanja morajo proračunski uporabniki vključiti v NRP konkretne projekte oz.
programe ter uskladiti evidenčne projekte, ki spadajo v posamezni operativni program oz.
Nacionalni strateški referenčni okvir.
Projekti se lahko financirajo samo iz državnega proračuna, lahko pa tudi z drugimi viri, kot
so proračunski skladi, občinski proračuni, proračuni posrednih proračunskih uporabnikov,
druga domača ter tuja sredstva, vključno sredstva, pridobljena na podlagi javnozasebnega partnerstva.

4.3 PROCES PRIPRAVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Pri načrtovanju projektov za naslednje štiriletno obdobje je potrebno najprej zagotoviti
vire za projekte in programe, ki so v izvajanju, preostala predvidena sredstva pa se
nameni za projekte in programe, ki se jih v NRP uvršča na novo in se bodo začeli izvajati v
naslednjem planskem obdobju (v pripravi). Prioritetni projekti se določijo po posameznih
razvojnih podprogramih ter politikah, ob upoštevanju doseganja ciljev oziroma rezultatov
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in učinkov, ki so določeni v teh podprogramih - ki pa morajo biti usklajeni tudi s cilji
drugih veljavnih dolgoročnih razvojnih dokumentov.
V procesu priprave NRP se torej izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi,
veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, kot
predpisuje Pravilnik o izvrševanju proračuna, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh
projektov prilagodi novim proračunskim okvirom oziroma limitom ter pravilom. Neposredni
uporabnik, ki ima ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot jih potrebuje za
izvedbo in dokončanje svojih projektov, izdela najprej analizo, na podlagi katere določi,
katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati,
katerega pa mora izvesti v okviru proračuna za naslednje leto, upoštevaje planirane
obveznosti. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi
novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov
sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.
Pri načrtovanju se za podlago uporabi podatke o realizaciji projektov v veljavnem NRP v
MFERAC. Vse veljavne projekte, torej tiste, ki se že izvajajo v okviru izvrševanja proračuna
za leto 2011 in se bodo nadaljevali v naslednja proračunska obdobja, vključno veljavne
evidenčne projekte, je potrebno v času priprave proračuna uskladiti v okviru veljavnega
proračuna za tekoče leto v sistemu MFERAC skladno z določili zakona o izvrševanju
proračuna – tiste, ki so se že realizirali, pa zaključiti. Vse tiste, za katere niso načrtovana
sredstva v načrtih financiranja in torej niso več zagotovljeni pogoji za njihovo izvedbo ter
v naslednjem obdobju štirih let ni pričakovati, da se bodo ti pogoji znova vzpostavili, pa je
potrebno izločiti (status: »ukinjen« se jim določi v 30 dneh po uveljavitvi proračuna 2011
v sistemu MFERAC). V računalniško aplikacijo za načrtovanje naslednjega proračuna
SAPPrA se bodo kot izhodišče za načrtovanje proračunov 2012 in 2013 avtomatično
prenesli podatki o projektih v izvajanju in v pripravi ter začasno prekinjeni projekti.
Z vidika celovitosti in preglednosti porabe proračunskih sredstev je potrebno poudariti še,
da pri projektih, kjer je več udeležencev in sodelujejo različni PU s svojimi sredstvi (tj.
sofinancirajo projekt), mora eden od njih prevzeti vlogo skrbnika projekta in s tem
odgovornost za usklajenost postopkov in pravilnost podatkov o projektu ter njegovo
realizacijo v skladu s predvidenim načrtom financiranja. Običajno je to resorno
ministrstvo, odgovorno za izvedbo konkretne vladne politike. Skrbnik je koordinator vseh
udeležencev pri projektu, ki usklajuje aktivnosti ob pripravi proračuna, kasneje pa je
dolžan vzpostaviti sistem poročanja ter od ostalih soinvestitorjev pridobivati informacije
oz. jih obveščati o stanju in dogajanju na projektu. Skrbnik tudi ne sme dopustiti, da ostali
udeleženci svoj delež uvrstijo v NRP kot »samostojen« projekt, kar vodi k vzporedni
evidenci s strani različnih soinvestitorjev ter nepreglednosti proračunskih virov z vidika
namena porabe.
Glede na predhodno navedene pogoje za uvrstitev projekta v NRP, je pred načrtovanjem
projekta potrebno preveriti:

23

•

•

•
•

•

ali so navedene le določene aktivnosti, ki pa ne predstavljajo tehnično-tehnološke
in ekonomske celote oziroma ne zadoščajo pogojem za projekt ali fazo projekta
(npr. nakup zemljišča);
v primeru skupnega projekta več ministrstev, če je bilo določeno nosilno
ministrstvo, ki predlaga projekt v NRP (nosilec oziroma skrbnik projekta), ter ali so
navedena ostala ministrstva oz. PU kot sofinancerji;
ali so nameni in cilji skladni s strategijo področja oziroma razvojne politike;
ali so navedeni cilji oziroma pričakovani rezultati in učinki merljivi in prirejeni
posamičnemu projektu ter dovolj konkretno opredeljeni, da je razvidno, kako je
projekt z njimi povezan;
ali je prikazana celotna finančna konstrukcija za izvedbo projekta, torej ali so znani
oziroma zagotovljeni vsi viri financiranja (pravice prevzemanja obveznosti, pravice
porabe, drugi neproračunski viri) itd.

Pri sprejemanju odločitev v primerih investicijskih projektov se uporabljajo določila Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010), kratko UEM, ki opredeljuje pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije.
Med investicijsko dokumentacijo, ki jo je v času načrtovanja investicije potrebno
pripraviti ter obravnavati v skladu z UEM oziroma področnimi metodologijami, štejemo
dokument identifikacije (DIP), predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP)
ter študijo izvedbe (ŠI) oz. v določenih primerih tudi novelacijo investicijskega programa
(NIP). Za projekte, ki se že izvajajo, pa mora predlagatelj oz. investitor zagotoviti poročilo
o izvajanju (PI). Investitor v fazi načrtovanja v investicijski dokumentaciji (ne glede na
področje, v katerega spada posamezni projekt) predvsem:
•
•
•
•
•
•

določi cilje investicije;
pripravi predloge različnih variant za dosego določenih ciljev (glede na lokacijo,
vire financiranja, vrsto tehnologije, način izgradnje kot npr. fazna izgradnja itd.);
opredeli investicijske stroške oziroma izdatke ter tudi stroške in koristi, ki bodo
nastali v fazi delovanja, torej za celotno ekonomsko dobo projekta;
ugotovi upravičenost posameznih variant;
ugotovi občutljivost posameznih variant (glede na kritične parametre projekta, kjer
je zanesljivost projekcij najmanjša);
izbere optimalno varianto.

Podatkovna podlaga za pripravo investicijskega dokumenta je med drugim lahko:
•

•

projektna in druga dokumentacija, kot npr. idejna zasnova, idejni projekt, projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja idr., kakor jih določa zakonodaja s področja
graditve objektov ter tehnično-tehnološke in druge strokovne podlage;
raziskovalne in druge študije, raziskave povpraševanja, tržne analize oziroma
ostale strokovne analize, vključno analize vrednotenj že izvedenih projektov;
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•

statistični podatki ter študije in analize uradnih institucij (npr.: trendi o številu in
strukturi prebivalstva, analize in projekcije razvoja posameznih področij/dejavnosti,
makrofiskalni scenariji itd.).

Vrste investicijske dokumentacije so določene tako, da sledijo časovnemu poteku
aktivnosti, ki jih v fazi načrtovanja projekta izvaja investitor.
4.3.1 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
DIIP je osnovni dokument, s katerim investitor oziroma proračunski uporabnik evidentira
investicijske potrebe in namere ter prikaže osnovne podatke o projektu, odgovorna oseba
pa s sklepom o potrditvi odloči o tem, ali se nadaljuje postopek priprave investicijske
dokumentacije - je torej podlaga za odločitev o nadaljnjih aktivnostih pri izvedbi
posamezne investicije. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v okviru
državnega oz. občinskih proračunov in s tem začetek financiranja, pa tudi za spremljanje
in nadziranje aktivnosti na projektu. Z njim je določen namen, cilj(i) ter podane
informacije o ocenjeni vrednosti projekta, strukturi virov financiranja, pričakovanih učinkih
ter ostale podrobnosti o projektu, ki so potrebne, da odgovorni nosilci sprejmejo odločitev
o projektu in s tem potrdijo, da se aktivnosti na projektu lahko nadaljujejo oz. se v
določenih primerih projekt tudi začne izvajati. Obvezno se izdela za vrednosti nad 300.000
EUR in tudi pri manjših vrednostih, kadar so investicijski projekti:
•
•
•

tehnološko zahtevni;
imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (npr. visoke stroške
vzdrževanja);
so (so)financirani s proračunskimi sredstvi.

