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POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava lokalno samoupravo, lokalne skupnosti, vsebino proračuna ter 

vpliv organizacijskih, institucionalnih, političnih in ekonomskih dejavnikov na pravočasno 

sprejetje proračuna lokalne skupnosti v RS. Na temelju empirične raziskave ugotavljamo, da 

sta dokazana dejavnika, ki vplivata na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti, 

dnevno sodelovanje, zaupanje in odkritost med županom in vodjo financ ter jasnost 

informiranja občinskega sveta s strani župana. Na osnovi teoretičnih podlag in raziskave smo 

pripravili priporočila lokalnim skupnostim za pravočasno sprejetje proračuna, saj to omogoča 

financiranje in opravljanje njenih nalog. Magistrska naloga lahko poleg priporočil prispeva k 

ozaveščenosti pomena dnevnega sodelovanja župana in vodje financ ter jasnega informiranja 

občinskega sveta.  

Ključne besede: lokalna samouprava, lokalna skupnost, proračun, župan, finančnik, občinski 

svet, zadolževanje.  

SUMMARY  

This master's thesis deals with local government, local communities, content of a budget as 

well as the impact of organizational, institutional, political and economic factors on the timely 

adoption of the budget in local communities in Slovenia. The empirical research has shown 

that daily cooperation, mutual trust and honesty between the mayor and the head of finance, 

as well as precise information to the municipal council provided by the mayor are important 

factors, which affect the timely adoption of the budget of a local community. Based on 

theoretical foundations and research results, the recommendations for timely adoption of the 

budget, which ensure financing and performance of local communities, were made. Along 

with given recommendations, this master’s thesis can also promote importance of daily 

cooperation between the mayor and the head of finance, as well as of precise information 

provided to the municipal council.  

 
Key words: local government, local community, budget, mayor, head of finance, municipal 
council, public borrowing. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge bomo predstavili teoretična izhodišča, opis problema, 

namen in cilje ter hipoteze raziskave. Opredelili bomo tudi metode raziskovanja ter 

predpostavke in omejitve pri raziskovalnem delu.  

1.1 Predstavitev teoretičnih izhodišč in opis problema  

Organiziranje in financiranje lokalne skupnosti je aktualna tema v Sloveniji in tudi v drugih 

državah Evropske unije. Omejevanje javne porabe, kot posledica finančne in ekonomske 

krize, je sprožilo vprašanja o načinu zadostitve aktualnih družbenih in ekonomskih izzivov ter 

nalog ob čim bolj učinkovitem koriščenju javnih sredstev.  

Kot pravi Setnikar Cankar (2014, 14) se javne uprave v Evropi srečujejo z izzivom, kako 

»narediti več z manj«. Za razširitev kulturne kreativnosti in inovativnosti znotraj lokalnih 

samouprav je potreben trud v smeri zagotovitve novih in učinkovitih rešitev. Javna uprava 

mora ponovno sistematično analizirati funkcije, storitve ter organiziranost in sredstva, s 

katerimi razpolaga. 

Najkrajši in najboljši odgovor na vprašanje, kaj je povzročilo finančno krizo, podaja George 

(2014, 48–49), ki ugotavlja: »Teža financ je postala povsem nesorazmerna z ostalimi 

dejavniki v gospodarstvu. Finančna industrija je šla preko vseh meja. Nekoč zaupanja vredni 

bančniki so začeli kot nori pokojninskim skladom in celo majhnim zasebnim vlagateljem 

prodajati finančne produkte, ki so ohranjali svojo vrednost samo tako dolgo, dokler so ljudje 

iracionalno verjeli, da so kaj vredni.« Od leta 2006 je glavni, četudi ne edini vzrok naraščanja 

javnega dolga, sama finančna kriza, natančneje, velikanske operacije reševanja bank, v katere 

so države iz monetarnega sistema pretakale ogromne količine denarja, da bi se izognile novim 

katastrofam.  

Lokalne samouprave se soočajo z dejstvom, da so se proračunska sredstva v mnogih državah 

zmanjšala, posebej velik je pri tem pritisk v smeri zmanjševanja porabe v državah z velikim 

javnim dolgom, med katere spada tudi Slovenija.  

Za Slovenijo še vedno velja, če povzamemo, kar navaja Tomažič (2015, 10) in ugotavljajo 

strokovnjaki mednarodnega finančnega sklada, da je javnofinančni položaj krhek, kar terja 

tako od države kot tudi lokalne skupnosti dodatne ukrepe za uravnoteženje javnih financ, saj 

kratkoročni varčevalni ukrepi ne zadostujejo več. Potrebna je temeljita revizija javne porabe, 

ki se je v času krize med letom 2008 in 2013 povečala za 5 % BDP. 

Na trenutno finančno krizo lahko Slovenija in lokalne skupnosti gledajo kot na priložnost za 

oblikovanje bolj učinkovite lokalne samouprave, ki bo preko javne uprave opravljala 
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kvalitetne in strokovne storitve v zadovoljstvo občank in občanov ob čim bolj racionalni 

porabi javnih sredstev, ki so na razpolago v proračunu lokalne skupnosti.  

Lokalna samouprava je na osnovi 9. člena Ustave Republike Slovenije »zagotovljena« 

(Setnikar Cankar 2014, 22). V 138. členu Ustave Republike Slovenije je definirano, da 

prebivalci lokalno samoupravo uresničujejo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.  

Po 139. členu Ustave Republike Slovenije je občina samoupravna lokalna skupnost. Območje 

občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi 

prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se 

ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi območje občine.  

Pernek, Kostanjevec in Čampa (2009, 117) navajajo, da države in lokalne skupnosti izvajajo 

naloge predvsem z javnimi izdatki. Del narodnega dohodka se porabi za optimalno 

zadovoljevanje javnih potreb. Proračun je hkrati odraz družbene, politične in tudi ekonomske 

ureditve in je kot instrument za financiranje javnih potreb nujen, saj s svojimi načeli prinaša 

disciplino in red v finančno gospodarstvo države kot tudi v lokalne skupnosti.  

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15) v nadaljevanju 

(ZFO-1) v 3. členu definira, da financiranje lokalnih skupnosti temelji na načelih lokalne 

samouprave, na načelu sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in na načelu 

samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog (ZFO-1, 3. člen).  

Občine morajo pri oblikovanju proračuna lokalne skupnosti upoštevati zakonodajo tako s 

področja javnih financ in računovodstva.  

Da lahko posamezna lokalna skupnost1 opravlja vse naloge v določenem koledarskem letu, 

mora imeti zagotovljena sredstva za lastno delovanje oz. mora biti finančno samostojna. To 

pomeni, da mora pravočasno sprejeti proračun oziroma finančni načrt za določeno leto, po 

katerem se ravna. Za posamezne naloge in investicijske aktivnosti je ob upoštevanju 

zakonskih okvirov lahko tudi zadolžena. 

Vse predvidene naloge in aktivnosti mora imeti lokalna skupnost tako finančno kot tudi 

vsebinsko opredeljene v proračunu.  

Pernek, Kostanjevec in Čampa (2009, 124) prav tako ugotavljajo, da je »Sestavljanje 

proračuna zelo pomembna in odgovorna naloga izvršilnih organov centralnih in lokalnih 

oblasti. Iniciativa in samo sestavljanje proračuna sta v posameznih državah v glavnem urejena 

                                                 
1 V ospredju bomo uporabljali izraz lokalna skupnost. Za namene, ki so povezani z opravljanjem nalog 
in financiranjem lokalne skupnosti, bomo v skladu z zakonom o financiranju občin uporabljali izraz 
občina. 
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z zakoni o proračunih, v katerih so določene pravice in dolžnosti posameznih proračunskih 

organov.«  

V skladu z zakonodajo župan predstavlja in zastopa lokalno skupnost ter posreduje 

občinskemu svetu v obravnavo in sprejem proračun lokalne skupnosti. Župan mora skupaj z 

občinsko upravo odgovorno pristopiti k planiranju proračuna lokalne skupnosti.  

McIlquham-Schmidt (2010, 2–4) opredeljuje strateško načrtovanje in komuniciranje kot 

učinkovit način za izboljšanje uspešnosti poslovanja. Natančnejši pogled empirične literature 

o tej temi kaže bolj raznoliko sliko. Nekatere študije kažejo, da obstaja pozitivna povezava 

med strateškim načrtovanjem in uspešnostjo poslovanja, v kar je vključen tudi odnos med 

zaposlenimi (npr. Hopkins in Hopkins 1997, 635–652), druge raziskave pa kažejo, da je 

odnos nevtralen (npr. McKiernan in Morris 1994, 31–41). Navedeni avtorji različno 

opredeljujejo planiranje, bistvo se skriva v načrtovanju bodočega poslovanja, tako v podjetju 

kot tudi v lokalni skupnosti, kjer se osredotočimo na letno ali dvoletno načrtovanje in 

doseganje zastavljenih ciljev, ki so v proračunu vsebinsko in finančno ovrednoteni. Schack 

(2000, 17) raziskave so pokazale, da se na državni ravni pri pripravi proračuna povečuje 

stopnja politične vpletenosti. Člani občinskega sveta pa običajno ne stremijo k vpletenosti pri 

pripravi proračuna lokalne skupnosti.  

Cvikl in Korpič Horvat (2007, 37) ugotavljata, da je proračun »rezultat pogajanj ter različnega 

interesa političnih strank in druge zainteresirane javnosti tako v državnem zboru kot tudi v 

občinskih svetih v lokalnih skupnostih.« Pomembnost posameznih finančnih virov (lastni viri, 

sredstva države, zadolževanje) v posamezni lokalni skupnosti lahko vplivajo na sprejetje 

proračuna. 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011) v nadaljevanju (ZJF) določa, da se 

proračun lokalne skupnosti sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s 

proračunskim letom za državni proračun. Predlog proračuna mora župan predložiti 

občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru 

(ZJF, 28. člen). V letu rednih lokalnih volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v 

60 dneh po izvolitvi sveta. Proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča 

hkrati s proračunskim letom za državni proračun. Proračun mora biti sprejet do 31. decembra 

za prihodnje leto. Če proračun ni sprejet pravočasno, sprejme župan sklep o začasnem 

financiranju za dobo treh mesecev, občinski svet lahko začasno financiranje podaljša še za tri 

mesece (ZJF, 33. člen). 

Pri pravočasnem sprejetju proračuna lokalne skupnosti v slovenskem prostoru so pomembni 

organizacijski, institucionalni, politični in ekonomski dejavniki. Kot primer organizacijskega 

dejavnika je način opravljanje funkcije župana, ki je najvišja odgovorna oseba v lokalni 

skupnosti. Primer institucionalnega dejavnika je sodelovanje med županom in vodjo financ 

pri pripravi proračuna; vodja financ je namreč glavni subjekt pri pripravi občinskega 
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proračuna. Primer političnega dejavnika je jasnost informiranja občinskega sveta, ki je organ 

odločanja lokalne skupnosti, saj so namreč tako župan kot občinski svet izvoljeni politično. 

Primer ekonomskega dejavnika je zadolževanje lokalne skupnosti.  

Pri sprejetju proračuna lokalne skupnosti so prisotni vsi omenjeni dejavniki, proračun pa je 

sprejet, če zadosti vsem zakonskim zahtevam. Pomen prisotnosti omenjenih dejavnikov 

podajamo v nadaljevanju. 

Z vidika zakonodaje je predlagatelj proračuna lokalne skupnosti župan, zato nas zanima, ali 

neprofesionalno (nepoklicno) opravljanje županske funkcije vpliva na pravočasno sprejetje 

proračuna. V sladu z Zakonom o lokalni samoupravi se lahko župan odloči, ali bo opravljal 

svojo funkcijo profesionalno (poklicno) ali neprofesionalno (nepoklicno). Če župan opravlja 

funkcijo poklicno, mu pripada 100 % plače. Pri nepoklicnem opravljanju funkcije župana je ta 

upravičen do 50 % plače.  

Župan in vodja financ pri pripravi proračuna običajno predstavljata jedro tima. V ospredju 

sodelovanja med njima so zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje, ki so izbrani elementi 

komuniciranja. Komuniciranje kot pojavna oblika je bilo že empirično potrjeno kot problem, 

ki se pojavlja tako v medsebojnih odnosih kot tudi v poslovnem svetu. Boljša kot bo 

komunikacija med županom in vodjo financ, ustreznejši bo proračun. 

McIlquham-Schmidt (2010, 2–4) opredeljuje strateško načrtovanje in komuniciranje kot 

učinkovit način za izboljšanje uspešnosti poslovanja. 