V tistih primerih, ko DIIP lahko prevzame vlogo investicijskega programa (za vrednosti
projektov pod 500.000 EUR), pa mora biti vsebina tega dokumenta smiselno prilagojena,
in sicer glede na obvezno določene vsebine IP, ter mora vključevati še analizo stroškov in
koristi, predstavitev optimalne variante za izvedbo, kakor tudi prikaz rezultatov oziroma
utemeljitev upravičenosti projekta.
Izhodišče za oceno vrednosti investicije je najmanj analiza vrednosti že izvedenih investicij
oziroma druga verodostojna izhodišča; kadar je DIIP v vlogi IP, je za projekte, ki
vključujejo gradnje, izhodišče vsaj idejni projekt, za druge vrste projektov pa
dokumentacija, ki temelji na pravilih stroke, v okvir katere konkretni projekt spada.
Kadar se predvideva, da se bo projekt izvajal v fazah, mora investitor oceniti vrednost
celotnega projekta na podlagi razpoložljivih podatkov – pri čemer morajo biti faze
opredeljene tako, da so funkcionalno, tehnično-tehnološko in finančno samostojne celote,
za katere je mogoče meriti tudi že učinke njihovega delovanja. Zato je npr. priprava
dokumentacije ali pa nakup zemljišča opredeljen kot faza projekta zgolj izjemoma, saj je
to praviloma le del pripravljalnih aktivnosti za projekt.
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Tudi v primerih, ko PU obravnava skupino manjših investicijskih posegov kot program,
določi z DIP njegovo vsebino na podlagi analize stanja in iz nje izhajajočih potreb (npr.
popis potrebnih del in opreme v okviru posodobitve prostorov v poslopju, kjer je sedež
ministrstva), jih ovrednoti in glede na prioritete določi časovni načrt aktivnosti, kar je
zatem podlaga za načrt financiranja.
4.3.2 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA (PIZ)
Izdela se za projekte, katerih vrednost presega 2.500.000 EUR (glej tabelo v
nadaljevanju), in sicer zaradi temeljitejše obravnave variant izvedbe investicije, tj. tistih,
za katere je verjetno, da bi na ekonomsko, finančno, terminsko, tehnično ali z drugih
vidikov sprejemljiv način izpolnile zastavljene cilje projekta. Pri tem se upošteva omejitve,
ki jih določajo tehnične in finančne zmožnosti ter zakonski predpisi. V PIZ se na podlagi
analize posameznih variant ter primerjave variant izbere optimalna - ki je potem predmet
obravnave v IP. Pomembno je, da se analiza in izbor najprimernejše variante izvede na
primerljivih podlagah, ena od obveznih variant pa je tudi možnost vključitve javnozasebnega partnerstva.
4.3.3 INVESTICIJSKI PROGRAM (IP)
IP je strokovna podlaga za odločitev o investiciji ter tisti dokument, na podlagi katerega se
investitor odloči za izvedbo investicije. Ta dokument se obvezno pripravi za projekte z
vrednostjo nad 500.000 EUR. Izhodišče za oceno investicije je pri gradbenih projektih
projektna dokumentacija, izdelana najmanj na nivoju idejnega projekta, pri drugih vrstah
projektov pa glede na pravila stroke za zadevni projekt.
IP je tudi podlaga za primerjave načrtovanih rezultatov in učinkov z realizacijo glede na
opredeljena merila ter izbrane kazalnike, tako v fazi izvedbe kakor doseganja rezultatov in
učinkov investicije v fazi delovanja oziroma obratovanja.
4.3.4 NOVELACIJA IP
Novelacija IP je potrebna, kadar se pričakuje večja odstopanja od plana v IP, tj. če se
vhodni podatki za investicijo toliko spremenijo, da to bistveno vpliva na učinke investiranja
oziroma če se vrednost investicije spremeni za več kot 20 %.
4.3.5 ŠTUDIJA IZVEDBE (ŠI)
(ŠI) se izdela najkasneje do začetka postopka javnega razpisa za izbor izvajalcev, tj. do
začetka izvajanja projekta. Vsebuje podrobni časovni načrt po aktivnostih v predvidenem
času izvedbe projekta, organizacijske rešitve idr. Podrobnosti, potrebne za nemoteno
načrtovanje in spremljanje izvedbe projekta. Lahko je tudi sestavni del IP.
Pri tem je treba posebej poudariti, da je začetek izvedbe projekta določen z dnem podpisa
sklepa o začetku postopka javnega naročila za izbor izvajalca ter posledično objave
javnega naročila oz. s predhodno zagotovitvijo virov financiranja za izvedbo.
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4.3.6 POROČILO O IZVAJANJU
Poročilo o izvajanju se pripravi najmanj enkrat letno, najkasneje pa ob zaključku leta ob
poslovnem poročilu – pa tudi, če se predvideva, da bodo odmiki investicijskih stroškov
večji od 20 %. Vsebuje primerjavo dejanske realizacije investicije s predvideno v IP,
primerjavo dejanske porabe finančnih sredstev z načrtovano v IP ter vzroke morebitnih
odstopanj. Namen teh poročil je pravočasno ugotavljanje odstopanj ter ukrepanje za
njihovo odpravo. Ta poročila so ob pripravi proračuna tudi strokovna podlaga za
uskladitev načrta financiranja tistih projektov, ki so že vključeni v NRP in se že izvajajo
(postopek javnega naročila teče oz. je že zaključen ter izvajalec znan). V teh primerih je
aktualno stanje posameznega projekta izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v
naslednjem proračunskem obdobju.
4.3.7 POROČILO O SPREMLJANJU REZULTATOV IN UČINKOV
Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov se izdela z namenom ugotavljanja in
vrednotenja dejanskih učinkov z učinki, predvidenimi v IP. Pripravi se po zaključku
izvedbe, najmanj v prvih petih letih po predaji projekta v obratovanje ter po koncu
ekonomske dobe, in sicer v okviru poslovnih poročil z namenom, da se na ta način
pridobivajo izkušnje ter podlage za izboljšave pri pripravi naslednjih (podobnih) investicij.
Vsakega od naštetih investicijskih dokumentov pregleda in obravnava investitor,
odgovorna oseba investitorja pa s sklepom potrdi - na podlagi preveritve, da je izdelan
na ustreznih strokovnih izhodiščih, in ocene, da bo investicija izvedljiva tako, kot je v
dokumentu predvideno, da je skladna s strateškimi cilji ter predstavljena skladno z
metodologijo kot tudi z merili učinkovitosti področne metodologije, ki določa tudi
normative in standarde za zadevno področje.
Z UEM so urejeni tudi primeri, ko:
•

je ocenjena vrednost projektov nizka (pod 100.000 EUR) in se vsebina investicijske
dokumentacije lahko prilagodi, torej ustrezno poenostavi;

•

gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe
manjših vrednosti in se jih lahko združi v skupinski projekt oz. program, za
katerega pa veljajo isti postopki in merila kot za posamični investicijski projekt (kot
na primer za investicijske aktivnosti, ki so potrebne za ohranjanje oz. vzdrževanje
obstoječega obsega osnovnih sredstev za izvajanje nalog, določenih s programom
dela organizacijskih enot v okviru ministrstva), in sicer:
o Načrt nakupov v obliki enoletnega ali večletnega programa (načrt, ki
poveže različne investicije npr. tiste manjših vrednosti), iz katerega mora
biti razvidno, na kakšnih podlagah in izhodiščih (potrebah) planira PU
dinamiko svojih investicijskih izdatkov ter katere so bile strokovne osnove
za oceno vrednosti tega programa. Program načrtovanih manjših investicij
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za določeno obdobje je izhodiščni dokument za načrtovanje teh izdatkov, ki
ga predhodno s pisnim sklepom potrdi odgovorni organ oz. njegov
predstojnik. Prednost potrjenega večletnega programa je v tem, da
omogoča nemoteno financiranje za več let in tako učinkovitejše izvajanje
javnih naročil in nabav, skladno z možnostmi prevzemanja obveznosti v
breme proračunov naslednjih let.
o Načrt investicijskega vzdrževanja, ki zajema večja (občasna) popravila
osnovnih sredstev z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost in
podaljšati njihovo dobo koristnosti. Ker je investicijsko vzdrževanje
povezano z nastajanjem večjih stroškov, jih je potrebno planirati vnaprej. V
tem se tudi razlikuje od tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev, ki pomeni
sprotno (redno) nego, zamenjavo manjših delov in popravila manjših
vrednosti z namenom preprečiti, da pride do večjih okvar, stroški pa se
obračunavajo sproti in v dejanski višini (materialni stroški). Za investicijsko
vzdrževanje je potrebno izdelati enoletni ali večletni program (načrt
investicijskega vzdrževanja) z obrazložitvami. Program tovrstnih
investicijskih aktivnosti, ki ga s pisnim sklepom potrdi odgovorni organ oz.
njegov predstojnik, predstavlja osnovo za planiranje po letih oziroma
prevzemanje obveznosti v breme proračuna v naslednjih letih.
Mejne vrednosti, ki v fazi priprave projekta določajo vrste investicijske dokumentacije
glede na določila predhodno omenjene uredbe (UEM, 4. člen), so:
Tabela 1: Mejne vrednosti, ki v fazi priprave projekta določajo vrste investicijske
dokumentacije glede na določila predhodno omenjene uredbe (UEM, 4. člen)

EUR

Vrsta ID

pod 100.000

enostavni DIP

pod 300.000

DIP

med 300.000 in 500.000

DIP, (IP)

nad 500.000

DIP, IP

nad 2.500.000

DIP, PIZ, IP

Vir: MF RS (2012).

Za investicije nad 2.500.000 EUR je torej pred začetkom izvedbe projekta obvezno treba
izdelati poleg drugih vrst dokumentacije tudi PIZ, za investicije manjših vrednosti pa DIP
in IP oziroma v določenih primerih le en dokument, tj. DIP oziroma njegovo
poenostavljeno verzijo (za vrednosti pod 100.000 EUR), ki pa tedaj vsebuje še določene
elemente IP.
Skladno z določili te uredbe (22. člen), pa tudi za t. i. velike projekte (z ocenjeno
vrednostjo nad 25.000.000 EUR) velja, da lahko Vlada RS na predlog ministra, pristojnega
za finance, in ministra, pristojnega za razvoj, imenuje medresorsko strokovno komisijo za
pregled in oceno PIZ in IP s študijo izvedbe, ki poda predlagatelju mnenje o popolnosti
28

predloženega dokumenta in smotrnosti prikazanih rezultatov in učinkov z vidika porabe
javnih sredstev. Po ustanovitvi te komisije bo njeno mnenje obvezujoče za predlagatelje
finančnih načrtov, saj bo to pogoj za uvrstitev velikega projekta v NRP.

4.4 UKREPI V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV
V NRP so bili s proračunom 2011/12 dodatno vključeni še ukrepi, ki zajemajo tiste
odhodke proračuna, ki niso načrtovani v okviru projektov oz. odhodke in izdatke
proračuna, ki so se pred tem načrtovali le skozi proračunske postavke in se sedaj
načrtujejo na ukrepih.
Ukrep je več različnih, vendar medsebojno usklajenih dejanj, pri katerih so cilji
opredeljeni v okviru skupnega namena (politike), ki ga je mogoče ovrednotiti in časovno
razmejiti ter povezati s ciljno skupino. Dejanja, zajeta v ukrepu, predstavljajo določeno
programsko zaključeno celoto, kot so: priprava sistemske zakonodaje, izvedbenih
predpisov in podobno, izvajanje (zagotavljanje izvajanja) zakonskih nalog oziroma redno
delovanje organov ter s tem povezane stroške.
Ukrep zajema aktivnosti, ki primarno izhajajo iz upravnih nalog: oblikovanje politik,
izvršilne naloge, inšpekcijski nadzor, razvojne naloge in zagotavljanje opravljanja javnih
služb. Ukrepi, definirani na podlagi strukture matrike logičnega okvirja, so npr.:
•

razvoj človeških virov, spodbujanje inovativnosti in sodelovanje v mednarodnem
prostoru, ki zajema zagotavljanje kakovosti kadrov v gostinstvu in turizmu, izvedbo
Nacionalne borze dela v gostinstvu in turizmu, uvajanje sodobnega modela
upravljanja s človeškimi viri v turističnih podjetjih, spodbujanje raziskovalnega dela
in inovativnosti v turizmu, podporo nadaljnjemu razvoju Banke turističnih
priložnosti Slovenije, …(v okviru dejavnosti Razvoj človeških virov in dvig
kakovosti);

•

uradni nadzor in monitoringi živil in krme v okviru dejavnosti Zagotavljanje varnosti
in kakovosti hrane in krme, ki zajema izvajanje uradnih in inšpekcijskih nadzorov
živil živalskega in rastlinskega izvora ter krme (v okviru dejavnosti Zagotavljanje
varnosti in kakovosti hrane in krme);

•

•

usposobljenost nacionalnega laboratorija za podporo uradnemu nadzoru in
monitoringu pitne vode, ki zajema redno spremljanje skladnosti pitne vode s
predpisanimi merili ter zagotavljanje akreditacij (v okviru dejavnosti Zagotavljanje
ekološke in kemijske varnosti na področju zdravstva);
upravljanje in varstvo cest, znotraj katerega se izvajajo naloge reševanja
premoženjsko-pravnih zadev, varovanja državnih cest z nadzorovanjem posegov v
cestni prostor, ugotavljanja skladnosti tipov vozil, posameznih vozil in njihovih
delov s predpisi, vzdrževanje popisa osnovnih elementov in opreme cest, …,
spremljanje trenutnega stanja prometa, …, vzpostavljanje usklajenih pravil in
določil za ponavljajočo se uporabo in doseganje optimalne stopnje urejenosti pri
gradnji javnih cest (v okviru dejavnosti Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih
cest) ipd.
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Z izvajanjem ukrepov proračunski uporabniki dosegajo neposredne učinke – takojšnje
posledice v obliki javnih proizvodov in storitev, preko njih pa rezultate na ravni
podprograma politike.
Neposredne učinke ukrepa je možno doseči z zagotovitvijo ustreznih fizičnih in finančnih
vložkov – kazalnikov vhoda, ki so ovrednoteni v povezavi s proračunsko postavko in
ekonomsko klasifikacijo (odvisno, kakšno informacijo sporoča posamezni nivo ekonomske
klasifikacije). Različni kazalniki vhoda so tudi podlage za določitev (direktno ali indirektno)
pravic porabe. Tako lahko dobimo tudi odgovor, kako se proračunska sredstva porabljajo
oz. za katere namene in hkrati osnovo za spremljanje gospodarnosti in učinkovitosti
ukrepov.
Primera meril gospodarnosti
•
•

prihranki stroškov za izide, ki so rezultat konkurenčne izbire ponudnikov, pri čemer
imajo izidi želeno kvaliteto;
Finančni prihranki, ki izvirajo iz popustov ob nakupih potrebnih stvari.