Vodje financ so prisotne pri sprejemanju proračuna na sejah občinskega sveta in imajo 

vpogled na jasnost informiranja med županom in občinskim svetom. Jasnost informiranja 

občinskega sveta vpliva na pravočasno sprejetje proračuna.  

»V državah Sveta Evrope ima od 24 držav 8 držav sprejeto zakonodajo o sodelovanju med 

županom in politiko (ki jo zastopa občinski svet) pri sprejemanju proračuna, ki opredeljuje 

tako postopke kot roke za razpravo osnutkov. Navadno mora župan obvestiti predstavnike 

prebivalcev (to je občinski svet, saj je izbran na osnovi volitev prebivalcev) o osnovnih 

predpostavkah in izhodiščih proračuna.« (Žohar 2011, 50) 

»Globino spajanja uprave in politike sta intenzivno proučevala Mouritzen in Svara (2002); 

analizirala sta, kako župan in politika vplivata drug na drugega in tudi, kako politični in 

upravni izvršilni politični akterji vplivajo na lokalno zakonodajno telo.« (Haček, Kukovič in 

Grabner 2013, 47) 

Lokalne skupnosti se lahko tudi zadolžujejo. Zadolževanje operativno izvajajo vodje financ 

lokalne skupnosti. 
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Kot pravijo Brezovnik idr. (2003, 14), se lahko v Sloveniji lokalne skupnosti zadolžujejo le s 

predhodnim soglasjem ministrstva za finance, kar omogoča državi, da ima nadzor nad 

nepremišljenim zadolževanjem lokalnih skupnosti.   

Upoštevajoč ZFO-1, ta v 10.b členu omogoča občinam, da odplačilo glavnice in obresti ne 

sme preseči 8 % realiziranih prihodkov v preteklem letu, se kot prihodki ne vključujejo 

prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije, ki so prejete 

sredstev iz proračuna EU, in prihodkov režijskih obratov (ZFO-1, 10.b člen).  

ZFO-1 omogoča občinam tudi dodatno zadolževanje, in sicer za sofinanciranje projektov, ki 

se sofinancirajo iz Evropskih skladov. Dodatno zadolževanje  ne sme preseči višino odobrenih 

evropskih sredstev Čas zadolževanja pa je lahko enak prejemanju odobrenih evropskih 

sredstev.  

Schack (2000, 20) opredeljuje v svojem delu hipotezo, da število in vrsta virov prihodka 

vpliva na pravilnost ocene prihodka proračuna.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

1.2.1 Namen 

Namen magistrske naloge je podati pregled zakonodaje glede delovanja lokalne skupnosti, 

vsebine proračuna in sprejetja proračuna lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji, proučiti 

vpliv organizacijskih, institucionalnih, političnih in ekonomskih dejavnikov na pravočasno 

sprejetje proračuna lokalne skupnosti, pri čemer bomo posebej pozorno analizirali sprejetje 

proračuna v letu 2014. Na osnovi teoretičnih podlag in raziskave bomo pripravili priporočila 

lokalnim skupnostim za pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti, saj pravočasno 

sprejet proračun lokalni skupnosti omogoča financiranje in opravljanje njenih nalog. Če 

proračun lokalne skupnosti ni pravočasno sprejet, se lokalne skupnosti financirajo le začasno.  

V literaturi je veliko dejavnikov, ki so prisotni pri sprejemanju proračuna, mi bomo 

proučevali v slovenskih lokalnih skupnostih naslednje dejavnike:  

– profesionalno (poklicno) in neprofesionalno (nepoklicno) opravljanje funkcije župana;  

– zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ; 

– jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana in 

– zadolženost občine oziroma lokalne skupnosti.  



 

6 

1.2.2 Cilji 

Cilji magistrske naloge so naslednji:  

– podati pregled pomembne zakonodaje, strokovne in znanstvene literature s področja 

delovanja in financiranja lokalne skupnosti ter proračuna lokalnih skupnosti;  

– kritično osvetliti osnovne značilnosti lokalne samouprave in ustanavljanja lokalnih 

skupnosti v RS, temeljne naloge lokalnih skupnosti v RS, temeljne vsebine proračuna 

lokalnih skupnosti, značilnosti in sprejem proračuna lokalne skupnosti v RS; 

– analizirati izbrane dejavnike, ki so prisotni pri pravočasnem sprejetju proračuna v 

lokalnih skupnostih;  

– na osnovi ugotovitev podati priporočila lokalnim skupnostim za pravočasno sprejetje 

proračuna lokalne skupnosti. 

1.3 Hipoteze magistrske naloge  

Lokalne skupnosti se pri pripravi proračuna soočajo s problemom, kako izvesti vse zakonsko 

opredeljene naloge in ob tem obdržati finančno uravnotežen proračun ter zagotavljati 

zadovoljevanje skupnih potreb, interesov občank in občanov, ki se kaže v pravočasnem 

sprejetju proračuna.  

Temeljna teza magistrske naloge je, da se pri pravočasnem sprejemanju proračuna lokalne 

skupnosti srečujejo z institucionalnimi, organizacijskimi, političnimi in ekonomskimi 

dejavniki, ki vplivajo na sprejetje proračuna ter posledično tudi na izvajanje nalog, ki jih 

izvaja občina oziroma lokalna skupnost. Temeljna teza je osnovana predvsem na osnovi 

večletnih izkušenj in dnevnega poznavanja problematike pri sprejemanju proračuna lokalne 

skupnosti. Na težave v povezavi s proračunom lokalne skupnosti so z empiričnimi 

raziskavami opozorili tudi drugi avtorji.  

Schack (2000, 12–17) izpostavlja podatke, kako na finančno samostojnost in uspešnost 

lokalnih skupnosti vplivajo politični, institucionalni ter organizacijskih vplivi. Študija o 

vplivih institucionalne ureditve na pravilnost ocenjevanja občinskega prihodka je konsistentna 

s trenutnimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi pritiski. 

V magistrski nalogi smo na osnovi podatkov, pridobljenih z lastno anketo, ki je bila 

posredovana vodjem financ v 212 občinah oziroma lokalnih skupnostih v Sloveniji, preverjali 

izbrane dejavnike, za katere menimo, da lahko vplivajo na sprejetje proračuna lokalne 

skupnosti. Za nekatere med njimi je že bilo empirično dokazano s strani različnih avtorjev, da 

vplivajo na sprejetje proračuna. Preverjali smo naslednje hipoteze: 
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Hipoteza 1: Neprofesionalno opravljanje županske funkcije negativno vpliva na pravočasno 

sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Hipotezo smo preverili s pomočjo analize kontingence 

oziroma asociacije, ki omogoča analizo povezanosti dveh nominalnih spremenljivk, v danem 

primeru načina opravljanja županske funkcije neprofesionalno (nepoklicno) ali profesionalno 

(poklicno) vpliva na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti.  

Hipoteza 2: Zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ so 

pomembni dejavniki za pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti. Hipotezo smo 

preverili z binarno logistično regresijo. V anketi smo vodje financ poprosili, da ocenijo 

elemente sodelovanja med županom in vodjo financ z vidika zaupanja, odkritosti in dnevnega 

sodelovanja ter njihovega vpliva na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Te 

elemente so anketiranci ocenjevali s petstopenjsko lestvico od 1 do 5. Pri tem 1 pomeni 

nezadostno in 5 odlično oceno.  

Pridobljene odgovore, ki se navezujejo na oceno kakovosti komuniciranja med vodjo financ 

in županom, smo prvotno posamično primerjali s pomočjo inverzijskega testa oz. Mann 

Whitney U testa (s katerim preizkušamo enakosti porazdelitve dveh različnih populacij). Field 

(2009, 542) navaja, da se Mann Whitney U test uporablja kot neparametrična alternativa 

testiranju enakosti aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev. 

Primerjali smo torej oceno zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja med skupino 

lokalnih skupnosti, v katerih je bil proračun sprejet pravočasno in skupino lokalnih skupnosti, 

v katerih proračun ni bil pravočasno sprejet.  

V naslednjem koraku smo izvedli binarno logistično regresijo. Ocene ključnih parametrov 

diskriminantne analize (Nagelkerke R Square, Wald test statistika, senzitivnost, specifičnosti 

in splošna natančnost modela) so nam predstavljale osnovo za preizkus dane hipoteze. 

Hipoteza 3: Jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana je pomemben dejavnik za 

pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti. Hipotezo smo preverili s pomočjo Mann 

Whitney U testa, s katerim preizkušamo enakosti porazdelitve dveh različnih populacij Field 

(2009, 542). Vodje financ so prisotne pri sprejemanju proračuna na sejah občinskega sveta in 

imajo vpogled na jasnost informiranja med županom in občinskim svetom. V anketi smo 

vodje financ prosili, da ocenijo jasnost informiranja občinskega sveta z vidika župana. Jasnost 

informiranja so anketiranci ocenjevali od 1 do 5. Pri tem 1 pomeni nezadostno in 5 odlično 

oceno.  

S pomočjo že omenjenega inverzijskega testa smo preverili, ali je jasnosti informiranja 

občinskega sveta v primeru lokalnih skupnosti s pravočasno sprejetim proračunom statistično 

pomembno višja v primerjavi z lokalnimi skupnostmi, kjer proračun ni bil pravočasno sprejet. 
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Hipoteza 4: Zadolženost lokalne skupnosti statistično značilno vpliva na pravočasno sprejetje 

proračuna lokalne skupnosti. Hipotezo smo preverili s pomočjo Mann Whitney U testa. 

Vodje financ smo prosili, naj ocenijo zadolženost občine oz. lokalne skupnosti glede na % 

realiziranih prihodkov v preteklem letu. Na osnovi pridobljenih podatkov smo ocenili srednjo 

vrednost zadolženosti lokalne skupnosti s pravočasno sprejetim proračunom ter jo primerjali s 

srednjo vrednostjo ocene zadolženosti lokalne skupnosti, pri kateri proračun ni bil sprejet 

pravočasno. 

1.4 Predstavitev metod raziskovanja 

Predmetna magistrska naloga vsebuje tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem 

delu, kjer so podana teoretična izhodišča in zakonodaja, smo uporabili naslednje metode 

raziskovanja:  

– metodo deskripcije: opisali smo posamezne pojme, zakonodajno področje, ki ureja 

področje lokalne samouprave, lokalne skupnosti, sistem financiranja lokalne skupnosti in 

proračun lokalne skupnosti; 

– metodo komparacije; 

– metodo kompilacije: povzemali smo ugotovitve v znanstveno raziskovalnih delih, 

strokovni literaturi in člankih iz domačih in tujih virov.  

Z navedenimi metodami smo analizirali primarno in sekundarno literaturo, poročila, knjige, 

znanstvene in strokovne članke ter drugo dostopno literaturo. Metoda zbiranja podatkov je 

bila anketa. Oblikovali smo lastni anketni vprašalnik. V raziskavo smo zajeli vse občine oz. 

lokalne skupnosti v Sloveniji (N=212), populacija anketirancev so bile vodje financ v vseh 

212 občinah oz. lokalnih skupnostih, na katere je bil vprašalnik naslovljen preko elektronskih 

naslovov.  

V empiričnem delu smo uporabili:  

– deskriptivno statistiko, s katero smo opisali značilnosti zbranih podatkov in različne 

zveze med njimi. Predstavili smo velikost našega vzorca N=122, odstotke, frekvence, 

minimalne in maksimalne vrednosti, aritmetične sredine in standardni odklon ter srednje 

vrednosti; 

– analize kontingence oziroma asociacije ter hi-kvadrat statistiko za preverjanje enakosti 

deležev; 

– binarno logistično regresijo za oceno vpliva neodvisnih spremenljivk zaupanja, odkritosti 

in dnevnega sodelovanja na statistično značilno napoved pravočasnosti sprejetja 

proračuna. Ustreznost modela smo preverili s testom z razmerjem verjetij (likelyhood 

ratio test), ki preverja, ali je zgrajeni model boljši od ničelnega modela (ki vsebuje le 

konstanto). Na osnovi rezultatov Hosmer in Lemeshowega testa, ki primerja število 

opazovanih in napovedanih dogodkov po skupinah glede na z modelom izračunano 

verjetnost dogodka in s Hi2 statistiko testira, ali med načrtovanimi in izračunanimi 
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dogodki ni razlike. Za oceno pojasnjene variance modela smo uporabili Nagelkerke R2, ki 

zavzema vrednosti med 0 in 1. Za oceno vpliva posamezne spremenljivke smo uporabili 

razmerje obetov (Exp (B)), kot navaja Field (2009, 221–225). 