Primeri meril učinkovitosti
•
•

•

•

stroški vložkov na enoto produkta ali storitve so tipično merilo učinkovitosti;
primerjave dobrih praks: stroški informacijske tehnologije v organizaciji v
primerjavi s stroški informacijske tehnologije v drugih podobnih organizacijah,
število pritožb na zaposlenega ali delovno enoto, glede na postavljeni standard, cilj
ali opredeljeno dobro prakso;
učinkovitost raziskovalne administracije: administrativni stroški, izraženi kot
odstotek raziskovalnega podprograma in primerjani z delovanjem drugih podobnih
oddelkov (doma ali na tujem);
spremljanje stroškov delovanja socialnih služb kot delež skupnih stroškov
delovanja teh služb na 1.000 strank.

Primeri kazalnikov vhoda so število zaposlenih pri neposrednem PU, višina nadomestila,
število subvencioniranih enot/prejemnikov, delež plač v transferu posrednim PU, število
izvajalcev javne službe, število upravičencev, …
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5 SPLOŠNE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE
OBČINE DOMŽALE

ZNAČILNOSTI

Občina Domžale je ena izmed šestindvajsetih občin, ki sodijo v Osrednjeslovensko regijo.
Geografsko leži na severovzhodnem delu Ljubljanske kotline, na stičišču intenzivnih
prometnih tokov. Zajema 50 naselij in po velikosti ozemlja sodi med manjše občine, saj s
72,3 km2 predstavlja 0,36 % vsega ozemlja Slovenije. Po številu prebivalcev in gostoti
poseljenosti se uvršča med velike občine, saj je s 33.936 prebivalci leta 2011 predstavljala
1,66 % vsega prebivalstva Slovenije. Posledično sodi Občina med območja z
nadpovprečno naseljenostjo, na kar vplivajo predvsem ugodna geografska lega, ugodni
naravni pogoji in družbene razmere. V začetku leta 2011 je gostota prebivalcev na km2
tako znašala 469,4 (indeks glede na slovensko povprečje je znašal 473,8). Slovensko
povprečje ob istem času je bilo 101,1 prebivalcev na km2 (Analiza razvojnih možnosti,
2011).
Občina Domžale je bila do leta 1994 precej večja po površini, kot je danes. Na vzhodu je
segala do Trojan, na zahodu pa je vključevala tudi območja občin Trzin in Mengeš. Leta
1994 so občine Mengeš, Moravče in Lukovica postale samostojne občine, leta 1998 pa se
je osamosvojila še občina Trzin. Občina Domžale tako danes meji na občini Trzin in
Mengeš na zahodu, občino Kamnik na severu, občini Lukovico in Moravče na vzhodu ter
občini Ljubljano in Dol pri Ljubljani na jugu.
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Slika 2: Lega občine Domžale v Osrednjeslovenski regiji

VIR: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (2007).

Največje naselje v občini so Domžale, ki v republiškem merilu predstavljajo večje središče
regionalnega pomena. Skupaj z okoliškimi naselji so Domžale zaradi bližine glavnega
mesta Ljubljane, dobre prometne povezanosti in dostopnosti, kakovostne komunalne ter
družbene infrastrukture in sorazmerno dobro ohranjenega naravnega okolja zelo privlačne
za bivanje. Poleg Domžal so večja naselja v občini še Radomlje, Ihan, Preserje, Vir in Dob.
Z glavnim mestom, ki je oddaljeno približno 15 km, so Domžale povezane v
zaposlitvenem, izobraževalnem, storitvenem, socialnem, zdravstvenem, finančnem,
ekonomskem, oskrbnem, rekreacijskem in urbanem pomenu in imajo nekako status
somestja ljubljanske metropole. A Domžale želijo ohraniti in krepiti lastno identiteto
razvijajočega se samostojnega urbanega centra, ki s sedaj že prepoznavno poslovno
prodornostjo tvorijo glavni poslovni center severnoljubljanske regije. Prepoznaven je tudi
vpliv Kamnika, predvsem v smislu bolj prepoznavne kulturne dediščine in turistične
ponudbe, ki je v občini Kamnik bolj razvita.
Ključno razvojno prednost Občine Domžale predstavlja izjemna prometna lega v
neposredni bližini mesta Ljubljana ob avtocesti Ljubljana–Maribor , ki se bo v prihodnosti z
izgradnjo glavne ceste Želodnik–Vodice, ki predstavlja glavno povezavo med štajersko in
gorenjsko avtocesto, še okrepila. Dobra prometna lega pa hkrati povzroča tudi prometno
preobremenjenost ob vse večjih delovnih migracijah, kar predstavlja enega večjih
problemov pri urejanju prostora v občini.

32

5.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Glede na Analizo razvojnih možnosti (2011) je demografsko stanje v občini Domžale zelo
dobro, saj je skoraj po vseh kazalcih boljše od republiških povprečij. Zelo dobro je
ocenjeno gibanje prebivalstva in starostna struktura, pozitiven je naravni ter selitveni
prirast iz države in tujine. Razmerje med mladimi, starimi in delovnim kontingentom je še
dobro, saj ima visok delež mladega prebivalstva in nizek delež starega prebivalstva. Poleg
tega ima dobro izobrazbeno strukturo prebivalstva ob visokem deležu višje in visokošolske
izobrazbe.
V Tabeli 2 so prikazani nekateri osnovni demografski podatki o občini Domžale v
primerjavi z Osrednjeslovensko regijo in državo.
Tabela 2: Osnovni demografski podatki o občini na dan, 1. 1. 2011 - Primerjava s
Slovenijo in Osrednjeslovensko regijo

Občina Domžale
Osrednjeslovenska
regija
Slovenija

Št.
prebivalcev

Odstotek
(%)
prebivalcev

Gostota
prebivalcev
(preb/km2)

Povprečna
starost

Indeks
staranja

Št.
gospodinjstev

Povrp.
velikost
(št.
članov)

33.936

1,66

469,4

39,4

86,1

12.797

2,6

533.213

26,01

208,7

40,7

105,8

209.837

2,5

2.050.189

100

101,1

41,7

116,5

813.531

2,5

VIR: SURS (2011).

Po podatkih SURS-a je bilo na dan, 1. 1. 2011, v občini 33.936 prebivalcev, gostota
prebivalstva je znašala 469,4 preb./km2, gospodinjstev pa je bilo 12.797. V obdobju od
leta 2000 do leta 2011 se je prebivalstvo povečalo za približno 15 %, iz podatkov pa je
moč tudi razbrati, da se rast prebivalstva v zadnjih letih nekoliko umirja.
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Grafikon 1: Starostna struktura prebivalcev v Občini Domžale na dan, 1. 1. 2012

VIR: SURS (2012).

Zgornji grafikon, Grafikon 1, prikazuje starostno strukturo občanov v Občini Domžale.
Starostna struktura prebivalstva v Občini Domžale je še ugodna, saj je delež mladih še
vedno višji od deleža starih. Skupni prirast prebivalstva v Občini Domžale je še vedno
pozitiven, čeprav v zadnjih letih nekoliko pada, kar je delno posledica pozitivnega
selitvenega prirasta na račun novogradenj in pozitivnega naravnega prirasta. Že veljavni
zazidalni načrti Občine Domžale omogočajo bivanje za 40.000 do 45.000 prebivalcev,
odvisno od gostote poselitve.
Če povzamemo ključne demografske ugotovitve, velja:
•
•
•

občina ima zelo dobro gibanje prebivalstva v daljšem obdobju 1971–2007 ter tudi
v zadnjem 16-letnem obdobju 1991–2007;
občina ima še zelo dobro starostno strukturo, kar je eden ključnih demografskih
problemov Slovenije;
ima dobro izobrazbeno strukturo prebivalstva, ob visokem deležu višje in
visokošolske izobrazbe.

5.2 GOSPODARSTVO V OBČINI DOMŽALE
Občina Domžale ima za razvoj gospodarstva izredno ugodno geopolitično in geografsko
lego. Tradicionalno je usmerjena predvsem v obrtno-industrijsko dejavnost, v zadnjih letih
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pa narašča tudi število delovnih mest v terciarnem in kvartarnem sektorju. A intenzivna
rast prebivalstva v Domžalah že daljše obdobje močno prehiteva ponudbo zaposlitvenih
možnosti. Razmerje med številom delovno aktivnega prebivalstva in številom delovnih
mest je neugodno, saj ima občina precej manj delovnih mest, kot je aktivnega
prebivalstva, kljub temu da predstavlja nesporni zaposlitveni center še za občini Lukovica
in Moravče, kar povzroča velike dnevne delovne migracije. Poleg tega se povečujejo
delovne migracije iz občine v druga zaposlitvena središča, predvsem v Ljubljano. Dnevne
delovne migracije prinašajo negativne posledice, ki jih povzroča prevelik promet in z njim
povezani okoljski problemi.
Če primerjamo podatke o številu delovnih mest s podatki o rasti-padanju prebivalstva,
lahko ugotovimo, da ni tesne povezave med številom delovnih mest in rastjo-padanjem
prebivalstva, saj kljub primanjkljaju delovnih mest število prebivalcev Občine Domžale
narašča. Posledica tega pa je dejstvo, da so v Občini Domžale prisotne izredno močne
dnevne migracije z negativnimi posledicami, ki jih povzroča prevelik promet. Če bodo cene
pogonskih goriv še naprej naraščale, pa bodo prevelike dnevne migracije postale
problematične tudi z vidika stroškov.
Gospodarstvo Občine je skoraj v vseh ekonomskih segmentih dobro razvito, nekoliko manj
pa iz vidika socialnih funkcij domačih gospodarskih subjektov, ki indirektno vplivajo na
blagostanje in rast prebivalstva ter demografske strukture (delovna mesta v tekstilni
industriji in v zadnjem času zmanjšanje delovnih mest v trgovini na drobno).
Spodnja slika, Slika 3, nam predstavlja shematsko karto območij gospodarskih con in
območij, namenjenih za proizvodne dejavnosti, povzeto iz planskih aktov Občine.
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Slika 3: Shematska karta območij gospodarskih con in območij, namenjenih za
proizvodne dejavnosti, povzeto iz planskih aktov Občine Domžale

Vir: Občina Domžale (OPN Domžale, 2008).

Iz Analize razvojnih možnosti oObčine Domžale (2011) poleg že navedenih izhajajo še
naslednji socialni vidiki gospodarske moči:
•
•

•
•

občina Domžale ima dober celotni prihodek in dodano vrednost na prebivalca (le
rahlo pod republiškim povprečjem);
leta 2009 je imela občina kljub krizi še vedno uspešno gospodarstvo, a predvsem
na račun nižje povprečne plače ter upada bruto investicij in zaposlitvenih
možnosti;
občina ima dobro strukturo delovnih mest, saj že prevladujeta terciarni in kvartarni
sektor , ki ustvarjata 60 % vseh prihodkov in nudita 58 % vseh delovnih mest;
plače v gospodarstvu so v občini Domžale med najnižjimi v regiji (1.304,00 EUR
bruto mesečno).