– Mann Whitney U test za preverjanje enakosti dveh različnih populacij kot neparametrično 

alternativo Student T testu, ki preverja enakost aritmetičnih sredin dveh neodvisnih 

vzorcev. 

Uporabljene metode smo podrobneje predstavili v empiričnem delu magistrske naloge. 

Predstavili smo ugotovitve o izbranih dejavnikih, ki vplivajo na sprejetje proračuna lokalne 

skupnosti. Empirični del naloge je zasnovan na zbiranju kvalitativnih, kvantitativnih podatkov 

in obdelavi ter interpretaciji. Z metodami opisne statistike in analizo vzorčnih podatkov iz 

ankete smo statistično sklepali o sprejemanju oziroma zavračanju postavljenih hipotez glede 

dejavnikov, ki vplivajo na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Za analiziranje 

podatkov in odkrivanje korelacij med podatki smo uporabili programski paket SPSS V23.0. 

Na osnovi ugotovitev smo z metodo sinteze podali priporočila lokalnim skupnostim za 

pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti. 
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2 UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE, PRORAČUN IN SISTEM 

FINANCIRANJA 

Osnove lokalne samouprave so se izhajajoč iz literature pojavile že v srednjem veku. 

Grafenauer (2006, 11–25) ugotavlja: »V pravni zgodovini in delih s področja lokalne 

samouprave navajajo, da so izhodišča sodobne lokalne samouprave daleč v srednjem veku. 

Pri tem se kot prva oblika lokalne samouprave izpostavlja samouprava (avtonomija) v 

srednjeveških mestih. Razumevanje občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti so v 

posameznih predpisih in gradivih pred uvedbo in v času uvedbe občin po Provizoričnem 

občinskem zakonu iz 1849, ki je uporabljal predvsem izraz krajevna občina, še opredeljevali z 

dostavki »samoupravna«, »upravna«, »politična«, »krajevna« občina.« 

Oblike posameznih skupnosti definirajo različni avtorji. Hillery (1982, 1–16) v svojem delu 

navaja oziroma definira skupnost kar s 94 definicijami. Navedene opredelitve skupnosti so 

bile analizirane tako s kvalitativno in kvantitativno analizo. Poudarek je na več različnih 

definicijah, za posamezne definicije pa so uporabljene različne frekvence uporabe. Vedno 

lahko najdemo vsaj dva avtorja, ki sta predložila nasprotujoče si definicije skupnosti. Večina 

avtorjev je soglasna, da je skupnost sestavljena iz oseb v socialni interakciji na geografskem 

območju ter da ima eno ali več dodatnih skupnih vezi. Vse definicije v navedenem delu »A 

research Odyssey: Developing and testing a Community Theory« se ne nanašajo na skupnost, 

vendar se domneva, da je analiza dokaj reprezentativna.  

V okviru posameznih skupnosti se z izboljšanjem življenjskih pogojev in zagotavljanjem 

neposrednega odločanja prebivalcev povečuje demokracija.  

Pinterič, Benda in Belak (2008, 57) ugotavljajo: »Da je lokalna samouprava pokazatelj 

demokratičnosti neke države. Lokalna samouprava je temeljni kamen vsake demokracije. V 

prvi vrsti je tu državljan, kateremu morajo biti namenjene vse dejavnosti v lokalni skupnosti. 

Pri tem je pomembna kakovost življenja, storitve javnih služb pa morajo biti prilagojene 

sodobnim potrebam in interesom, ki se pojavijo v lokalnem okolju. Lokalna demokracija se 

odraža kot splet neposrednega odločanja prebivalcev in predstavniške demokracije, takrat 

lahko govorimo o lokalnih samoupravi.« 

Delovanje posamezne lokalne skupnosti je pogojeno z dodeljenimi pravicami, ki jih ta dobi 

od države. Območje lokalne skupnosti, finančni viri in naloge lokalne skupnosti so jasno 

opredeljene. V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo lokalno samoupravo in lokalno 

skupnost. 

Šmidovnik (1995, 27) pravi, da lokalna samouprava pomeni več kot le zgolj pojem, pomeni 

lokalno skupnost, ki ima status samouprave.  
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Lokalne skupnosti imajo toliko oblasti in pravic, kolikor jim jih podeli država. V vprašanja in 

naloge se država ne vmešava, zagotovi pa potrebna sredstva. Lokalne skupnosti, ki jim država 

prizna lokalno samoupravo, so javnopravne skupnosti, ki imajo na svojem območju določen 

obseg oblasti, (Virant 1998, 162, po Brezovšek, Haček in Kukovič 2014, 261–262).  

V Sloveniji se lokalna samouprava in lokalna skupnost lahko razvijata, saj pravno urejanje 

samouprave temelji na načelih evropske lokalne samouprave.  

»Slovenija se je z ratifikacijo Evropske listine lokalne samouprave (MELLS—a) zavezala 

spoštovati temeljna pravila. Temeljna pravila opredeljujejo politično, upravno in finančno 

neodvisnost lokalnih skupnosti, in sicer brez zadržka. Temeljni cilj MELLS-a je v 

harmonizaciji sistemov lokalne samouprave v Evropi.« (Vlaj 2001, 13) 

Ugotovimo lahko, da se funkcija države in funkcija lokalne samouprave tako po učinkovitosti 

kot po demokraciji vse bolj izenačujejo, neodvisno od tega, ali gre za kontinentalno ali 

britansko lokalno samoupravo.  

Brezovšek, Haček in Kukovič (2014, 261) opredeljujejo, da je lokalna samouprava 

državljanom oziroma občanom najbližja raven oblasti, tako da ima nalogo zastopati pomen in 

stališče lokalnosti. Poleg tega v nadaljevanju navajajo Greer, Murphy in Ogard (2005, 11), da 

strokovna literatura definira osnovne elemente lokalne samouprava v Evropi, ki so:  

− »Avtonomija, razmejuje stopnjo moči med centralno in lokalno oblastjo. Dovoljena je 

različna politična izbira v različnih lokalnih okoljih.  

− Demokracija, v obliki sodelovanja prebivalcev pri odločanju in upravljanju.  

− Učinkovitost, pri reševanju lokalnih problemov. 

Da lahko govorimo o obstoju lokalne skupnosti, morajo biti izpolnjeni osnovni pogoji: 

ozemlje, pravni status, pristojnosti lokalne skupnosti ter zagotovljena politična, upravna in 

finančna samostojnost.  

Tudi Virant, Pirnat in Čebulj (2009, 173–174) ugotavljajo, da govorimo o obstoju lokalne 

samouprave, ko so izpolnjeni naslednji elementi:  

– Teritorialni element, je prvi pogoj za obstoj lokalnih skupnosti. Opredeljeno mora biti 

ozemlje, kjer se bo lahko izvajala lokalna samouprava. 

– Pravni element, država mora lokalnim skupnostim priznati pravni obstoj, pravno 

subjektiviteto, ustanoviti jih mora kot pravne osebe, država jih mora pripoznati.  

– Funkcionalni element, država mora na lokalne skupnosti prenesti določene pristojnosti, 

določen del oblasti.  

– Organizacijski element, lokalne skupnosti morajo imeti svoje avtonomne organe. Imeti 

morajo izvoljeni predstavniški organ, saj v sodobnem svetu tudi na lokalni ravni proces 

demokratičnega odločanja teče praktično v celoti na posreden način. 
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– Materialno finančni element, lokalnim skupnostim morajo biti zagotovljeni materialni in 

finančni pogoji za delovanje njihovih organov ter izvajanje vseh pristojnosti. 

Zagotovljena mora biti finančno avtonomija, možnost samostojnega odločanja o javni 

porabi. 

Lokalna demokracija in lokalna samouprava imata pozitiven pomen, saj omogočata, da lahko 

prebivalci aktivno sodelujejo z upravnimi organi, kar omogoča soustvarjanje pogojev za 

razvoj in napredek lokalne skupnosti in njihovega življenjskega prostora. 

MELLS poudarja, da so lokalne oblasti eden od glavnih izvorov katerekoli demokratične 

ureditve. Pomembno je uresničevanje pravice državljanov, da lahko sodelujejo pri vodenju 

javnih zadev, saj se ta pravica najbolj neposredno uresničuje na lokalni ravni. 

2.1 Ustanavljanje lokalne skupnosti 

Ustanavljanje občin in pravica do lokalne samouprave je določena v Ustavi Republike 

Slovenije iz leta 1991. 

Današnja, sodobna ureditev lokalne samouprave izhaja iz časa nastajanja RS in ustave, kjer je 

z 9. členom opredeljena lokalna samouprava kot eno od temeljnih ustavnih načel.  

Po 139. členu Ustave Republike Slovenije je občina temeljna samoupravna lokalna skupnost z 

naseljem ali več naselji s skupnimi potrebami prebivalcev. 

Po osamosvojitvi je bilo potrebno v novi državi uvesti tudi lokalno samoupravo. Brezovnik 

idr. (2003, 34) ugotavljajo, da je bila to zelo pomembna in težka naloga, saj je šlo za uvedbo 

lokalne samouprave zahodnoevropskega tipa. Ustava Republike Slovenije je predstavljala 

pravno osnovo lokalne samouprave, ki pa se je kasneje dodatno zakonsko razčlenila. 

Lokalna samouprava v Sloveniji deluje, kot ugotavljata Brezovšek, Haček in Kukovič (2014, 

263), od leta 1995. Takrat so začele delovati lokalne skupnosti, ki so imele na novo 

oblikovane vsebino, organe kot tudi teritorialno območje. Reforma lokalne samouprave v 

Sloveniji še poteka, če jo primerjamo s tujimi ureditvami in z evropskimi standardi lokalne in 

regionalne demokracije, kot tudi glede na priporočila Sveta Evrope in EU. ZLS v 1. in 2. 

členu definira občino kot temeljno samoupravno lokalno skupnosti, ki v okviru ustave in 

zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene 

z zakoni. 

Vlaj (2006, 147) iz sociološkega vidika opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za 

ustanavljanje lokalne skupnosti: »Območje, prebivalci s skupnimi interesi, zavest o 

pripadnosti tej skupnosti in pogoji za organiziranje storitev za zadovoljevanje skupnih 

interesov in potreb prebivalcev lokalne skupnosti.«  
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S sodobno ureditvijo lokalne samouprave se je Slovenija pridružila sodobnim državam v 

Evropi, ki imajo večstoletno tradicijo in priznavajo neposredno in posredno pravico 

državljanov, da sodelujejo pri odločanju o lokalnih zadevah. 

Prebilič in Haček (2012, 5) v svojem delu navajata, da so lokalne skupnosti osnova vsake 

demokratične države. Za kvalitetno izvajanje nalog v lokalni skupnosti je potrebno 

spoštovanje načela subsidiarnosti in načela koneksitete. 

»Načelo subsidiarnosti omogoča razvoj, saj se prilagodi različnim pogojem v državi. 

Subsidiarnost izhaja iz spoštovanja, dostojanstva in odgovornosti posameznika kot tvorca 

vsake družbe.« (Vlaj 2001 in 2004, po Djurić Drozdek in Bojnec 2010, 39) 

»Načelo koneksitete deluje kot nekakšna varovalka, saj lokalne skupnosti varuje pred 

delegacijo novih nalog, če zanje istočasno niso zagotovljena primerna finančna sredstva.« 

(Prebilič in Haček 2012, 5) 

Načelo koneksitete Djurić Drozdek in Bojnec (2010, 39–40), povzeto po Juvan Gotovac 

(2007), določata: »Da morajo biti za naloge oziroma pristojnosti lokalnih skupnosti na voljo 

zadostna sredstva in svoboda odločanja o namenih uporabe sredstev iz finančne izravnave.« 

Na osnovi vedno večjega obsega obveznih nalog, ki jih država na osnovi zakonov prenese na 

lokalne skupnosti, se to odraža kot veliko finančno breme za proračun in zmanjševanje 

samostojnega upravljanja lokalne skupnosti. 

2.1.1 Postopek in pogoji za ustanavljanje lokalne skupnosti  

Postopke in pogoje za ustanavljanje lokalne skupnosti podrobneje opredeljuje ZLS.  

Urad za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sektor za lokalno samoupravo (2010, 15–

17) povzema po ZLS območje občine in način ustanovitve, da se nova občina lahko ustanovi 

samo s spremembo območja občine. Območje in prebivalstvo sta konstitutivni sestavini 

lokalne samouprave. Sprememba območja lokalne skupnosti je nedvomno poseg v lokalno 

samoupravo, saj se s tem zmanjšuje sposobnost zagotavljanja uresničevanja potreb in 

interesov lokalne skupnosti ter izvrševanje z zakonom določenih izvirnih nalog občine (ZLS, 

12. člen).  

ZLS določa vsebinske pogoje in število prebivalcev za občino. Ta mora biti sposobna 

zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev ter izpolnjevati druge naloge v skladu z 

zakonom. Po veljavni ureditvi je temeljna samoupravna skupnost v Sloveniji občina, ki ima 

najmanj 5.000 prebivalcev (ZLS, 13.a člen), razen v primerih, ko zaradi geografskih, 

narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov to ni mogoče in tako obsega območja, 

ki so medsebojno povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev (ZLS, 13.a člen).  
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ZLS v 15.a členu določa pogoje, ki jih mora imeti naselje, da dobi status mesta in sicer je 

mesto večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni gostoti, 

naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij, ter ima več kot 3.000 

prebivalcev. Naselje dobi status mesta z odločitvijo vlade. V 16. in 16.a členu ZLS določa, da 

lahko mesto dobi status mestne občine, če ima najmanj 20 tisoč prebivalcev, najmanj 15 tisoč 

delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih ter je 

geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. Izjemoma 

lahko pridobi status mestne občine mesto iz zgodovinskih razlogov.  

Pogoji, ki jih je morala občina izpolnjevati po ZLS vse do leta 2010:  

– popolna osnovna šola, primarno zdravstveno varstvo občanov, (zdravstveni dom ali 

zdravstvena postaja), komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda, oskrba z električno energijo)poštne storitve, knjižnica (splošna ali šolska)  

in   prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti (ZLS, 13. člen).  

 

V letu 2010 pa je bila sprejeta sprememba ZLS, ki  je vse navedene pogoje črtala. V 13. členu 

je sedaj navedeno, da mora občina kot taka biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese 

svojih prebivalcev ter izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. 

Urad za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sektor za lokalno samoupravo (2010, 15–

17) navaja, da je iz analize predlogov za ustavitev novih lokalnih skupnosti razvidno, da so jih 

predlagatelji praviloma utemeljevali z izjemo. Navajali so geografske razloge v bolj hribovitih 

predelih, predlogi z obmejnih območij so temeljili na tej specifični legi. Zgodovinski razlog 

za ustanovitev nove lokalne skupnosti je bil predstavljen kot dejstvo, da je na predlaganem 

območju že obstajala lokalna skupnost. Gospodarski razlogi so bili razlog za novo lokalno 

skupnost, ko predlagatelji niso bili zadovoljni s stopnjo razvoja. Na osnovi dejstva, da se 

zakonski pogoji za ustanovitev lokalnih skupnosti od leta 1995 niso bistveno spremenili, je 

ugotovitev, da je ZLS v 13.a členu, ki določa možnost, da se ustanovi lokalna skupnost z manj 

kot 5.000 prebivalci, glavni razlog za sedanje stanje števila občin.  

2.1.2 Spreminjanje števila lokalnih skupnosti v RS od leta 1991 do 2015 

Občine v Sloveniji so edine samoupravne lokalne skupnosti, saj pokrajine kot širše 

samoupravne lokalne skupnosti, čeprav jih ustava opredeljuje, še niso ustanovljene. V 

slovenskem prostoru poznamo tako navadne kot tudi mestne lokalne skupnosti ter lokalne 

skupnosti s posebnim statusom.  

Vlaj (2004, 189–191) ugotavlja, da so podeželske lokalne skupnosti najstarejša oblika bivanja 

na določenem zemljepisnem prostoru. Zanje je bila značilna relativna osamljenost in 

delovanje soodvisnosti z naravnim okoljem, imele so manj prebivalcev, ki so bili zelo 

pripadni skupnosti, pomembno vlogo je imela družina in običaji. Delitev dela je bila nizka, 
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pripadnost skupnosti večja. Nova ureditev lokalne skupnosti mora upoštevati družbene 

spremembe, ki so nastale z gospodarskim razvojem in urbanizacijo prostora, saj se je ostro 

razmerje med mesti in podeželjem zabrisalo. 

Mestnih lokalnih skupnosti je v Sloveniji enajst (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje). Mestna občina 

po Brezovšek, Haček in Kukovič (2014, 265) je ustavna kategorija. V skladu s 16. členom 

ZLS mestno lokalno skupnost ustanovi državni zbor z zakonom, s katerim določi tudi ime in 

meje mestne lokalne skupnosti po prej izvedenem referendumu. Zakon o glavnem mestu 

Republike Slovenije (Uradni list RS št. 22/2004, 110/2009) v nadaljevanju (ZGMRS) v 5. 

členu opredeljuje, da predsednik vlade in župan Mestne občine Ljubljana  podpišeta dogovor, 

s katerim se opredelijo naloge mestne občine in državnih organov. Dogovor morata vlada in 

župan upoštevati pri pripravi predloga državnega in občinskega proračuna. 

Ustava RS v 141. členu opredeljuje, da lahko mesto dobi status mestne občine po postopku in 

ob pogojih, ki jih določa ZLS.  

Vlaj (2004, 189–191) navaja: »Da so lokalne skupnosti s posebnim statusom ustanovljene na 

gorskih, obmejnih, ekološko razvrednotenih in narodnostno mešanih območjih.«  

V kolikor so ustanovljene občine na območjih, kjer se npr. ohranja poselitev, lahko država 

zagotovi dodatna finančna sredstva za razvoj teh območij (npr. obmejno območje). Na osnovi 

26. in 27. člena ZLS lahko Državni zbor, kadar je poseben interes države za ohranitev 

poselitve in razvoj posameznih območij, občinam na teh območjih podeli poseben status. 

Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi poseben zakon.  

Slovenija se na velikost lokalnih skupnosti in število prebivalcev v lokalnih skupnostih (to je 

povprečno 9.500) umešča nekje na sredino članic EU. Hodoš kot najmanjša občina ima okoli 

400 prebivalcev, največja pa je Mestna občina Ljubljana, ki ima okoli 280.000 prebivalcev 

(Lex localis). V letu 2015 je bilo v RS 212 lokalnih skupnosti. Število lokalnih skupnosti 

glede na število prebivalcev v posameznem obdobju je razvidno iz preglednice 1 v 

nadaljevanju. 

Preglednica 1: Lokalne skupnosti glede na število prebivalcev od 1995 do 2015 

Število prebivalcev Leto 1995 [%] Leto 1999 [%] Leto 2009 [%] Leto 2015 [%] 

manj kot 5000 51 34,69 95 49,48 110 52,38 112 52,83 

5.001–10.000 39 26,53 43 22,40 48 22,86 47 22,17 

10.001–50.000 52 35,37 51 26,56 48 22,86 49 23,11 

več kot 50.001 5 3,40 3 1,56 4 1,90 4 1,89 

Skupaj 147 100,00 192 100,00 210 100,00 212 100,00 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2015a. 
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Iz preglednice 1 povzamemo, da je od 212 lokalnih skupnosti več kot polovica oziroma kar 

52,83 % takšnih, ki štejejo do 5.000 prebivalcev. Lokalnih skupnosti s 5.001 do 10.000 

prebivalcev je 22,17 %, kar 23,11 % pa je lokalnih skupnosti od 10.000 do 50.000 

prebivalcev.  

Iz poročila Council of Europe (2011, 18) izhaja, da se je nastajanje novih lokalnih skupnosti 

nadaljevalo tudi na podlagi lokalnih referendumov. Razdrobljenost in majhnost lokalnih 

skupnosti predstavlja težave pri opravljanju storitev in nalog lokalne samouprave. V poročilu 

je tudi priporočilo, da naj država spodbuja in zagotavlja finančne spodbude za združitev 

lokalnih oblasti in pristopi k oblikovanju regij.  

2.2 Opravljanje nalog lokalne skupnosti  

Lokalna samouprava in zaposleni v občinski upravi morajo slediti tehnološkemu napredku 

tako v upravnem kot organizacijskem pomenu, z namenom, da postaja učinkovita in odprta 

javna uprava s kakovostnimi storitvami v skladu s pričakovanji občank in občanov. 

Lokalne skupnosti vsako leto opozarjajo vlado in pristojno ministrstvo na razmejitev 

pristojnosti med lokalno in državno ravnjo in zagotovitvi zadostnih virov financiranja, ki 

bodo omogočala kvalitetno izvajanje storitev za občanke in občane. To se odraža tudi pri 

vsakoletnih pogajanjih interesnih združenj (SOS in ZOS) z vlado RS.  

Prebilič, Haček (2012, 13) povzemata po Osborne in Gaebler (1992), da je lokalna 

samouprava del javnega sektorja, ki je neučinkovita zaradi:  

– »ekonomskih, socialnih, političnih in drugih kompleksnih odnosov, kjer se vključujeta 

tako občinski svet in župan s svojimi nepredvidljivimi politikami;  

– omejenega nadzora nad procesi, ki jih želimo uravnavati; 

– omejenega nadzora oblikovalcev zakonodaje, občinskih aktov in podzakonskih predpisov 

nad njihovim izvajanjem; 

– aktivnega delovanje posameznikov (npr. svetnikov) samo v interesu ožjih skupin in ne v 

javnem interesu.«  

Po 140. členu Ustave Republike Slovenije v pristojnost občin spadajo lokalne zadeve, ki jih 

občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Za kvalitetno 

opravljanje nalog pa morajo imeti občine dobro organizirano občinsko upravo. Lokalne 

skupnosti z manjšim številom zaposlenih precej težje zagotavljajo izvajanje izvirnih in 

prenesenih nalog. 

Šmidovnik (1995, 73–75) delitev nalog razdeli na:  

– lokalne zadeve, ki so po svojem pomenu izvirno občinske (npr. zagotavljanje cestne in 

komunalne infrastrukture); 
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– lokalne zadeve, ki jih določi država s svojimi zakoni, na primer z zakonom o 

izobraževanju, z zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture; 

– prenesene naloge državne uprave, te naloge se izvajajo v okviru občinske uprave pod 

posebnim nadzorom.  

Lokalna skupnost opravlja tudi "prenesene" naloge, to je posamezne naloge iz državne 

pristojnosti, ki jih (lahko) država z zakonom prenese na občino. Za prenesene naloge država 

zagotavlja občini tudi ustrezna sredstva za njihovo opravljanje, državni organi pa lahko pri teh 

nalogah opravljajo tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo (Ministrstvo za javno 

upravo, 2016, 1). V nadaljevanju je na sliki 1 prikazana organizacijska struktura lokalne 

skupnosti – občine. 

 

 

Slika 1: Organizacijska struktura lokalne skupnosti – občine 

Vir: Ministrstvo za javno upravo 2016.  
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2.2.1 Samostojnost opravljanja nalog lokalne skupnosti  

Samostojnost opravljanja nalog lokalne skupnosti je opredeljena tako v Ustavi RS, ZLS in 

MELLS. Lokalna samouprava je v skladu z MELLS pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da 

v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog v korist 

lokalnega prebivalstva. Lokalne oblasti imajo v okviru zakona polno svobodo pri 

uresničevanju svojih pobud glede vsake stvari, ki ni izključena iz njihove pristojnosti ali ni v 

pristojnosti kakšne druge oblasti (3. in 4. člen MELLS). 

Kot pravi Vlaj (2006, 159), se načelo avtonomije lokalnih skupnosti zavzema za pravno 

ureditev, ki zagotavlja pravico lokalni skupnosti preko ustave in zakona, da samostojno 

opravlja velik del javnih zadev v dobro in korist prebivalcev.  

V skladu s 140. členom Ustave RS v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina 

lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine.  

Na osnovi opredeljenosti samostojnosti občine v ustavi RS so v pristojnosti občine vse 

lokalne zadeve, ki jih občina lahko opravlja samostojno in se nanašajo samo na prebivalce 

občine (140. člen Ustave RS). Ta člen ustave, ki določa generalno pristojnost občine, je bil 

podlaga za izvirno določanje občinskih pristojnosti. Po 21. členu ZLS so bila določena 

okvirna delovna področja kot izhodišče za razmejevanje pristojnosti med državnimi organi in 

občinami.  