5.3 DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Mreža zdravstvenih storitev je solidna. Povečanje prebivalstva se kaže tudi na tem
področju kot problem v smislu daljših čakalnih dob v Zdravstvenem domu Domžale.
Povečanje kapacitet znotraj Zdravstvenega doma v tem trenutku ni mogoče, morebitne
širitve so možne le z dokupi okoliških zemljišč. Potrebe za dostop ima urgentna služba,
premalo je parkirišč.
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Težave v Občini so tudi na področju institucionalnega varstva starejših občanov. Dom
upokojencev Domžale je premajhen za vse, ki bi si želeli dobiti mesto v njem. Težnje
(evropske in tudi slovenske) gredo v smeri varstva in pomoči na domu ter gradnje
varovanih stanovanj.
Ključni problem na področju predšolske vzgoje je povečevanje števila najmlajših otrok
(1.–3. leta) zaradi priseljevanja mladih družin v domžalsko občino. Pritiski na vrtce so zato
vsako leto večji. Narašča zanimanje za zasebne vrtce, predvsem vrtec z drugačnimi
vsebinami (Karitasov vrtec Dominik Savio). Priseljevanje se v veliki meri odraža v centru
Domžal, v Radomljah in Dragomlju (kljub novemu vrtcu Racman).
Ponudba predšolskega varstva je bila v zadnjih letih pomanjkljiva oz. nezadostna. Vzhodni
del občine je nepokrit z vrtci. Tamkajšnji otroci obiskujejo vrtce: Urša, Palček na Viru,
nekaj tudi Cicidom na Količevem. Občina Domžale v zadnjih letih problem kapacitet
predšolskega varstva intenzivno rešuje, vendar bo potrebno zagotoviti še nekaj dodatnih
kapacitet (npr. gradnja vrtca v Dobu, Preserjah, Domžalah, Viru). Na Sliki 4 je moč videti
prostorski prikaz kapacitet vrtcev v Občini Domžale.
Slika 4: Prostorski prikaz kapacitet vrtcev v Občini Domžale

Vir: Občina Domžale (OPN Domžale, 2008).

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je potrebno glede na demografske podatke,
podatke o novogradnjah in oceni stanja v šolah povečati kapacitete Osnovne šole Rodica
in Osnovne šole Dob, v bodočnosti pa tudi pozorno spremljati kapacitete ostalih šol,
predvsem Osnovne šole Domžale. Ustreznost šol oz. njihovih objektov, predvsem pa
športne infrastrukture (telovadnice – vključno s SŠ Domžale) je potrebno prilagoditi
potrebam sodobnega časa in izobraževanja, kar pomeni, da so vlaganja in posodobitve
nujno potrebne (po prioritetah, ki jih je nakazala že študija LIZ, d. d. iz leta 2002, iz
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katere je razvidno, da veliko nujnih del do danes še ni bilo izvedenih). Slika 5 prikazuje
prostorsko razmestitev osnovnih šol v Občini Domžale.
Slika 5: Prostorska razmestitev osnovnih šol v Občini Domžale

Vir: Občina Domžale (OPN Domžale, 2008).

Srednja šola Domžale od svoje ustanovitve dalje deluje brez površin za športno vzgojo,
predvsem je problematično dejstvo, da nima telovadnice. Izgradnja le-te je ključnega
pomena za vzgojo mladih v tej instituciji. Problemi na Srednji šoli Domžale so vezani tudi
na splošni upad zanimanja za poklicno izobraževanje, zato bi bilo potrebno narediti nekaj
na področju promocije izobraževalnih programov, ne samo gimnazijskega.
Glasbena šola Domžale se sooča s prostorsko stisko. Deluje na meji svojih največjih
prostorskih kapacitet (440 učencev). Prostorske kapacitete šole so popolnoma zasedene,
njena širitev znotraj obstoječih prostorov in stavb (Domžale in Mengeš) ni mogoča, ostale
oddelke, ki gostujejo v osnovnih šolah pa bi s podporo Ministrstva za šolstvo bilo mogoče
povečati.
Na področju kulturnega delovanja in ustvarjanja je Občina visoko razvita. Številčna
kulturna infrastruktura je v dobrem stanju, problemi lastništva sicer še niso zadovoljivo
rešeni. Občini manjkajo širše regijsko odmevnejše prireditve ali dogodki. Prav tako nima
zunanjega odprtega prireditvenega prostora (zanj bi lahko uporabljala športni objekt Tenten ali parkirišča pred njim). Zaprta je tudi kinodvorana, ki bi lahko služila raznim javnim
tribunam in ostalim prireditvam širšega značaja. Občina bi potrebovala centralno
institucijo – muzej, ki bi združeval zgodovinsko, umetnostnozgodovinsko, arheološko,
tehniško idr. dediščino na enem mestu.
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5.4 INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST V OBČINI DOMŽALE
Sočasno z razvojem gospodarstva v Občini je potekal tudi razvoj infrastrukture, ki je v
nekaterih segmentih gospodarski razvoj celo prehitel in odpiral možnosti novim
investitorjem. Po infrastrukturni opremljenosti sodi Občina Domžale, predvsem pa njen
osrednji del, med najbolj razvita območja v Sloveniji.
5.4.1 VODOVODNI SISTEM
Na celotnem sistemu oskrbe s pitno vodo je 56 objektov (vodohrami, črpališča in
prečrpališča) in skoraj 200 km vodovodnih cevi. Okoli 30 odstotkov omrežja je zgrajenega
iz salonitnih cevi, ki vsebujejo azbest. Azbestne cevi ne ogrožajo zdravja uporabnikov.
Po podatkih JKP Prodnik se z vodo iz javnega vodovodnega omrežja ne oskrbujejo le
Goropeče (okoli 9 hiš), nekaj hiš v Zaborštu, nekaj hiš v Zajelšah in objekt pri sv.
Kunigundi. Izgube pitne vode v javnem vodovodnem omrežju, ki so predvsem posledica
nepravilne gradnje omrežja brez ustreznih posteljic in obsipov, korozije kovinskih delov in
krhkost cevi, predstavljajo okoli 36 odstotkov. Največje izgube se pojavljajo pri
individualnih priključkih.
5.4.2 KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD
Od dobrih 32000 prebivalcev Občine Domžale, jih 79 % živi na območju z urejeno
kanalizacijo. Z dokončanjem kanalizacijskega omrežja v Ihanu, na Pšati, v Biščah in v Mali
Loki ter izgradnjo kanalizacije na območju Brezja, Škocjana in Studenca bo v nekaj
prihodnjih letih imelo možnost priključitve na centralno kanalizacijsko omrežje še cca 10
% prebivalstva. Za preostalih 10 % pa bo potrebno, glede na geografske razmere, iskati
lokalne rešitve odvoda in čiščenja odpadnih vod.
Kanalizacijsko omrežje se steka v CČN-Domžale - Kamnik v Študi. Centralna čistilna
naprava, ki je z obratovanjem začela v letu 1980, opravlja vlogo čiščenja odpadnih voda
občin Domžale, Kamnik, Mengeš in Trzin. Kapaciteta čistilne naprave je 200.000
populacijskih enot. V obdobju naslednjih nekaj let CČN načrtuje obsežno razširitev in
posodobitev, ki bo čistilni napravi omogočila izpolnjevanje novih ekoloških predpisov.
5.4.3 PLINOVODNO OMREŽJE
Upravljanje in izgradnja plinovodnega omrežja v Občini Domžale je s koncesijsko pogodbo
oddano koncesionarju Petrol plin, d. o. o. Med leti 2003 in 2006 ter v prvih štirih mesecih
v letu 2007 je koncesionar izgradil 196.859 m plinovodnega omrežja, 4.140 hišnih
priključkov in na plin priklopil 1.554 novih uporabnikov. Celotna plinifikacija Občine
Domžale je bila zaključena do oktobra 2007, ko je bilo plinovodno omrežje zgrajeno še v
Rovi, Turnšah, Češeniku, Želodniku, Krtini, Nožicah in Depali vasi (Plinifikacija Domžal,
2007).
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5.5 KULTURA IN TURIZEM V OBČINI DOMŽALE
Številna kulturna društva in skupine se ponašajo z bogato tradicijo in doseženo kakovostjo
ter iz leta v leto privabljajo številne obiskovalce. Posebej je treba omeniti Kulturni dom
Franca Bernika, ki je tudi spomenik stavbene kulture - secesijska stavba je iz leta 1910,
zgrajena po načrtih tesarskega mojstra Ravnikarja. V njem so razstavljena tudi kiparska
dela domačina kiparja Franca Ahčina, kulturni dom pa je tudi organizator najstarejšega
slovenskega mednarodnega festivala komorne glasbe Groblje in slikarskih razstav v
Likovnem razstavišču Domžale.
V mestu ima svojo galerijo tudi akademska slikarka Vera Trstenjak Jovičić, dva manjša
razstavna prostora pa sta v Modri galeriji Pevec Domžale ter Knjigarni in galeriji Beseda.
Poletno gledališče na Studencu je prizorišče Poletnega kulturnega festivala Studenec, ki
ga že vrsto let organizira Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Gledališke, glasbene in
druge prireditve v okviru festivala že vrsto let privabljajo obiskovalce ne le iz domovine,
temveč tudi iz tujine. Dobro obiskane so kulturne prireditve v izvedbi kulturnih društev v
dvoranah v Grobljah, Ihanu, Radomljah in Žejah ter v dvorani in letnem gledališču Dob.
Glasbena šola Domžale že desetletja vzgaja vrhunske glasbenike, znane doma in v svetu,
z lepim številom obiskovalcev pa se lahko pohvali tudi Knjižnica Domžale.
Začetek junija je namenjen tradicionalnemu srečanju gorenjskih komedijantov v Dobu, ki
privabi najboljše gledališke skupine tega območja.
Zanimiva je tudi Menačnkova domačija v Domžalah na Cankarjevi 9, ki predstavlja
ohranjeno tipično stavbno dediščino, hkrati pa omogoča, da si v njej lahko obiskovalci
ogledajo, kako so živeli naši predniki. Za domačijo je nekaj let skrbelo Društvo narodnih
noš Domžale, ki je bivalni del namenilo zbirki etnografskega gradiva, gospodarski del pa
so uredili v razstavne prostore. Ge. Pavlinovi, predsednici domžalskega Društva narodnih
noš, je v času upravljanja uspelo zbrati množico predmetov, ki tvorijo zbirko in
predstavljajo pomemben del domžalske zgodovine. Trenutno domačijo upravlja Kulturni
dom Franca Bernika, ki v njej organizira ustvarjalne delavnice, tematske večere in
razstave, povezane z lokalno in nacionalno kulturnozgodovinsko dediščino.

5.6 ŠPORT IN REKREACIJA
Športna infrastruktura je v občini na izredno visokem nivoju. Objekti so širše dostopni,
prav tako nekateri klubi (košarkarski in nogometni) s športnimi dosežki dosegajo najvišjo
raven v republiškem merilu. Občina bi potrebovala športno dvorano v sklopu športnega
parka, kjer je zadostno število parkirnih mest, kjer bi bili mogoči tudi zunanji športni
spektakli.
Športni parki (Domžale, Vir, Količevo) bi morali biti povezani v rekreacijsko os ob Kamniški
Bistrici, ki bi predstavljala zeleno os mesta, primerno za sprehajalce in kolesarje. V
prijetnem zelenju ob Kamniški Bistrici se razprostira Športni park Domžale. V njem je
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nogometni stadion z atletsko stezo, več igrišč in večnamenskih ploščadi, zunanji bazen,
skate park in teniška dvorana s teniškimi igrišči. V bližini je Šumberk, zeleno zatočišče
vsem, ki v naravi iščejo priložnosti za rekreacijo in sprostitev. V njegovem okviru sta
urejeni tudi TRIM-steza in gozdna učna pot Spoznajmo svet gozdnega kraljestva.
Rekreacijo in prijetno sprostitev v naravi pa nudi tudi lepo urejena rekreacijska pot ob
bregovih Kamniške Bistrice, ob kateri so nameščeni pitniki za potešitev žeje in urejena
počivališča. Ob poti se nahajata tudi dva fitnesa na prostem, ki lahko še dodatno
popestrita vadbo na prostem.
Poleg domžalskega športnega parka so podobni manjši objekti tudi v okviru športnih
parkov na Viru, v Radomljah, Dobu in Ihanu, v občini pa ne manjka tudi otroških igrišč in
drugih rekreativnih površin.
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6 ANALIZA NAČRTA
DOMŽALE

RAZVOJNIH

PROGRAMOV

OBČINE

Ob začetku izdelave diplomskega dela smo si zastavili dve hipotezi:
•

Razvojne aktivnosti Občine so po različnih obdobjih glede na starostno strukturo
prebivalstva enake.

•

Na dolgi rok Občina poskrbi za vse kategorije prebivalstva v enaki meri.

V raziskavi bomo poskušali ti dve hipotezi potrditi ali ovreči. V prejšnjih poglavjih smo
teoretično opredelili pojme lokalna samouprava, občina, financiranje občine, proračun in
znotraj proračuna NRP (Načrt razvojnih programov). Poleg tega smo tudi predstavili
Občino Domžale in priskrbeli potrebne podatke o Občini Domžale za našo analizo. Za
preverjanje obeh trditev našega diplomskega dela bomo razčlenili in analizirali podatke iz
Načrta Razvojnih Programov Občine Domžale 2011–2014. Da bomo lahko analizirali
razvojne aktivnosti Občine po različnih obdobjih, bomo pogledali tudi pretekla poročila o
izvrševanju proračuna v Občini Domžale, in sicer od leta 2002 naprej.

6.1 PREDNOSTNE NALOGE, CILJI IN STRATEGIJE ZA DOSEGANJE
CILJEV
Vizija občinskega vodstva Občine Domžale je, da bi Občina Domžale postala uspešno in
ugledno podjetniško, športno in kulturno središče. Okolje, ki bo spodbujalo trajnostni
razvoj, inovativnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost. Prijetno in urejeno mesto, ki bo
nudilo kakovost bivanja vsem generacijam in ustvarjalo priložnosti za mlade. Prostor
zadovoljnih ljudi.
6.1.1 RAZVOJNI CILJI IN PRIORITETE OBČINE DOMŽALE
Razvojni cilji Občine Domžale so v Osnutku Načrta razvojnih programov Občine Domžale
2012–2025 razdeljeni v razvojne prioritete. Temeljno vodilo pri vseh odločitvah
občinskega vodstva je blaginja in dobrobit prebivalcev, po načelu, da je občina učinkovit
servis, katerega delovanje je namenjeno prav njim. Najpomembnejši dejavnik dobrega
počutja in visokih življenjskih perspektiv pa je prav bivalno okolje. To vključuje ustrezno
infrastrukturno opremljenost naselij, dostopnost do različnih storitev in prireditev,
možnost izobraževanja, varstva otrok in ostarelih, urejeno in čisto okolje, prijetne razmere
za bivanje, ustrezne prometne povezave ter sodoben in hiter javni potniški promet. Glede
na število prebivalstva in kupno moč je v Občini Domžale možno razvijati širok spekter
storitev in možnosti za zadovoljevanje, ne samo vseh temeljnih potreb prebivalcev,
temveč tudi zahtevnejših storitev za potrebe širšega območja subregije ter tudi glede na
prometno lego države (Osnutek NRP Občine Domžale 2012–2025).
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Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov opredeljuje 21 področij
proračunske porabe (PPP). V NRP Občine Domžale za obdobje 2011–2014 je bilo
načrtovanih devet področij proračunske porabe, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalna samouprava,
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
Gospodarstvo,
Varovanje okolja in naravne dediščine,
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
Kultura, šport in nevladne organizacije,
Izobraževanje.

Vsako področje proračunske porabe je nato razdeljeno na glavne programe (GPR) in
podprograme (PPR) področij proračunske porabe. Znotraj PPR so nato opredeljeni projekti
(PPJ), kako se bodo ti projekti financirali – vir financiranja (VIR) in proračunska podstavka
(PP). V spodnji tabeli, Tabela 3, lahko razberemo načrtovana finančna sredstva Občine
Domžale za posamezna PPP v NRP Občine Domžale 2011–2014.
Tabela 3: Načrtovana finančna sredstva Občine Domžale za posamezna področja
proračunske porabe za obdobje 2011–2014
PPP\GPR\
PPR\PPJ \
VIR\PP
\A
(1)
06

07

11

13

14

15

16

18
19

NAZIV

do 2011

2011

2012

2013

2014

po
2014

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

LOKALNA
SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN
UKREPI OB
IZREDNIH
DOGODKIH
KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO
PROMET,
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
IN
KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE
OKOLJA IN
NARAVNE
DEDIŠČINE
PROSTORSKO
PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST
KULTURA, ŠPORT
IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SKUPAJ:

V EUR
Skupaj

( 11 )

0

100.000

0

0

0

0

100.000

0

783.000

261.000

261.000

261.000

0

1.566.000

45.805

78.600

135.600

66.100

66.100

0

392.205

0

2.100.000

3.160.000

10.210.000

6.280.000

0

21.750.000

29.479

187.229

183.242

50.000

50.000

0

499.950

0

446.432

522.623

630.000

250.000

0

1.849.055

0

637.000

790.000

669.000

464.000

64.000

2.624.000

0

260.000

630.000

1.200.000

700.000

0

2.790.000

0

2.050.000

4.750.000

3.450.000

2.500.000

0

12.750.000

75.284

6.642.261

10.432.465

16.536.100

10.571.100

64.000

44.321.210

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).
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6.2 RAZDELITEV
CILJNE
SKUPINE
STAROSTNE
STRUKTURE
PREBIVALSTVA V OBČINI DOMŽALE ZA NAŠO ANALIZO
Kot smo omenili v uvodu, je cilj našega diplomskega dela, da ugotovimo, ali je katera
izmed starostnih struktur prebivalstva v Občini Domžale favorizirana glede razdeljevanja
finančnih sredstev skozi NRP Občine. Omenili smo, da bomo občane razdelili v tri
starostne skupine. Za prvo starostno strukturo smo določili "Otroci in mladina 0–19 let"
starosti. Za drugo starostno strukturo prebivalstva smo določili "Aktivno prebivalstvo, 20–
64 let" starosti. Za tretjo starostno strukturo pa smo določili občane v tretjem življenjskem
obdobju – "Starostniki nad 64 let". Podatke za to rubriko smo črpali na spletnih straneh
statističnega urada RS. Grafikon 2 v odstotkih prikazuje starostno strukturo občanov
Občine Domžale, razdeljeno na tri starostne kategorije, ki smo jih določili za našo
raziskavo in zajemajo stanje na dan, 1. januar 2012.
Grafikon 2: Starostna skupine občanov Občine Domžale

VIR: (SURS, 2012).

Odločili smo se, da bo prva starostna struktura "Otroci in mladina 0–19 let" zajemala
občane od 0 do 19. leta starosti, saj je danes zelo malo mladih, ki se odločijo za zaposlitev
takoj po osnovni šoli, torej vsaj še nekaj časa obiskujejo srednjo šolo. Ta del občanov
bomo tako zanemarili in za aktivno prebivalstvo v naši raziskavi šteli občane, starejše od
20 let, čeprav tudi tu še nekateri koristijo ugodnosti in prednosti mladine (predvsem tisti,
ki redno nadaljujejo s šolanjem na univerzi ali le-to ugodnost samo uživajo).

6.3 RAZDELITEV NAČRTOVANIH PROJEKTOV Z VIDIKA STAROSTNE
STRUKTURE PREBIVALSTVA GLEDE NA KORIŠČENJE
V naslednji fazi naše raziskave smo razdelili NRP Občine Domžale. NRP Občine Domžale
smo razdelili glede na to, katera starostna struktura prebivalstva, ki smo jo določili, najbolj
uživa koristi načrtovanega projekta. Pregledali smo vsak projekt, ki ga je Občina Domžale
načrtovala, da bo financiran in izveden v obdobju 2011–2014. Nekateri projekti so take
narave, da ni bilo moč določiti, katera je glavna starostna struktura, ampak imata dve ali
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pa vse tri starostne strukture enako korist uživanja. V takih primerih smo vrednost
projekta razdelili sorazmerno glede na odstotek prebivalcev, ki predstavljajo določeno
starostno strukturo (npr. izveden projekt gradnje pločnika lahko potem koristijo vse
starostne strukture, projekt izgradnje vrtca pa je primarno namenjen starostni strukturi
mladih).
6.3.1 PROJEKTI V NRP OBČINE DOMŽALE, PRIMARNO
STAROSTNI STRUKTURI "OTROCI IN MLADINA 0–19 LET"

NAMENJENI

Iz NRP Občine Domžale smo razbrali projekte, ki so primarno namenjeni mladim občanom
Občine Domžale, razvrščenim v starostno strukturo prebivalstva "Otroci in mladina 0–19
let". Ti projekti so prikazani v spodnji tabeli, Tabela 4.
Tabela 4: Projekti Občine Domžale v NRP, primarno namenjeni starostni skupini
"Otroci in mladina 0–19 let"
PPJ

do
2011
(5)

NAZIV

2011

2012

(6)

2013

2014
(9)

po
2014
( 10 )

Skupaj
(v EUR)
( 11 )

(1)

(2)

(7)

(8)

19004

Vrtec Krtina

0

50.000

750.000

750.000

0

0

1.550.000

19005

Vrtec Ihan (Krtek)

0

50.000

1.000.000

700.000

0

0

1.750.000

19012

Vrtec Vir (Palček)

0

50.000

1.700.000

0

0

0

1.750.000

19006

Podružnica OŠ Vir

0

1.800.000

300.000

2.000.000

2.500.000

0

6.600.000

19013

Prizidek OŠ Rodica

1.000.000

0

0

0

1.100.000

4.750.000 3.450.000

2.500.000

0

12.750.000

SKUPAJ

0

100.000

0

2.050.000

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

Poleg zgoraj navedenih projektov iz NRP Občine Domžale izhajajo tudi projekti, ki jih bo
starostna struktura "Otroci in mladina 0–19 let" koristila oziroma uživala skupaj z ostalimi
starostnimi strukturami v Občini Domžale. Sorazmerni delež koriščenja starostne strukture
"Otroci in mladina 0–19 let" projektov, namenjenih vsem starostnim strukturam, je
prikazan v spodnji tabeli, Tabela 5.
Tabela 5: Sorazmerni delež koriščenja starostne strukture "Otroci in mladina 0–19 let"
(22 %) projektov, namenjenih vsem starostnim strukturam

Vrednost PPJ, ki
jih koristijo vse
starostne
strukture
Sorazmerni delež
koriščenja PPJ
starostne
strukture "Otroci
in mladina 0–19
let" glede na
odstotek
prebivalcev
(22 %)

do 2011

2011

2012

2013

2014

po 2014

Skupaj

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

( 11 )

0

3.248.432

3.922.623

11.409.000

7.394.000

64.000

26.038.055

0

714.655

862.977

2.509.980

1.626.680

14.080

5.728.372

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).
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(v EUR)