2.2.2 Izvirne pristojnosti lokalne skupnosti  

Izvirne pristojnosti lokalne skupnosti so opredeljene v ustavi. Apohal Vučković idr. (2011, 

63–64) v skladu z ustavo navajajo, da so trije kumulativni elementi za opredelitev javnih 

zadev, ki sodijo v pristojnost lokalne skupnosti, naslednji:  

– zadeva mora biti po svoji naravi »lokalna«;  

– zadeva mora biti primerna za to, da jo lokalna skupnost samostojno ureja in  

– zadevati mora le prebivalce lokalne skupnosti (povzeto po 140. členu Ustave RS).  

Ustavno sodišče RS, Odločba U-I215/96 ugotavlja, da je pri opredelitvi samega pojma 

»lokalna zadeva« pomemben kriterij narava zadeve. Logični argument narave stvari izhaja iz 

zdravorazumskega razmišljanja in običajev, ki se v zavesti ljudi zasidrajo kot nekaj samo po 

sebi umevnega. Izvirne pristojnosti vseh lokalnih skupnosti, razen mestnih, morajo imeti enak 

obseg. Izjema pristojnosti se pojavlja in je dopustna pri mestnih lokalnih skupnostih, ki imajo 

po ustavi in zakonu poseben pravni status. Če pogledamo z drugega zornega kota, se nobena 

zadeva ne tiče zgolj prebivalcev lokalne skupnosti, temveč je potrebno razumeti, da gre tudi 

za zadeve, ki se na njih nanašajo (npr. zagotavljanje vodovoda, kanalizacije, cestne 

infrastrukture itd.).  
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V slovenski ureditvi ugotavlja Vlaj (2004, 53) gre za ustavno opredelitev delovnega področja 

samoupravnih lokalnih skupnosti. Naloge ločimo na izvirne, ki jih lokalna skupnost opravlja 

sama, vsebinsko so povezane s prebivalci skupnosti. Poleg izvirnih nalog opravlja tudi 

naloge, ki jih država prenese nanjo z zakonom, s ciljem racionalnega in učinkovitega 

izvajanja nalog v lokalnem okolju.  

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) podrobneje opredeljuje izvirne naloge, katerih izvajanje 

mora zagotoviti župan lokalne skupnosti skupaj z zaposlenimi v občinski upravi.  

Brezovnik (2015, 1–2) povzema po ZLS, da občina za zadovoljevanje potreb svojih 

prebivalcev samostojno opravlja zlasti naslednje izvirne naloge:  

– upravlja občinsko premoženje (ZLS, 21. člen); 

– zagotavlja pogoje za gospodarski razvoj občine in opravlja naloge na področju gostinstva, 

turizma in kmetijstva (ZLS, 21. člen); 

– načrtuje prostorski razvoj ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči 

(ZLS, 21. člen); 

– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in najemnega socialnega sklada stanovanj (ZLS, 21. 

člen); 

– ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe (ZLS, 21. člen); 

– skrbi za službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otrok in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele (ZLS, 21. člen); 

– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja (ZLS, 21. člen); 

– ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte (ZLS, 21. člen); 

– zagotavlja pogoje za izobraževanje odraslih in kvalitetno življenje njenih prebivalcev 

(ZLS, 21. člen); 

– skrbi za vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost (ZLS, 21. člen);  

– zagotavlja razvoj športa in rekreacije (ZLS, 21. člen); 

– zagotavlja pogoje za kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter skrbi za kulturno dediščino 

(ZLS, 21. člen); 

– ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, opravlja nadzorstvo nad 

krajevnimi prireditvami (ZLS, 21. člen); 

– organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini (ZLS, 21. člen); 

– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč (ZLS, 21. člen); 

– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč (ZLS, 21. člen); 

– organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe (ZLS, 21. člen); 

– 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 
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katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno (ZLS, 21. 

člen); 

– sprejema statut občine in druge splošne akte (ZLS, 21. člen); 

– organizira občinsko upravo (ZLS, 21. člen) ter  

– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (ZLS, 21. člen).  

Širok nabor nalog, ki so opredeljene v ZLS, posredno opredeljujejo tudi organiziranje 

občinske uprave, ta se običajno organizira v posamezne oddelke ali urade z vsebinsko 

zaokroženo organizacijsko enoto (urad župana, urad za javne finance, urad za negospodarske 

javne službe, urad za gospodarske javne službe, urad za pravno premoženjske in splošne 

zadeve, urad za gospodarstvo in prostor).  

Čok idr. (2014, 11) razvrščajo naloge lokalne skupnosti, ki so zanjo bistvenega pomena, na 

naslednja štiri področja delovanja:  

– delo občinskih organov in občinske uprave; 

– dejavnosti, kot so osnovnošolsko izobraževanje, raziskovanje, kultura, šport, socialno 

varstvo, otroško varstvo, zdravstveno varstvo, druge dejavnosti; 

– subvencije in tekoči prenosi v gospodarske javne službe, komunalna, stanovanjska, 

cestna, prostorska dejavnost, varstvo okolja, druge dejavnosti; 

– požarno varstvo, varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami ter opravljanje 

mrliško ogledne službe. 

Pristojnosti in naloge lokalne samouprave so določene z zakoni, ki urejajo posamezna 

vsebinska področja. Iz preglednice 2 je razvidno, da je na področju negospodarskih dejavnosti 

največ zakonov (26,88 %), sledi področje državne ureditve (20,00 % zakonov), gospodarske 

dejavnosti (15,00 %) ter področje upravnega prava (9,38 %). Ostala področja imajo manjši 

delež zakonov. 

Preglednica 2: Zakoni povezani z delovanjem lokalne samouprave v Sloveniji 

Področje Število zakonov Delež v % 

Državna ureditev 32 20,00 

Pravosodje 5 3,13 

Upravno pravo 15 9,38 

Civilno pravo 5 3,13 

Kazensko pravo 5 3,13 

Gospodarsko pravna ureditev 10 6,25 

Javne finance 9 5,63 

Gospodarske dejavnosti 24 15,00 

Negospodarske dejavnosti 43 26,88 

Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo 12 7,50 

Skupaj 160 100 

Vir: Lex localis 2016. 
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Za učinkovito delovanje lokalnih skupnosti morajo te imeti tako kadrovske kot tudi finančne 

resurse za uresničevanje lokalnih zadev.  

Računsko sodišče v revizijskem poročilu Ureditev področja občin (2012, 38) opozarja na 

tveganje, da zaradi premajhnega števila zaposlenih v manjših lokalnih skupnostih izvajanje 

vseh nalog ni opravljeno tako kvalitetno kot v večjih.  

Država, glede na veliko število manjših občin, finančno spodbuja ustanavljanje skupnih uprav 

lokalnih skupnosti ter k skupnemu opravljanju javnih služb, saj to prispeva k izboljšanju 

storitev v lokalnem okolju. 

Brezovnik idr. (2003, 5) ugotavljajo, da pregled nalog in pristojnosti slovenskih lokalnih 

skupnosti kaže, da so primerljive z ureditvami držav Evropske unije.  

Bačlija (2012, 2) opozarja, da veliko avtorjev ugotavlja, da je strateško tržno načrtovanje za 

lokalne skupnosti in izvajanje nalog težje kot za podjetje, saj je vedno prisotna možnost, da 

posamezniki ali skupine uveljavljajo svoj interes. Vse navedeno se odraža tudi v dejavnikih, 

ki vplivajo na sprejetje proračuna lokalne skupnosti in posledično na izvajanja nalog in 

storitev.  

2.3 Proračun kot pravna in ekonomska kategorija 

Beseda proračun se danes dnevno uporablja za načrtovanje javnih izdatkov in prihodkov 

države ali lokalne skupnosti. 

»Beseda proračun izvira iz galske besede boulga, ki je pomenila torbo iz usnja. Beseda budget 

se je uporabljala v parlamentarnem postopku, ko je kraljev tajnik v usnjeni torbi prinesel 

listino, na osnovi katere je zahteval odobritev novih dajatev. Ta postopek se je imenoval 

odpiranje proračuna.« (Jelčič 1988, 447)  

Prihodnje obdobje je dvanajst mesecev proračunskega ali finančnega leta, katerega začetek se 

v številnih državah razlikuje od koledarskega leta (proračunsko leto je v RS enako 

koledarskemu, v Veliki Britaniji traja proračunsko obdobje od marca do konca februarja, v 

ZDA od oktobra do konca septembra).  

Poleg navedenega izraza »proračun«, se uporablja tudi izraz »budžét«, ki pomeni letni načrt 

dohodkov in izdatkov družbeno-političnih skupnosti (državni, občinski proračun). 

 Proračun lokalne samouprave je odraz politike in njihovih načrtov. Sprejemanje odločitev 

poteka v okviru proračunskega postopka, zato je tu najpomembnejša pravilna razporeditev 

finančnih sredstev.  
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Farahani (1992, 2) ugotavlja, da so odločitve za alokacijo dodeljevanja sredstev rezultat 

medsebojnega vpliva več različnih notranjih in zunanjih dejavnikov. Pomembno je, da v fazi 

sprejemanja proračuna državna birokracija posreduje izvoljenemu organu pravilne 

informacije za sprejemanje odločitev glede določanja ciljev in storitev javnih organizacij.  

Izvedbeni proračun temelji na razvojno naravnanem proračunu in na učinkovitem izvajanju 

storitev.  

»Pri izvajanju izvedbenega proračuna je pomembno upoštevati izkušnje drugih nacionalnih 

vlad s ciljem uspešne izvedbe proračuna. Čeprav se okvir in struktura v ZDA pogosto 

razlikuje, se zaznana racionalnost v posameznih državah ne more prenašati v vse kulture. 

Državne in lokalne samouprave potrebujejo čas, da se premaknejo iz zavezanosti k ciljem 

usmerjenega proračuna k izvedbenemu proračunu.« (Kelly in Rivenbark 2011, 5–7) 

Högye in McFerren (2002, 6) ugotavljata, da med posameznimi državami in lokalnimi 

skupnostmi obstajajo razlike glede terminskega plana priprave proračuna. Pomembno je, kdo 

vse je vključen v samo pripravo in odobritev proračuna in kdaj ta postane uradno veljaven, pri 

tem pa se ne sme zanemariti predstavitev in komunikacije z javnostjo. Bistvena je ugotovitev, 

da se proračunski postopek nikoli zares ne konča. 

Tako za župana, občinsko upravo in predvsem za občanke in občane lokalne skupnosti je 

bistveno, da je proračun možno spremeniti tudi med letom glede na potrebe, ki se pojavijo pri 

izvajanju proračuna. 

2.3.1 Proračun kot pravna kategorija 

Proračun je zakonodajni akt, v katerem so sistematično prikazani vsi prihodki, ki pripadajo 

državi oziroma lokalni skupnosti in odhodki javne porabe.  

Pernek idr. (2001, 16) ugotavljajo: »Da je proračun akt, v katerem so predvideni in zabeleženi 

javni izdatki ter na drugi strani navedeni vsi državni prihodki, ki jih mora država pobrati, da 

bo lahko zagotovila financiranje javnih izdatkov ter s tem uspešno delovanje njenih organov, 

s ciljem zadovoljevanja potreb celotne skupnosti.« 

Pri definiranju proračuna, se postavlja vprašanje, kako definirati proračun s pravnega vidika.  

»Obstajajo tri teorije: po prvi teoriji je proračun zakon, po drugi teoriji je proračun zakon le v 

formalnem pogledu, po tretji teoriji pa je proračun pravni akt, ki nima splošno obvezne 

narave, ker zavezuje le državne organe.« (Cvikl in Korpič Horvat, 2007, 35) 

Pernek idr. podobno podrobneje opredeljujejo posamezne teorije, in sicer:  

– Proračun je zakon, tako v formalnem kot materialnem smislu. Sprejme se v posebnem, za 

to določenem postopku, ki je sicer značilen za sprejem zakonov in vsebuje pravne norme, 
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ki na točno določen način urejajo posamezna vprašanja proračuna in ravnanja pristojnih 

organov ter posameznikov v okviru določenega proračunskega sistema neke države. 

Proračun se deli na splošni in posebni del. V splošnem delu so vsebovani ukrepi za 

izvajanje samega proračuna in vzdrževanje proračunskega ravnotežja, kakor tudi norme, 

ki se nanašajo na pravice in obveznosti pristojnih organov v postopku izvajanja 

proračuna. Glede na to so v splošnem delu proračuna norme vsebovane tako v formalnem 

kot v materialnem smislu. V posebnem delu proračuna se ne srečujemo z normami, kar 

ne pomeni, da lahko koristniki proračunskih sredstev prekoračijo odobreni znesek oz. da 

porabijo odobrena sredstva za namen, ki s proračunom ni bil predviden. Bistvo 

posebnega dela proračuna je v številčnem pregledu odhodkov in pregledu odhodkov po 

uporabnikih sredstev in namenih, ki se ne smejo prekoračiti ali zamenjati, kar pomeni, da 

je tudi v tem delu proračuna prisotna norma, ki zavezuje k določenemu ravnanju.  