Tabela 6: Vrednost načrtovanih projektov NRP Občine Domžale za starostno strukturo
občanov "Otroci in mladina 0–19 let" po določenih obdobjih
NAZIV

do 2011

2011

2012

2013

2014

po 2014

(2)
PPJ, primarno
namenjeni
starostni
strukturi
prebivalcev
"Otroci in
mladina 0–19 let"
Sorazmerni delež
koriščenja PPJ,
katere koristijo
vse starostne
strukture za
starostno
strukturo "Otroci
in mladina 0–19
let" glede na
odstotek
prebivalcev
(22 %)
SKUPAJ PPJ za
starostno
strukturo
prebivalcev
"Otroci in
mladina 0–19 let"

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

Skupaj
(v EUR)
( 11 )

0

2.050.000

4.750.000

3.450.000

2.500.000

0

12.750.000

0

714.655

862.977

2.509.980

1.626.680

14.080

5.728.372

0

2.764.655

5.612.977

5.959.980

4.126.680

14.080

18.478.372

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

Vrednost vseh načrtovanih projektov v NRP Občine Domžale, ki naj bi jih koristila
starostna struktura občanov "Otroci in mladina 0–19 let" po določenih obdobjih, in skupni
znesek za ta obdobja sta prikazana v Tabeli 6.
6.3.2 PROJEKTI V NRP OBČINE DOMŽALE, PRIMARNO NAMENJENI
STAROSTNI STRUKTURI "AKTIVNO PREBIVALSTVO 20–64 LET"
Nadalje smo iz NRP Občine Domžale razbrali projekte, ki so primarno namenjeni občanom
Občine Domžale, razvrščenim v starostno strukturo prebivalstva "Aktivno prebivalstvo 20–
64 let". Ti projekti so prikazani v spodnji tabeli, Tabela 7.
Tabela 7: Projekti Občine Domžale v NRP, primarno namenjeni starostni skupini
"Aktivno prebivalstvo 20–64 let"
PPJ

NAZIV

(1)

(2)
Nabava vozil in
opreme za požarno
dejavnost
Sredstva iz
požarnega sklada
RS
Sofinanciranje
gradnje Gasilskega
doma Dob
Izobraževanje
kmetov na
področju primarne
kmetijske

07003

07004

07005

11002

do
2011
(5)

po
2014
( 10 )

Skupaj
(v EUR)
( 11 )

2011

2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

0

143.000

143.000

143.000

143.000

0

572.000

0

97.000

75.000

75.000

75.000

0

322.000

0

500.000

0

0

0

0

500.000

3.600

3.600

3.600

3.800

3.800

0

18.400
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proizvodnje

11003

11004

11005

11006

11007
13031

14003

14001

14002

16008

Sofinanciranje
društev in
6.000
organizacij s
področja
kmetijstva
Izobraževanje
kmetov na
področju predelave
2.000
in trženja
kmetijskih
proizvodov in
ostalih dopolnilnih
Posodabljanje
kmetijskih
23.076
gospodarstev
Naložbe za
opravljanje
dopolnilnih
5.000
dejavnosti in
opravljanje storitev
in trženja na
kmetijah
Urejanje pašnikov,
kmetijskih zemljišč
6.129
in dostopov
Garažna hiša
0
center Domžale
Pospeševanje
razvoja zasebnikov
29.479
in malih podjetij subvencioniranje
obrestne mere
EU projekt Regionalna
0
destinacijska
organizacija (RDO)
EU projekt Promocija
0
turističnega
območja Srce
Slovenije
Nakup zgradb in
0
prostorov
SKUPAJ 75.284

6.000

6.000

6.200

6.200

0

30.400

2.000

2.000

2.100

2.100

0

10.200

28.000

30.000

30.000

30.000

0

141.076

8.000

8.000

8.000

8.000

0

37.000

16.000

16.000

16.000

16.000

0

70.129

15.000

1.000.000

1.000.000

0

0

2.015.000

53.987

50.000

50.000

50.000

0

233.466

5.242

5.242

0

0

0

10.484

8.000

8.000

0

0

0

16.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0

1.200.000

1.646.842 1.634.100

634.100

0

5.176.155

1.185.829

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

Poleg zgoraj navedenih projektov iz NRP Občine Domžale izhajajo tudi projekti, ki jih bo
starostna struktura "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" koristila oziroma uživala skupaj z
ostalimi starostnimi strukturami v Občini Domžale. Sorazmerni delež koriščenja starostne
strukture "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" projektov, namenjenih vsem starostnim
strukturam, je prikazan v spodnji tabeli, Tabela 8.
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Tabela 8: Sorazmerni delež koriščenja starostne strukture "Aktivno prebivalstvo 20–64
let" (63 %) projektov, namenjenih vsem starostnim strukturam

Vrednost PPJ, ki
jih koristijo vse
starostne
strukture
Sorazmerni
delež koriščenja
PPJ starostne
strukture
"Aktivno
prebivalstvo
20–64 let"
glede na
odstotek
prebivalcev
(63 %)

do 2011

2011

2012

2013

2014

po 2014

Skupaj

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

( 11 )

0

3.248.432

3.922.623

11.409.000

7.394.000

64.000

26.038.055

0

2.046.512

2.471.252

7.187.670

4.658.220

40.320

16.403.975

(v EUR)

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

Poleg projektov v NRP Občine Domžale, ki jih bodo lahko enako uživale vse starostne
strukture prebivalcev Občine, pa smo določili tudi projekte, ki jih lahko uživata oziroma
koristita starostni strukturi "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" skupaj s starostno strukturo
prebivalstva "Starostniki nad 64 let".
Glede na to, da je število prebivalcev v starostni strukturi "Aktivno prebivalstvo 20–64 let"
21565 občanov, to predstavlja 81 odstotkov občanov v razmerju do starostne strukture
občanov "Starostniki nad 64 let", ki predstavlja 19 odstotkov prebivalcev med tema
dvema starostnima strukturama. Tako smo tudi sorazmerno razdelili vrednost projektov v
NRP Občine Domžale, ki jih koristita ti dve starostni strukturi. Vrednost za posamezna
obdobja in skupno vrednost za preučevano obdobje 2011–2014 projektov, ki jih koristita ti
dve starostni strukturi, lahko vidite v Tabeli 9.
Tabela 9: Sorazmerni delež koriščenja projektov, ki jih koristita starostni strukturi
"Aktivno prebivalstvo 20–64 let" in "Starostniki nad 64 let" glede na sorazmerni
odstotek prebivalcev
PPJ
PPJ
06001
07001
07002
11001

NAZIV
Sofinanciranje gradnje
objekta KS Dob
Tehnično reševalna in
osebna oprema enot
Tehnično reševalna in
osebna oprema enot
Razširitev tržnice

SKUPAJ vrednost načrtovanih
PPJ, ki jih koristita starostni
strukturi "Aktivno prebivalstvo
20–64 let" in "Starostniki nad
64 let"
Sorazmerni delež koriščenja PPJ
starostne strukture "Aktivno
prebivalstvo 20–64 let" glede na
odstotek prebivalcev (81 %)
Sorazmerni delež koriščenja PPJ
starostne strukture "Starostniki
nad 64 let" glede na odstotek

do 2011

2011

2012

2013

2014

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

po
2014
( 10 )

Skupaj
(v EUR)

( 11 )

0

100.000

0

0

0

0

100.000

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

80.000

0

23.000

23.000

23.000

23.000

0

92.000

0

15.000

70.000

0

0

0

85.000

0

158.000

113.000

43.000

43.000

0

357.000

0

127.980

91.530

34.830

34.830

0

289.170

0

30.020

21.470

8.170

8.170

0

67.830
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prebivalcev (19 %)

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

Po tako razčlenjenih projektih NRP Občine Domžale lahko v spodnji tabeli, Tabela 10,
vidimo vrednost vseh načrtovanih projektov Občine Domžale v NRP Občine Domžale za
starostno strukturo prebivalcev "Aktivno prebivalstvo– 20-64 let" po določenih obdobjih.
Tabela 10: Vrednost načrtovanih projektov NRP Občine Domžale za starostno strukturo
občanov "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" po določenih obdobjih
NAZIV
(2)
PPJ, primarno namenjeni
starostni strukturi
prebivalcev "Aktivno
prebivalstvo 20–64 let"
Sorazmerni delež
koriščenja PPJ, ki jih
koristijo vse starostne
strukture za starostno
strukturo "Aktivno
prebivalstvo 20–64 let"
glede na odstotek
prebivalcev (63 %)
Sorazmerni delež
koriščenja PPJ, starostne
strukture "Aktivno
prebivalstvo 20–64 let"
(63 %), ki jih koristita le
starostni strukturi
"Aktivno prebivalstvo 20–
64 let" (81 %) in
"Starostniki nad 64 let"
(19) glede na njun skupni
odstotek prebivalcev
(78 %)
SKUPAJ načrtovanih PPJ
za starostno strukturo
prebivalcev "Aktivno
prebivalstvo 20–64 let"

do
2011
(5)

2011

2012

2013

2014

po 2014

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

Skupaj
(v EUR)
( 11 )

75.284

1.185.829

1.646.842

1.634.100

634.100

0

5.176.155

0

2.046.512

2.471.252

7.187.670

4.658.220

40.320

16.403.975

0

127.980

91.530

34.830

34.830

0

289.170

3.360.321 4.209.624

8.856.600

5.327.150

75.284

40.320 21.869.300

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

6.3.3 PROJEKTI V NRP OBČINE DOMŽALE PRIMARNO NAMENJENI STAROSTNI
STRUKTURI "STAROSTNIKI NAD 64 LET"
V zadnjem delu razčlembe NRP na podlagi starostne strukture prebivalstva smo zbrali
podatke za projekte v NRP Občine Domžale, ki so primarno načrtovani za starostno
strukturo prebivalstva "Starostniki nad 64 let". V tem delu prav posebno načrtovane
postavke za to starostno skupino nismo razbrali. Tako smo vzeli le podatke za projekte, ki
jih ta starostna skupina koristi sorazmerno z obema ostalima starostnima skupinama, to
lahko vidimo v Tabeli 11, in za projekte, ki jih ta starostna skupina koristi sorazmerno s
starostno skupino "Aktivno prebivalstvo 20–64 let". Ta sorazmerni del smo že prikazali v
Tabeli 9.
Tabela 11: Sorazmerni delež koriščenja projektov starostne strukture "Starostniki nad
64 let" glede na odstotek prebivalcev (15 %)
do 2011

2011

2012

2013

2014

po 2014

Skupaj

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

( 11 )
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(v EUR)

Vrednost PPJ,
ki jih koristijo
vse starostne
strukture
Sorazmerni
delež
koriščenja
PPJ starostne
strukture
"Aktivno
prebivalstvo
20–64 let"
glede na
odstotek
prebivalcev
(63 %)

0

3.248.432

3.922.623

11.409.000

7.394.000

64.000

26.038.055

0

487.265

588.393

1.711.350

1.109.100

9.600

3.905.708

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).
Tabela 12: Vrednost načrtovanih projektov NRP Občine Domžale za starostno strukturo
občanov "Starostniki nad 64 let" po določenih obdobjih
NAZIV

do 2011

2011

2012

2013

2014

po 2014

(2)
PPJ, primarno namenjeni
starostni strukturi
prebivalcev "Starostniki nad
64 let"
Sorazmerni delež koriščenja
PPJ, ki jih koristijo vse
starostne strukture za
starostno strukturo
"Starostniki nad 64 let"
glede na odstotek
prebivalcev (15 %)
Sorazmerni delež koriščenja
PPJ, starostne strukture
"Starostniki nad 64 let" za
PPJ, ki jih koristita starostni
strukturi "Aktivno
prebivalstvo 20–64 let" (81
%) in "Starostniki nad 64
let" (19) glede na njun
skupni odstotek prebivalcev
(78 %)
SKUPAJ načrtovanih PPJ za
starostno strukturo
prebivalcev "Aktivno
prebivalstvo 20–64 let"

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

( 10 )

Skupaj
(v EUR)
( 11 )

0

0

0

0

0

0

0

0

487.265

588.393

1.711.350

1.109.100

9.600

3.905.708

0

30.020

21.470

8.170

8.170

0

67.830

0

517.285

609.863

1.719.520

1.117.270

9.600

3.973.538

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

Po tako razčlenjenih projektih NRP Občine Domžale lahko v zgornji tabeli, Tabela 12,
vidimo vrednost vseh načrtovanih projektov Občine Domžale v NRP Občine Domžale za
starostno strukturo prebivalcev "Starostniki nad 64 let" po določenih obdobjih 2011–2014
in seštevek teh vrednosti.