– Proračun je zakon le v formalnem pogledu, ker se izvaja šele potem, ko ga potrdi najvišje 

zakonodajno telo – parlament.  

– Proračun vsebuje upravne norme samo v delu, kjer je urejeno razporejanje planiranih 

proračunskih prihodkov za posamezne namene. Prihodkovna stran proračuna je finančni 

načrt, ki državnih organov ne zavezuje, da planirane dohodke tudi dejansko uresničijo, 

navajajo Pernek idr. (2001,19–20). 

Cvikl in Korpič Horvat (2007, 36) navajata, da je v RS državni proračun pravni akt sui 

generis (posebne vrste), ki določa prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke 

države za obdobje 12 mesecev. Po vsebini v materialnem pogledu proračun prav tako ni 

zakon, saj ne more spremeniti drugih zakonov in nima sankcij za njihovo neizvajanje.  

»Poleg proračuna se vedno sprejme tudi letni zakon o izvrševanju proračuna, ki dopolnjuje 

pomanjkljivo pravno moč proračuna in tako oba pravna akta tvorita celoto.« Cvikl in Korpič 

Horvat (2007, 36)  

Proračun se začne izvrševati z dnem uveljavitve letnega zakona o izvrševanju proračuna. Tudi 

Rubin (2007, 133) ugotavlja, da je minimalni proračunski okvir eno leto ali tako imenovano 

proračunsko leto. To mora vključevati tudi vsa povečanja ali zmanjšanja operativnih stroškov 

ter določiti kako tekoče zadolževanje vpliva na zadolževanje v prihodnjih letih.  

2.3.2 Proračun kot ekonomska kategorija in funkcije proračuna 

Ekonomska kategorija proračuna se izkazuje kot finančni načrt države ali lokalne skupnosti, 

preko katere se omogoča izvrševanje političnih prednostnih nalog vlade, ministrstev in 

župana. Uspešno izvrševanje nalog vpliva na gospodarski razvoj države in tudi lokalnih 

skupnosti.  
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Cvikl in Korpič Horvat (2007, 37–38) podrobneje definirata ekonomsko kategorijo proračuna 

in njegove funkcije. Tako je z ekonomskega vidika proračun finančni načrt države, ki se 

sprejme vnaprej za leto dni (proračunsko leto) in s katerim država oziroma lokalna skupnost 

načrtuje prejemke ter izdatke za zadovoljevanje javnih potreb, pri čemer je proračun lokalne 

skupnosti sprejet kot odlok.  

Funkcije proračuna se spreminjajo skupaj z razvojem države in lokalne skupnosti. Cvikl in 

Korpič Horvat ugotavljata, da poznamo več vrst funkcij proračuna: 

– Politična funkcija proračuna se odraža v tem, da tega pripravi vlada in ministri vsak za 

svoje resorno področje oziroma župan s strokovnimi službami. Z njim se zagotavlja 

sredstva za uresničitev programa in političnih prednostnih nalog, ki bodo iz proračuna 

financirane v določenem letu.  

– Gospodarska funkcija proračuna se izkazuje v tem, da ima država veliko vlogo, ko 

prerazporeja finančna sredstva preko proračunskih odhodkov in z javnofinančnimi 

dajatvami. Tudi lokalne skupnosti s svojo porabo vplivajo na razvoj v lokalnih skupnostih 

in omogočajo pogoje za gospodarski razvoj.  

– Pravna funkcije proračuna se kaže v tem, da je proračun pravni akt, ki je del pravnega 

reda vsake države in predstavlja pravno podlago za financiranje lokalnih skupnosti 

oziroma države.  

– Nadzorna funkcija proračuna se kaže kot izpeljava temeljnega ustavnega načela delitve 

oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.  

– Finančna funkcija proračuna je v tem, da se s proračunom zagotavljajo sredstva 

neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna za izvajanje njihovih nalog, torej 

sredstva za delovanje države v širšem pomenu besede. To je hkrati tudi najbolj 

tradicionalna funkcija proračuna, navajata Cvikl in Korpič Horvat (2007, 37–38).  

2.3.3 Značilnosti in sestava proračuna občine v RS  

Ministrstvo za finance v Priročniku za pripravo občinskih proračunov (2015b, 6) in v skladu z  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011) v nadaljevanju (ZJF) definira naslednje 

pojme: 

– proračun je akt države oziroma lokalne skupnosti, s katerim so predvideni prihodki in 

drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto (ZJF, 3. 

člen);  

– sprememba proračuna je akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma proračuna 

lokalne skupnosti, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan 

občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša (ZJF, 3. 

člen); 

– rebalans proračuna je akt države oziroma lokalne skupnosti o spremembi proračuna med 

letom (ZJF, 3. člen).  
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Po priročniku za pripravo občinskih proračunov (Ministrstvo za finance 2015b, 6) se proračun 

sprejema v roku (vsaj v decembru), ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se 

sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje 

funkcij in nalog lokalne skupnosti začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in 

za iste programe kot v preteklem letu (tj. začasno financiranje), v tem obdobju pa ni mogoče 

pričeti novih investicij.  

»Bistvene značilnosti državnega proračuna in proračuna lokalne skupnosti so:  

– proračun je pravni akt sui generis;  

– proračun sprejme državni zbor oz. občinski svet; 

– je finančni načrt prejemkov in izdatkov države oziroma lokalne skupnosti, obrazložitve 

pa opredeljujejo program dela neposrednih uporabnikov proračuna; 

– v proračunu morajo biti prejemki in izdatki uravnoteženi;  

– proračun se sprejme za leto dni, lahko tudi za dve leti vnaprej (v okviru lokalnih 

skupnosti samo za obdobje trajanja mandata župana in občinskega sveta.« (Cvikl in 

Korpič Horvat 2007, 38–39) 

Proračun ima naslednje bistvene sestavine: splošni del proračuna, posebni del proračuna in 

načrt razvojnih programov.  

ZJF podrobno opredeljujejo sestavo proračuna in finančnega načrta, in sicer: 

– splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 

terjatev in naložb ter račun financiranja (ZJF, 10. člen); 

– posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (ZJF, 10. 

člen); 

– načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 

neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi (ZJF, 12. člen). 

V skladu z ZJF se v splošnem in posebnem delu proračuna prikažejo: 

– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in ocena realizacije prejemkov in 

izdatkov za tekoče leto (ZJF, 10. člen); 

– v splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za 

prihodnje leto. Predmet sprejemanja v Državnem zboru oziroma občinskem svetu je samo 

načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (ZJF, 10. člen); 

– finančni načrt posrednega uporabnika, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu 

zavarovanja sestavljata splošni in posebni del, ki sta prikazana v skladu s prejšnjim 

odstavkom in na način, kot ga predpiše minister, pristojen za finance (ZJF, 10. člen). 

Finančni načrt podrobneje opredeljuje Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02, 44/07):  

– Kdo je izvajalec posamezne proračunske porabe (institucionalna klasifikacija);  
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– za kaj se porablja denar davkoplačevalcev (funkcionalno (COFOG) programska 

klasifikacija) in 

– kaj se plačuje iz posamezne proračunske postavke - ekonomska klasifikacija.  

Ministrstvo za finance (2008, 3– 8) v priročniku Programska klasifikacija izdatkov občinskih 

proračunov poda podrobnejšo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. V 

skladu s priročnikom so opredeljena naslednja področja porabe: 

– 01: Politični sistem;  

– 02: Ekonomska in fiskalna administracija;  

– 03: Zunanja politika in mednarodna pomoč; 

– 04: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve; 

– 05: Znanost in tehnološki razvoj; 

– 06: Lokalna samouprava; 

– 07: Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih; 

– 08: Notranje zadeve in varnost;  

– 10: Trg dela in delovni pogoji 

– 11: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 

– 12: Pridobivanje in distribucija energetskih surovin; 

– 13: Promet, prometna infrastruktura in komuniciranje;  

– 14: Gospodarstvo; 

– 15: Varovanje okolja in naravne dediščine; 

– 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; 

– 17: Zdravstveno varstvo; 

– 18: Kultura, šport in nevladne organizacije;  

– 19: Izobraževanje;  

– 20: Socialno varstvo;  

– 22: Servisiranje javnega dolga; 

– 23: Intervencijski programi in obveznosti. 

Primer programske klasifikacije izdatkov je razviden iz slike 2 v nadaljevanju.  
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Slika 2: Primer programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov 

Vir: Ministrstvo za finance 2015b.  

Poleg razdelitve po področjih porabe je pomembno tudi, kaj se plačuje. Rožič (2003, 37) v 

svojem delu navaja, da nam ekonomska klasifikacija daje odgovor na vprašanje kaj se plačuje 

iz javnih sredstev.  

Ministrstvo za finance  v proračunskem Priročniku za pripravo občinskih proračunov (2015, 

6) v okviru navodil poda tudi:  

– področno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih 

terjatev in naložb, zadolževanja in odplačil dolga ter ekonomsko klasifikacijo 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov (Slika 3) ter 

– povezavo med programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov in funkcionalno 

klasifikacijo (COFOG), na sliki 4. 
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Slika 3: Primer ekonomske klasifikacije 

Vir: Ministrstvo za finance 2015b.  

 

Slika 4: Primer povezave med programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov 
in funkcionalno klasifikacijo (COFOG) 

Vir: Ministrstvo za finance 2015b.  
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V skladu z 11. členom ZJF se v bilanci prihodkov in odhodkov izkazujejo prihodki in 

odhodki, ki obsegajo: davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, nedavčne prihodke, 

kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, tekoče odhodke, tekoče transfere, 

investicijske odhodke in investicijske transfere. 

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in 

državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 

– posameznih programih neposrednih uporabnikov; 

– letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in 

– virih financiranja za celovito izvedbo programov (ZJF,12. člen). 

Podrobnejšo vsebino načrta razvojnih programov državnih in občinskih proračunov predpiše 

minister pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, ki je pristojen za razvoj. Načrt 

razvojnih programov se glede na potrebe pri sprejemanju proračuna letno dopolnjuje (ZJF 11. 

in 12. člen). 

Cvikl in Korpič Horvat (2007, 49–50) ugotavljata: »Večletne programe opredeljujejo 

dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi. Vsebino 

načrta razvojnih programov sestavlja prikaz kdo bo izvedel posamezno vrsto proračunske 

porabe (institucionalna klasifikacija), za kaj se bo porabil denar davkoplačevalcev 

(funkcionalno programska klasifikacija) in kaj se bo plačalo iz posamezne proračunske 

postavke (ekonomska klasifikacija).« 

Priprava in postopek sprejemanja proračuna lokalne skupnosti sta določena v 13. in 13a. členu 

ZJF, ki opredeljuje pripravo proračuna, razpravo in sprejem proračuna. Posamezna lokalna 

skupnost ima pripravo in postopek sprejemanja opredeljeno tudi v poslovniku občinskega 

sveta. Župan mora občinskemu svetu predložiti:  

– predlog občinskega proračuna z obrazložitvami za prihodnje leto, sestavni del 

obrazložitve so kadrovski načrti in načrti nabav (ZJF, 13. člen); 

– program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto z 

obrazložitvami (ZJF, 13. člen); 

– predloge finančnih načrtov z obrazložitvami javnih skladov in agencij, katerih 

ustanovitelj je lokalna skupnost, za prihodnje leto (ZJF,13. člen) in 

– predloge predpisov lokalne skupnosti, potrebnih za izvršitev proračuna (ZJF, 13. člen). 

Proračun se sprejema z odlokom o proračunu. Postopek sprejemanja odloka je določen v 

poslovniku občinskega sveta, kjer je določen tudi dvofazni postopek sprejemanja. Na sliki 5 

je prikazana shema dokumentov, ki se posredujejo za obravnavo proračuna lokalne skupnosti 

občinskemu svetu. 
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Slika 5: Shema dokumentov potrebnih za obravnavo proračuna lokalne skupnosti na 

občinskem svetu 

Vir: Ministrstvo za finance 2015b, 49.  

Občinska uprava predlaga proračun lokalne skupnosti na osnovi navodil za pripravo 

proračuna. Župan skupaj z občinsko upravo pripravi proračun lokalne skupnosti na ustreznih 

pravnih in ekonomskih podlagah.  