6.4 ANALIZA NRP OBČINE DOMŽALE GLEDE NAMENJENOSTI
STAROSTNI STRUKTURI PREBIVALSTVA PO DOLOČENIH OBDOBJIH
V prejšnjem delu našega diplomskega dela smo razčlenili načrtovana sredstva za projekte
v NRP Občine Domžale glede na starostno strukturo prebivalstva oziroma katera starostna
struktura bo deležna ugodnosti načrtovanega projekta. V tem delu diplomskega dela pa
bomo obravnavali določena časovna obdobja in načrtovana finančna sredstva za projekte.
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V okvir bomo vzeli posamezna leta in pregledali, ali je katera od starostnih struktur
prebivalstva v določenem časovnem okviru favorizirana. V okvir bomo vzeli štiri leta, in
sicer 2011, 2012, 2013 in 2014. V naslednjem koraku pa bomo pregledali tudi zaključno
poročilo o proračunu Občine Domžale za leto 2011 in preverili, koliko od načrtovanih
sredstev za projekte v NRP Občine Domžale 2011–2014 je bilo v proračunskem letu 2011
dejansko porabljenih.
6.4.1 NRP OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2011 PO STAROSTNI STRUKTURI
OBČANOV
Iz Grafikona 3 lahko razberemo, da je bilo v letu 2011 največ finančnih sredstev v NRP
Občine Domžale načrtovanih za starostno strukturo prebivalstva "Aktivno prebivalstvo 20–
64 let". Vendar pa lahko nadalje razberemo, da glede na odstotek občanov v posameznih
starostnih strukturah največji delež načrtovanih sredstev za leto 2011 pripada starostni
strukturi "Otroci in mladina 0–19 let". Skupna vrednost vseh načrtovanih projektov za
obdobje 2011 je znašala 6.642.261 EUR. Delež načrtovanih sredstev za starostno skupino
"Otroci in mladina 0–19 let" je skoraj 20 % višji od deleža občanov, ki pripada tej
starostni kategoriji.
Grafikon 3: Načrtovana finančna sredstva (v %) v NRP Občine Domžale glede na
starostno strukturo prebivalstva za leto 2011

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

6.4.2 NRP OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2012 PO STAROSTNI STRUKTURI
OBČANOV
Skupni znesek načrtovanih projektov v NRP Občine Domžale za leto 2012 zanaša
10.432.464 EUR. Grafikon 4 nam v odstotkih prikazuje načrtovana sredstva za projekte
Občine Domžale v NRP za leto 2012 glede na starostno strukturo prebivalstva. V tem
obdobju je starostna skupina "Otroci in mladina 0–19" let še bolj favorizirana glede na
ostale starostne skupine. Čeprav je delež občanov v tej starostni strukturi 22 %,
razberemo, da je načrtovanih sredstev za leto 2012 za to starostno skupino 54 %. To nam
pove, da je manj kot četrtini občanov Občine Domžale po NRP v letu 2012 namenjenih
več kot polovica vseh sredstev.
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Grafikon 4: Načrtovana finančna sredstva (v %) v NRP Občine Domžale glede na
starostno strukturo prebivalstva za leto 2012

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

6.4.3 NRP OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2013 PO STAROSTNI STRUKTURI
OBČANOV
NRP Občine Domžale je za obdobje 2013 že bolj uravnotežen, saj starostna struktura
"Otroci in mladina 0–19 let" ni več tako favorizirana. Skupni znesek načrtovanih sredstev
za projekte v tem časovnem obdobju znaša 16.536.100 EUR. Največji delež sredstev je
zopet namenjen starostni strukturi prebivalstva "Aktivno prebivalstvo 20–64 let", in sicer
8.856.600 EUR. Grafikon 5 nam prikazuje, da je glede na sorazmernost velikosti starostnih
struktur in finančnega deleža, ki je namenjen posameznim starostnim strukturam, še
vedno za slabih 15 % favorizirana starostna struktura "Otroci in mladina 0–19 let", kateri
je v tem časovnem obdobju namenjenih 5.959.980 EUR.
Grafikon 5: Načrtovana finančna sredstva (v %) v NRP Občine Domžale glede na
starostno strukturo prebivalstva za leto 2013

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).
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6.4.4 NRP OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2014 PO STAROSTNI STRUKTURI
OBČANOV
Skupni znesek načrtovanih sredstev za časovno obdobje 2014 znaša 10.571.100 EUR.
Tudi za časovno obdobje 2014 NRP Občine Domžale največ finančnih sredstev namenja
starostni strukturi "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" - 5.327.150 EUR, kar predstavlja 50
odstotkov vseh načrtovanih sredstev v tem letu in kar lahko vidimo v Grafikonu 6. Vendar
tako kot v časovnem obdobju 2011 in 2013, glede na sorazmerno število prebivalcev v teh
starostnih strukturah, največji sorazmerni delež pripada starostni strukturi "Otroci in
mladina 0–19 let" - 4.126.680 EUR.
Grafikon 6: Načrtovana finančna sredstva (v %) v NRP Občine Domžale glede na
starostno strukturo prebivalstva za leto 2014

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

6.5 ANALIZA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE NA DOLGI
ROK
(2011–2014)
GLEDE
NA
STAROSTNO
STRUKTURO
PREBIVALSTVA
V tem delu našega diplomskega dela nas zanima pogled v načrtovane projekte Občine
Domžale, v NRP Občine Domžale za daljše časovno obdobje in razdelitev projektov glede
na to, katera starostna struktura prebivalcev bo deležna njihovih ugodnosti. Skupaj smo
sešteli podatke za časovno obdobje 2011–2014 in primerjali, ali je katera starostna
struktura v Občini Domžale, na dolgi rok, favorizirana v odnosu na ostali dve.
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Grafikon 7: Načrtovana sredstva v NRP Občine Domžale (v %) za časovno obdobje
2011-2014 glede na starostno strukturo občanov

Vir: Občina Domžale (NRP Občine Domžale 2011–2014, 2011).

Iz Grafikona 7 lahko razberemo, da je največ finančnih sredstev za projekte v Občini
Domžale, za časovno obdobje 2011–2014, namenjenih starostni strukturi občanov
"Aktivno prebivalstvo 20–64 let". Tej starostni strukturi občanov je za projekte v NRP
namenjenih 21.869.300 EUR od skupno 44.321.210, kar predstavlja 49 % načrtovanih
finančnih sredstev.
Če pa pogledamo Grafikon 7 z vidika sorazmernosti števila občanov v posameznih
starostnih strukturah glede na načrtovana finančna sredstva za časovno obdobje 2011–
2014, vidimo, da je največji sorazmerni del načrtovanih sredstev namenjenih za projekte,
ki jih bodo v največji meri uživali občani starostne strukture "Otroci in mladina 0–19 let".
V časovnem obdobju 2011–2014 je za starostno strukturo občanov "Otroci in mladina 0–
19 let" načrtovanih 20 % več finančnih sredstev za projekte glede na število občanov, ki
pripadajo tej starostni strukturi.