V skladu s 13. členom ZJF lahko župan, skupaj s predlogom proračuna za naslednje 

proračunsko leto, občinskemu svetu predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, 

vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Po javni 

razpravi na občinskem svetu, ta sprejme sklep o posredovanju proračuna v javno razpravo. 

Županu kot predlagatelju se lahko zgodi, da predlog proračuna občinski svet zavrne, takrat 

mora župan skupaj z občinsko upravo pripraviti nov predlog proračuna. Po ponovni 

predstavitvi predloga proračuna občinski svet posreduje predlog proračuna v javno razpravo. 

Pripombe in predlogi iz javne razprave za predlog proračuna se posredujejo županu, ki s 

strokovnimi službami občinske uprave pripravi predlog proračuna za drugo obravnavno in ga 

posreduje občinskemu svetu. Župan na seji čim bolj jasno predstavi občinskemu svetu, katere 

predloge oziroma pripombe je sprejel in jih tudi vsebinsko vključil v drugo obravnavo 

proračuna, podrobnosti pa so razvidne iz splošnega in posebnega dela proračuna ter 

podrobnejših obrazložitev posameznih proračunskih postavk.  

Občinski svetniki lahko vložijo amandmaje, pri tem morajo spoštovati načelo proračunskega 

ravnovesja in pravočasnost vlaganja amandmajev. Občinski svet glasuje o amandmajih. 

sprejete amandmaje pa župan vključi v proračun.  
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Župan v skladu z 31. členom ZJF posreduje proračun lokalne skupnosti in odlok o proračunu 

ministrstvu za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejemu. Že sprejeti odlok se lahko 

spremeni s spremembo odloka (ZJF, 28. člen). 

Zafred (2013,15–16) opozarja, da v kolikor proračun lokalne skupnosti ni sprejet do 31. 12. 

koledarskega leta, sprejme župan sklep o začasnem financiranju za čas treh mesecev. O 

začasnem financiranju mora obvestiti občinski svet in nadzorni odbor. Po preteku treh 

mesecev začasnega financiranja (proračun pa še ni sprejet) občinski svet sprejme sklep o 

financiranju nujnih funkcij lokalne skupnosti. 

2.4 Viri financiranja občin v skladu z ZFO-1 

Zaradi globalne ekonomske krize in omejitev razpoložljivih finančnih virov se tako državne 

uprave kot lokalne skupnosti srečujejo z zahtevami racionalne, namenske in transparentne 

porabe javnih sredstev. 

»Fiskalna kriza je prispevala k temu, da so se vlade mnogih držav začele zanimati za boljše 

razumevanje mehanizmov, s katerimi bi se preprečili ogromni proračunski primanjkljaj v 

številnih državah. Zaradi pomanjkanja ustreznih rezerv so bile vlade prisiljene zmanjšati 

državna sredstva lokalnemu nivoju, kar je posledično pomenilo, da so krizo prenesle na 

lokalni nivo.« (Hendrick 2006, 2)  

Zaradi zmanjšanja razpoložljivih finančnih sredstev je pomembno, da zaposleni izvajajo 

naloge kakovostno, učinkovito, pregledno in v zadovoljstvo občank in občanov lokalne 

skupnosti.  

Zafred (2013, 11) navaja, da si je pri pripravi proračuna lokalne skupnosti in v nadaljevanju 

pri njegovem izvrševanju potrebno prizadevati za makroekonomsko stabilnost ter zagotavljati 

trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj, ob spoštovanju načela učinkovitosti in 

gospodarnosti. 

»Lokalna samouprava, če nima finančne avtonomije in dovolj finančnih sredstev, ne more 

delovati. Temu se je možno izogniti, če so pripadajoča finančna sredstva določena istočasno 

kot njihove pristojnosti, tj. načelo koneksitete.« (Vlaj 2006, 163) 

Markovič Hribernik in Jagrič (2007, 5) ugotavljata, da javne finance v Sloveniji ureja ZJF, ki 

opredeljuje podrobnejšo sestavo, postopke priprave ter samo izvrševanje proračuna RS in 

proračunov lokalnih skupnosti. Zakon tudi opredeljuje upravljanje s premoženjem, 

zadolževanje, poroštvo države in lokalne skupnosti.  

ZFO-1A na osnovi načel lokalne samouprave, koneksitete, finančne avtonomije in enakosti v 

6. členu določa naslednje vire financiranja občin: lastne davčne vire, druge lastne vire, 

občinske takse, odstopljene vire in zadolževanje. Vsi ostali viri financiranja so namenjeni 
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financiranju tistih nalog in razvojnih programov oziroma projektov, ki jih občine avtonomno 

določajo s svojimi predpisi in odločitvami.  

Več kot imajo lokalne skupnosti na razpolago finančnih virov, lažje izvršujejo naloge in 

pokrivajo stroške, ki nastajajo z opravljanjem teh nalog.  

Lokalne skupnosti po Brezovnik idr. (2003, 6) morajo imeti na voljno različne finančne vire, s 

katerimi pokrivajo stroške javnih dobrin. Osnovni finančni viri so:  

– lastni davki, ki jih predpisuje lokalna skupnost sama oziroma so bili predpisani z 

zakonom in jih uporabljajo vse lokalne skupnosti;  

– davčni viri, ki si jih lokalna skupnost deli z državo (t. i. odstopljeni davki);  

– nedavčni prihodki različnih oblik (takse, pristojbine, subvencije, ostali lastni prihodki); 

– zadolževanje. 

Urad za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sektor za lokalno samoupravo (2010, 20) 

določa, da je eden pomembnejših institutov financiranja lokalnih skupnosti v skladu z ZFO-1 

in ZFO-1A zagotovo primerna poraba, ki za posamezno proračunsko leto predstavlja 

primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.  

»Finančno avtonomijo lokalne skupnosti se razume kot absolutno svobodo razpolaganja 

lokalnih skupnosti z občinskimi financami, kar pa ni moč pričakovati.« (Šušterič in Pinterič 

2009, 153) 

2.4.1 Lastni viri 

Lastni viri lokalne skupnosti so v skladu s 6. členom ZFO-1 dajatve in dohodki od občinskega 

premoženja. Lokalnim skupnosti v RS pripadajo davki, ki jih lokalna skupnost predpiše 

samostojno in davki, ki jih država odstopa lokalnim skupnostim (ZFO-1, 6. člen).  

»Lokalna skupnost si pridobi lastne vire z uvedbo obveznih dajatev. Lastne vire ustvari 

lokalna skupnost iz naslova opravljanja lastne dejavnosti in iz dohodkov od premoženja.« 

(Milunovič 2005, 112) 

Augustine (2008, 5) ugotavlja, da je lokalni davek na premoženje lastnikov nepremičnin 

ključni vir prihodkov za lokalne skupnosti. Nepremičnine je težko prikriti zaradi dobrega 

sistema zemljiško knjižnih evidenc, zato je zelo enostavno slediti lastništvu in lastniku ter 

obračunati davek na premoženje. Lokalne skupnosti imajo tudi druge vire prihodkov, vendar 

davek na premoženje predstavlja največji delež v prihodkih.  

ZFO-1 kot lastne vire lokalne skupnosti opredeljuje davčne in nedavčne vire. 



 

33 

 

Davčni viri:  

– davek na nepremičnine, oziroma trenutno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

(ZFO-1, 6. člen), davek na nepremičnine je v večini držav ključni vir prihodkov lokalne 

skupnosti;  

– davek na vodna plovila, davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila, 

davek na dobitke od klasičnih iger na srečo in drugi davki (ZFO-1, 6. člen); 

– prihodek v obsegu 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo  

(ZFO-1, 8. člen). 

Nedavčni viri:  

– prihodki od samoprispevka (ZFO-1, 7. člen);  

– koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb (ZFO-1, 7. člen); 

– okoljske dajatve za varstvo okolja, ki so namenjena za gradnjo komunalne infrastrukture 

ter zagotavljanje okoljskih standardov, ki so v pristojnosti občinskih javnih služb varstva 

okolja (ZFO-1, 7. člen);  

– prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, najemnine, obresti (ZFO-1, 7. 

člen);  

– prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev EU (ZFO-1, 7. 

člen);  

– občinske takse, ki jih občine lahko predpišejo za uporabo javnih površin za prirejanje 

razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih 

površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje in druge zadeve predpisane z 

zakonom (ZFO-1, 9. člen).   

Čok idr. (2014,11–12) ugotavljajo: »Da je osnova za financiranje lokalnih skupnosti primerna 

poraba. Osnova za izračun primerne porabe za lokalno skupnost je povprečnina, ki jo določi 

državni zbor z zakonom o izvrševanju proračuna in v skladu s Pravilnik o določitvi 

podprogramov (Uradni list RS, št. 53/2009), ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. 

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog občin.«  

V skladu s 13. členom ZFO-1 primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto 

ugotovi ministrstvo pristojno za finance, po enačbi: 

PPi=(0,61+0,13*Ci+0,06*Pi+0,16*Mi+0,04*Si)*P*Oi 

Pri tem je:  

PPi - primerna poraba občine  

Ci - razmerje med dolžino lokalnih cest na prebivalca v občini in dolžino lokalnih cest na  

              prebivalca v RS 

Pi - razmerje med površino občine na prebivalca in površino RS na prebivalca 
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Mi - razmerje med deležem oseb, mlajših od 15 let, v občini in deležem v RS 

Si - razmerje med deležem oseb, starejših od 65 let, v občini in deležem v RS 

P - povprečnina  

Oi - število oseb s stalnim prebivališčem v občini 

Čok idr. (2014, 12) navajajo, da se 54 % celotne dohodnine v RS dodeli lokalnim skupnostim 

za financiranje primerne porabe. Vse lokalne skupnosti dobijo sredstva od dohodnine in 

eventualno dodatno od državnega proračuna vsaj v znesku primerne porabe. 

 »Stroški, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe lokalne skupnosti:  

– predšolska vzgoja, osnovno šolstvo, šport, primarno zdravstveno varstva in zdravstveno 

zavarovanja, socialno varstvo, kultura (ZFO-1, 11. člen);  

– zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb (ZFO-1, 11. člen);  

– urejanje občinske javne infrastrukture, zagotavljanje varnosti prometa na občinskih 

cestah (11. člen ZFO-1);  

– požarno varstvo, varstvo pred naravnimi nesrečami (ZFO-1, 11. člen);  

– prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave (ZFO-1, 11. 

člen);  

– plačevanje stanarin in stanovanjskih stroškov (ZFO-1, 11. člen);  

– delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 

razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb (ZFO-1,11. člen);  

– opravljanja drugih nalog (ZFO-1, 11. člen).« (Djurić Drozdek in Bojnec 2010, 53) 

Na podlagi 13.a člena ZFO-1A MF izračuna primeren obseg sredstev za posamezno 

proračunsko leto, ki je tudi merilo za ugotovitev prihodkov lokalne skupnosti iz dohodnine za 

financiranje primerne porabe po enačbi: 

POS= Oi*Po (0,3*0,7*Iro) 

Pri tem je:  

POS – primeren obseg sredstev; 

Oi – število prebivalcev v občini; 

Po – povprečna primerna poraba na prebivalca v državi izračunana po enačbi: Po=SPP/O, pri 

tem je: 

 SPP – skupna primerna poraba občin za posamezno proračunsko leto; 

 O – število prebivalcev v državi; 

Iro – indeks raznolikosti občine, izračunan po enačbi: Iro= PPi/(Oi* Po), pri čemer je 

 PPi – primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto.  

Iz preglednice 3 v nadaljevanju je razvidno, da bi morali biti zneski primerne porabe (PP) na 

prebivalca – povprečnina izračunana po ZFO-1, višja za vsaj 21 %. Ker je bila povprečnina v 

letu 2014 pod povprečnino, ki je bila v letu 2009, in ker se obseg nalog, ki jih morajo občine 
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izvrševati in s tem povezani stroški, kljub napovedanim sistemskim ukrepom za znižanje 

stroškov, niso zmanjšali, so lokalne skupnosti nezadovoljne. Nezadovoljstvo se je odražalo v 

dolgotrajnih pogajanjih z reprezentativni združenji lokalnih skupnosti (SOS in ZOS) glede 

višine povprečnine za leto 2014.  