6.6 REZULTATI ANALIZE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE
DOMŽALE
Pred začetkom naše diplomske naloge smo določili dve hipotezi. Z rezultati analize naše
raziskave NRP Občine Domžale lahko potrdimo prvo hipotezo - Razvojne aktivnosti
Občine so po različnih obdobjih glede na starostno strukturo prebivalstva
enake.
V analizi naše raziskave lahko vidimo, da je za vsako preučevano obdobje Občina Domžale
v NRP za projekte namenila približno enaka finančna sredstva trem starostnim strukturam,
ki smo jih izbrali za našo raziskavo. Tako lahko vidimo, da v treh od skupno štirih
preučevanih obdobij (v letu 2011, 2013 in 2014) Občina Domžale skozi NRP občine največ
sredstev namenja starostni strukturi "Aktivno prebivalstvo 20–64 let". Le za leto 2012 je
največji delež sredstev za projekte v NRP Občine Domžale namenjen starostni strukturi
prebivalstva "Otroci in mladina 0–19 let".
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Odstotek finančnih sredstev, namenjenih za posamezne starostne strukture prebivalstva,
skozi vsa štiri preučevana obdobje ne odstopa veliko. Odstotek finančnih sredstev,
namenjenih za starostno strukturo "Otroci in mladina 0–19 let" je skozi preučevana
obdobja naslednji: 2011 – 42 odstotkov, 2012 – 54 odstotkov, 2013 – 36 odstotkov in
2014 – 39 odstotkov. Tako vidimo, da je odstopanje večje le v letu 2012, in sicer se
finančna sredstva v povprečju povečajo za 15 odstotkov, glede na ostala tri preučevana
obdobja. V ostalih treh preučevanih obdobjih pa se odstotek giblje med 36 do 42
odstotkov vseh načrtovanih finančnih sredstev za projekte v NRP Občine Domžale.
Odstotek načrtovanih sredstev za projekte po NRP Občine Domžale, namenjene starostni
strukturi prebivalcev "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" se skozi preučevana obdobja giblje
tako: 2011 – 50 odstotkov, 2012 40 – odstotkov, 2013 – 54 odstotkov in 2014 – 50
odstotkov. Pri tej starostni strukturi vidimo, da je razlika v odstotkih med načrtovanimi
sredstvi po posameznih preučevanih obdobjih še manjša. V treh preučevanih obdobjih je
tej starostni strukturi prebivalstva po NRP Občine Domžale v povprečju namenjenih 51
odstotkov vseh načrtovanih finančnih sredstev (v letih 2011, 2013 in 2014). Le v letu
2012 je ta delež nekoliko nižji, in sicer 40-odstoten, kar pa še vseeno pomeni, da od
povprečja ostalih treh preučevanih obdobij odstopa za 11 %.
Za tretjo starostno strukturo prebivalstva "Starostniki nad 64 let" Občina Domžale v NRP
Občine Domžale 2011–2014 načrtuje najmanj finančnih sredstev. V NRP ni bilo moč
razbrati niti enega projekta, ki bi ga lahko koristila le-ta starostna struktura prebivalstva.
Skozi projekte, za katere smo ocenili, da jih lahko koristita dve ali pa vse tri starostne
strukture prebivalstva, smo za starostno strukturo "Starostniki nad 64 let" prišli do
naslednjih rezultatov. Skozi vsa štiri preučevana obdobja Občina Domžale v NRP Občine
Domžale načrtuje finančna sredstva v višini od 6 do 11 odstotkov vseh načrtovanih
sredstev; v letu 2011 – 8 odstotkov, v letu 2012 – 6 odstotkov, v letu 2013 – 10
odstotkov in v letu 2014 – 11 odstotkov.
Na podlagi teh rezultatov smo potrdili našo prvo hipotezo, da so razvojne aktivnosti
Občine po različnih obdobjih glede na starostno strukturo prebivalstva enake.
Naša druga hipoteza je bila, da na dolgi rok Občina poskrbi za vse kategorije
prebivalstva v enaki meri. To hipotezo lahko z rezultati naše analize ovržemo.
Občina Domžale na dolgi rok (preučevano obdobje 2011–2014) v NRP Občine Domžale
2011–2014 ni načrtovala finančnih sredstev za vse starostne strukture enako in tako ni
poskrbela za vse starostne kategorije prebivalstva v enaki meri. Skupni znesek
načrtovanih finančnih sredstev Občine Domžale znaša v NRP Občine Domžale 2011–2014
– 44.321.210 EUR.
Za starostno strukturo prebivalstva "Otroci in mladina 0–19 let" je Občina Domžale v
obdobju 2011–2014 po NRP Občine Domžale načrtovala skupno 18.478.372 EUR, kar
znaša 42 odstotkov vseh načrtovanih finančnih sredstev.
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Starostni strukturi prebivalstva "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" je Občina Domžale v
obdobju 2011–2014 namenila po NRP Občine Domžale skupno 21.869.300 EUR
načrtovanih finančnih sredstev. To znaša 49 odstotkov vseh načrtovanih finančnih
sredstev.
Najmanj je Občina Domžale namenila starostni strukturi prebivalstva "Starostniki nad 64
let". Za to starostno strukturo je Občina Domžale po NRP Občine Domžale načrtovala v
tem obdobju skupaj 3.973.538 EUR. To predstavlja 9 odstotkov vseh načrtovanih sredstev
Občine Domžale v NRP Občine Domžale v obdobju 2011–2014.
Če ob vsem tem še upoštevamo odstotek prebivalstva po posameznih starostnih
strukturah, pridemo do naslednjih ugotovitev:
- Starostna struktura "Otroci in mladina 0–19 let" predstavlja 22 % vseh občanov
Občine Domžale in skupno je bilo za to starostno strukturo načrtovani 42 % vseh
načrtovanih finančnih sredstev v NRP Občine Domžale.
- Starostna struktura "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" predstavlja 63 % vseh občanov
Občine Domžale. Skupno je bilo za to starostno strukturo načrtovanih 49 % vseh
načrtovanih finančnih sredstev v NRP Občine Domžale.
- Starostna struktura "Starostniki nad 64 let" predstavlja 15 % vseh občanov Občine
Domžale. Skupno je bilo za to starostno strukturo načrtovanih 9 % vseh načrtovanih
finančnih sredstev v NRP Občine Domžale.
Na podlagi zgornjih rezultatov nadalje ugotovimo, da je Občina Domžale v NRP Občine
Domžale, v obdobju 2011–2014, favorizirala starostno strukturo prebivalstva "Otroci in
mladina 0–19 let". Skupno je tej starostni strukturi namenila kar 20 odstotkov več
načrtovanih finančnih sredstev, kot znaša delež občanov v tej starostni strukturi v odnosu
do ostalih dveh starostnih struktur.
Za obe ostali starostni strukturi je zaradi tega načrtovan manjši delež, kot znaša delež
občanov. Starostna struktura "Aktivno prebivalstvo 20–64 let" ima torej 14 odstotkov nižji
načrtovani delež finančnih sredstev po NRP Občine Domžale 2011–2014, kot znaša delež
prebivalstva v tej starostni strukturi v odnosu do drugih dveh starostnih struktur.
Starostna struktura prebivalstva "Starostniki nad 64 let" pa so po NRP Občine Domžale
2011–2014 v za 6 odstotkov slabšem položaju za načrtovana finančna sredstva glede na
odstotek občanov v tej starostni strukturi v odnosu na ostali dve starostni strukturi.
Na podlagi teh ugotovitev smo našo drugo hipotezo ovrgli. Občina Domžale na
dolgi rok ni poskrbela za vse kategorije prebivalstva v enaki meri. Občina
Domžale je v NRP Občine Domžale, v obdobju 2011–2014, dala prednost projektom, ki so
namenjeni starostni strukturi prebivalstva "Otroci in mladina 0–19 let".
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7 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu "Analiza Načrta razvojnih programov občine z vidika starostne
strukture prebivalstva" smo predstavili Načrt razvojnih programov Občine Domžale 2011–
2014 in v naši raziskavi preverili trditve, ki smo si jih zastavili pred začetkom pisanja
diplomskega dela. Ti dve trditvi sta bili, ali so razvojne aktivnosti občine po različnih
obdobjih glede na starostno strukturo prebivalstva enake in ali občina na dolgi rok poskrbi
za vse kategorije prebivalstva v enaki meri.
Poleg tega smo v teoretičnem delu naloge v drugem poglavju predstavili lokalno
samoupravo v Sloveniji. Tu smo opredelili pojme lokalne samouprave, lokalne skupnosti in
občine. Pri tem smo navedli še vrste in naloge občin.
V tretjem poglavju smo predstavili financiranje lokalne samouprave v Sloveniji.
Osredotočili smo se na financiranje občin. Pregledali smo, kateri so viri financiranja občin
v Sloveniji, na kratko predstavili finančno izravnavo za finančno šibke občine. Omenili smo
tudi zadolževanje občin v skladu z ZFO-1. V nadaljevanju tega poglavja smo obdelali še
temo proračuna, kdo so uporabniki proračuna ter sestavo proračuna. V tretjem delu
sestave proračuna smo prišli do teme Načrt razvojnih programov.
Načrt razvojnih programov smo nato podrobno opisali v četrtem poglavju. Gradivo za to
poglavje smo črpali v uradnih aktih RS, in sicer v Proračunskem priročniku 2012–2013 –
Navodila za pripravo finančnih načrtov ter urejanje ciljev in kazalcev. V nadaljevanju tega
poglavja smo predstavili vsebino NRP, projekte v NRP in ukrepe v NRP.
V petem poglavju smo predstavili družbeno-geografske značilnosti preučevane občine –
Občine Domžale. Predstavili smo lego in velikost Občine Domžale, demografske
značilnosti, gospodarstvo, družbene dejavnosti ter infrastrukturno opremljenost v Občini
Domžale. Predstavili smo tudi kulturne in turistične aktivnosti ter športne in rekreativne
zmogljivosti in aktivnosti v Občini Domžale. Gradivo za to poglavje smo črpali v
Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale iz leta 2008, na spletnih straneh
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije ter na spletnih straneh
Statističnega urada RS.
V šestem poglavju pa smo naredili raziskavo Načrta razvojnega programa 2011–2014
Občine Domžale. Načrtovane projekte v NRP smo razdelili glede na to, katera starostna
struktura prebivalstva bo v največji meri koristila načrtovane projekte. Z analizo in nato
sintezo podatkov NRP 2011–2014 Občine Domžale smo dobili rezultate, s katerimi smo
našo prvo hipotezo, ali so razvojne aktivnosti občine po različnih obdobjih glede na
starostno strukturo prebivalstva enake, potrdili. Našo drugo hipotezo, ali občina na dolgi
rok poskrbi za vse kategorije prebivalstva v enaki meri, pa smo ovrgli. Gradivo za to
poglavje smo črpali v Načrtu razvojnih programov 2011–2014 Občine Domžale, Odloku o
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proračunu Občine Domžale za leti 2011–2012, Programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov (MF, 2012) ter na spletnih straneh Statističnega urada RS.
Občina Domžale ima vizijo, da postane uspešno in ugledno podjetniško, športno in
kulturno središče. Okolje, ki bo spodbujalo trajnostni razvoj, inovativnost, ustvarjalnost in
samoiniciativnost. Prijetno in urejeno mesto, ki bo nudilo kakovost bivanja vsem
generacijam in ustvarjalo priložnosti za mlade. Prostor zadovoljnih ljudi (Občina
Domžale, Osnutek razvojnega programa Občine Domžale 2012–2025, 2012).
Da se bo ta vizija uresničila, mora Občina Domžale financiranje svojih projektov urediti že
v procesu načrtovanja projektov. Tretji del proračuna določa obvezni del proračuna, in
sicer "Načrt razvojnih programov". Pri izdelavi naše diplomske naloge smo ugotovili, da je
Občina Domžale daleč od projektnega načrtovanja financiranja projektov. Da bo Občina
Domžale lahko nudila kakovost bivanja vsem generacijam, bo potrebno uskladiti projekte
za vse generacije ter da bodo dejansko vse generacije deležne projektov v zadostni meri.
Pri analizi NRP Občine Domžale 2011–2014, Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti
2011–2012 in Poročila o izvrševanju proračuna Občine Domžale za obdobje januar–junij
2011 je bilo moč opaziti, da je bil NRP Občine Domžale 2011–2014 izdelan zelo površno.
Kot smo že opisali v raziskavi našega diplomskega dela, smo opazili, da NRP Občine
Domžale 2011–2014, ni zajemal velikega števila področij proračunske porabe. Če na hitro
povzamemo, je bilo v NRP Občine Domžale 2011–2014 opredeljenih le 9 področij
proračunske porabe. V Poročilu o izvrševanju proračuna Občine Domžale 2011–2014 smo
zasledili še dodatnih 10 področij proračunske porabe, torej skupno 19 od 21 področij, ki
jih predpisuje Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov (MF RS, 2008).
Za čim lažje izvrševanje proračuna morajo proračunski uporabniki dobro načrtovati
proračun. Prav zato Zakon o izvrševanju proračuna predpisuje tretji del proračuna kot
obvezni del. Že z dobro pripravo tega dela je v marsikaterem pogledu olajšano delo pri
pripravi proračuna za določeno obdobje ter potem pri samem izvrševanju proračuna. Tudi
danes v kriznih časih, ki od vodilnih zahtevajo, da tudi večkrat letno sprejemajo rebalans
proračunov, je dobra priprava NRP-ja lahko bistvena, da se lahko odločijo in sprejmejo
rebalans tam, kjer je res nujno potrebno. Če pa navedenih projektov tudi za daljše
obdobje ni (kot se to naredi v NRP), pa je takšno odločanje vodilnih glede rebalansa
omejeno.
Pravilno načrtovanje je v današnjem času bistveno na vseh področjih. Tudi pravilno
načrtovanje javnih financ. Pravilno načrtovanje NRP občine - da se v načrtovanju
zajamejo vsa področja proračunske porabe, da se poskuša zadovoljiti potrebe vseh
starostnih struktur in da se upoštevajo načrtovani prihodki občine - lahko privede Občino
Domžale do vizije, ki so si jo vodilni v Občini Domžale zastavili. To je "Prijetno in urejeno
mesto, ki bo nudilo kakovost bivanja vsem generacijam in ustvarjalo priložnosti za mlade.
Prostor zadovoljnih ljudi."
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
DIP

Dokument identifikacije projekta

GPR

Glavni program proračunske porabe

IP

Investicijski program

MF RS

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

NIP

Novelacija investicijskega programa

NRP

Načrt razvojnih programov

OPN

Okoljski prostorski načrt

PI

Poročilo o izvajanju

PIZ

Predinvesticijska zasnova

PP

Proračunska postavka

PPJ

Projekt

PPP

Področje proračunske porabe

PPR

Podprogram proračunske porabe

RRA LUR

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

ŠI

Študija izvedbe

UEM

Uredba o enotni metodologiji

ZFO

Zakon o financiranju občin

ZJF

Zakon o javnih financah

ZLS

Zakon o lokalni samoupravi
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