Preglednica 3: Zneski primerne porabe (PP) na prebivalca (povprečnina) in sredstva za 
pokritje skupne PP od leta 2009 do 2014 

  Leto 

Upoštevani zneski 
PP na prebivalca 

(dejanska 
povprečnina) v EUR 

Zneski za pokritje PP skupaj v EUR Zneski PP na 
prebivalca 

(povprečnina 
izračunana po 
ZFO-1) v EUR 

Izvirni prihodki za 
pokritje PP 

Finančna 
izravnava 

1 2009 538,45 1.041.260.279 54.699.376 538,45 

2 2010  550,00 1.131.750.781 0 550,00 

3  2011  554,50 1.130.144.379 14.972.098 570,70 

4  2012*  548,75 1.132.483.532 5.427.168 601,58 

5  2013  536,00 1.115.587.187 0 645,96 

6   2014  536,00 1.118.201.556 0 669,00 

*Povprečnina za leto 2012 je izračunana ob upoštevanju povprečnin  za I. in II. polletje ((554,50 EUR 
+ 543,00 EUR) / 2)). 

Vir: Skupnost občin Slovenije 2015. 

Na sliki 6 je prikazano, da lokalni skupnosti pripada finančna izravnava v primeru, če 

vrednost izvirnih prihodkov (dohodnina in prihodki lokalne skupnosti) ni dovolj velika za 

financiranje primerne porabe. Lokalne skupnosti v letu 2013 in 2014 niso prejele finančne 

izravnave. 

 

Slika 6: Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava 

Vir: Mahne 2015, 11. 

»Uporabljeni parametri pri izračunu primerne porabe velikokrat ne odražajo dejanskega stanja 

in potreb ter posebnosti posamezne lokalnih skupnosti. Izračun temelji na modelu, ki je 

opredeljen v zakonu, vendar se njegova slabost kaže v finančnih izravnavah, ki jih prejemajo 

lokalne skupnosti. Izračun primerne porabe bi moral vključevati predvsem ekonomske 

kazalnike, ki bi odražali dejansko stanje, potrebe ter možnosti občin. Z ustreznimi kazalci bi 

lahko vplivali na učinkovitost izvajanja obveznih nalog občin.« (Djurić Drozdek in Bojnec 

2010, 23) 
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Sistem financiranja lokalnih skupnosti mora težiti k povečanja finančne avtonomije lokalnih 

skupnosti ter zagotoviti merila, ki bodo to avtonomijo tudi omogočila. 

2.4.2 Sredstva države  

ZFO-1 zagotavlja samostojnost lokalnim skupnostim pri financiranju tistih nalog in 

programov, ki jih določajo s svojimi predpisi in odločitvami, ter v katere sistem financiranja 

primerne porabe lokalnih skupnosti ne posega. Za financiranje teh nalog lokalna skupnost 

namenja prihodke iz vseh virov financiranja.  

Djurić Drozdek in Bojnec (2010, 52) ugotavljajo, da bo, v kolikor ima lokalna skupnost 

predvidene investicije v lokalno javno infrastrukturo kot tudi investicije posebnega pomena za 

zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev uvrščene v načrt razvojnih 

programom v okviru proračuna, država zagotovila sredstva za sofinanciranje investicij.  

ZFO-1 ureja tudi sofinanciranje investicij, ki jih lokalne skupnosti načrtujejo v načrtih 

razvojnih programov in zanje zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna. Kriterije in merila 

za določitev deleža posamezne lokalne skupnosti v skupnih dodatnih sredstvih za 

sofinanciranje investicij v lokalnih skupnostih in namene porabe podrobneje opredeljujeta 21. 

in 23. člen ZFO-1.  

Pri določanju deleža posamezne lokalne skupnosti se upošteva razmerje med prihodkom iz 

solidarnostne in finančne izravnave za financiranje primerne porabe in skupnimi sredstvi, ki 

so za to namenjena (20 %), razmerje dolžine občinskih cest v lokalni skupnosti in skupne 

dolžine občinskih cest v državi (30 %), razmerje površine desetkilometrskega obmejnega pasu 

v lokalnih skupnosti in skupne površine desetkilometrskega obmejnega pasu v državi (10 %), 

razmerje površine kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi 

dejavniki v lokalni skupnosti in skupne površine kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z 

omejenimi naravnimi dejavniki v državi (20 %), razmerje površine območja »Natura 2000« v 

lokalni skupnosti in skupne površine območja »Natura 2000« v državi (10 %), površina 

lokalne skupnosti, število prebivalcev lokalne skupnosti in faktorji redkosti poseljenosti po 

posameznih lokalnih skupnostih (10 %) (povzeto po ZFO-1, 21. in 23. člen). 

Lokalnim skupnostim se naj bi za vsako proračunsko leto zagotovila sredstva v višini šestih 

odstotkov skupne primerne porabe lokalne skupnosti. Sredstva lahko lokalna skupnost nameni 

za financiranje (ZFO-1, 23. člen): 

– stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, vključno z 

davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv (ZFO-1,23. člen);  

– stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, vključno z davkom 

na dodano vrednost, če ni povračljiv (ZFO-1, 23. člen);  
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– stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z davkom na dodano 

vrednost, če ni povračljiv (ZFO-1, 23. člen);  

– stroškov gradbenega nadzora, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv 

(ZFO-1, 23. člen);  

– upravičenih stroškov, določenih v navodilih organa za upravljanje sredstev kohezijske 

politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in kohezijske politike EU (ZFO-1, 

23. člen) ter 

– za vračila obveznosti iz naslova zadolževanja za namene iz prve do pete alineje tega 

odstavka (ZFO-1, 23. člen).  

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12, 96/14) za leto 

2014, 1. člen, temelji na kazalnikih:  

– razvitosti občine, ki je opredeljena z bruto dodano vrednostjo gospodarskih družb na 

zaposlenega, osnovo za dohodnino na prebivalca občine in številom delovnih mest na 

število delovno aktivnega prebivalstva občine (1. člen uredbe); 

– ogroženosti občine, ki je opredeljena z indeksom staranja prebivalstva občine ter stopnjo 

registrirane brezposelnosti in stopnjo delovne aktivnosti na območju občine (1. člen 

uredbe); 

– razvojnih možnosti, ki je opredeljena z oskrbljenostjo z dobrinami in storitvami javnih 

komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo) (1. člen 

uredbe), opremljenostjo s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne 

kulturne infrastrukture), deležem območij Natura 2000 v občini in poseljenostjo občine 

(1. člen uredbe). 

V Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 je bil za obe proračunski leti 

določen nižji delež sredstev za sofinanciranje investicij v višini 2 % primerne porabe, kar je 4 

% manj kot poprej. To je imelo negativne posledice za financiranje lokalnih skupnosti in 

izvedbo investicij.  

2.4.3 Zadolževanje in poroštva  

V Sloveniji se lokalne skupnosti zadolžujejo le s predhodnim soglasjem ministrstva za 

finance. Soglasje ministrstva za finance, ki ga morajo pridobiti lokalne skupnosti, omogoča 

državi nadzor nad zadolževanjem lokalnih skupnosti.  

»Dolg države obsega:  

– dolg ožje opredeljene države, dolg centralne države, ki vključuje kredite, vrednostne 

papirje, ki jih je najela oziroma izdala RS kot pravna oseba, pri tem so vključeni tudi 

državni organi zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti ter organi v sestavi kot tudi 

neposredni uporabniki državnega proračuna, državni skladi (Javna agencija za železniški 

promet, Stanovanjski sklad ter druge enote centralne države); 
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– dolg organov in organizacij lokalnih skupnosti ter  

– dolg skladov socialnega zavarovanja (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije).« (Markovič Hribernik in Jagrič 2007, 

64) 

Kittredge (2002, 2–5) opozarja na posojila lokalnih skupnosti oziroma zadolževanje na račun 

prihodnjih generacij davkoplačevalcev. Na osnovi študij se izkazuje, da je povprečna 

zadolženost lokalnih skupnosti najmanj 15 let. Posledice zadolževanja se kažejo tako, da se 

lokalna samouprava zaradi dolgoročnih dolžniških obveznosti ni sposobna odzivati na 

spreminjajoče se razmere. Pred sprejemanjem dolgoročnih obveznosti je potrebno proučiti 

vpliv zadolževanja za prihodnje generacije davkoplačevalcev kot tudi javne uprave. 

Dolgoročne obveznosti imajo vpliv na delo javne uprave in nenazadnje na prebivalce v 

lokalni skupnosti.  

V okviru politike zadolževanja je potrebno slediti k temu, da se odločitve sprejemajo 

premišljeno s ciljem normalnega delovanja uprave in možnostjo vračanja dolga. 

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu Ureditev področja občin (2012, 55) ugotovilo, da 

je ZFO-1A spodbudil lokalne skupnosti k dolgoročnejšemu zadolževanju in s tem prelaganju 

obveznosti v prihodnost. Povečevanje zadolževanja od leta 2007 do 2014 je razvidno tudi iz 

preglednice 4. Skupna zadolženost lokalnih skupnosti je bila konec leta 2014 po podatkih MF 

899,2 milijonov EUR in je dosegla 2,41 % BDP. V letu 2014 se je po podatkih MF zaradi 

investicijskih aktivnosti lokalnih skupnosti zadolževanje povečalo, investicijske aktivnosti pa 

so bile povečane zaradi iztekajoče se finančne perspektive in lokalnih volitev. Glede na 

število prebivalcev 2.058.548 v RS na prvi januar 2014 je bil povprečni dolg na prebivalca 

437 EUR. 

Preglednica 4: Skupna zadolženost občin v BDP od leta 2007 do leta 2014 v EUR 

Leto  Dolg občin  
Indeks na 
predhodno 

leto  

Dolg pravnih 
oseb 

Indeks na 
predhodno 

leto  
Skupni dolg  

Indeks na 
predhodno 

leto  

Skupna 
zadolženost 
v % BDP 

1 2 3 4 5 6 = 2+4 7 8 

2007 196.663.106   147.773.568   344.436.674   0,98 

2008 296.391.614 151,7 157.588.840 106,6 455.980.454 132,4 1,20 

2009 455.968.877 152,8 159.310.727 101,1 615.279.604 134,9 1,70 

2010 555.825.908 121,9 177.688.054 111,5 733.513.962 119,2 2,03 

2011 624.303.023 112,3 180.764.083 101,7 805.067.106 109,8 2,18 

2012 652.623.768 104,5 184.042.410 101,8 836.666.178 103,9 2,32 

2013 669.669.165 102,6 170.797.411 92,8 840.466.576 100,5 2,33 

2014 731.892.320 109,3 167.357.595 98,0 899.249.915 107,0 2,41 

Vir: Ministrstvo za finance 2015a.  
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Tudi v letu 2014 ostala kritična prezadolženost nekaj posameznih občin z neporavnanimi 

dolgovi iz preteklih let (Gornji Petrovci in Šalovci z blokiranim računom, Litija, Komenda) in 

velikim dolgom na prebivalca.  

Preglednica 5: Občine z največjim skupnim dolgom na prebivalca v EUR v letu 2014 

Zap. št. Občina Dolg občine 
Št. prebivalcev 

na dan 
1.1.2014 

Dolg na 
prebivalca 

2014 

1 Gornji Petrovci 3.045.261 2.184 1.753 

2 Kostel 865.654 666 1.300 

3 Litija 8.027.618 15.237 1.261 

4 Komenda 7.340.572 5.858 1.253 

5 Koper 37.567.840 52.528 1.067 

6 Solčava 553.867 553 1.002 

7 Dol pri Ljubljani 4.932.500 5.737 875 

8 Šalovci 1.312.602 1.571 873 

9 Vransko 2.234.342 2.614 855 

10 Lenart 6.140.118 7.788 788 

11 Izola 11.091.401 15.848 752 

12 Ljubljana 119.298.793 271.753 743 

13 Benedikt 1.785.106 2.480 720 
14 Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah 1.529.300 2.143 714 

15 Preddvor 2.454.147 3.456 710 

16 Piran 8.804.334 17.512 677 

17 Gornja Radgona 5.737.045 8.775 676 

18 Krško 17.951.931 26.668 675 

19 Dobrna 1.450.380 2.185 664 

20 Žetale 893.118 1.378 648 

21 Mozirje 2.674.490 4.172 642 

22 Destrnik 1.624.586 2.658 611 

23 Radlje ob Dravi 3.824.172 6.308 606 

 Vse občine 731.892.320 2.058.543 437 

Vir: Ministrstvo za finance 2015a.  

Na osnovi Poročila o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v 

letu 2014 Ministrstvo za finance (2015a, 8) ugotavlja, da obseg skupnega zadolževanja 

lokalnih skupnosti, kljub porastu na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Lokalne skupnosti so tudi s 

pomočjo zadolževanja izvajale investicije, kar je pomenilo plačilo izvajalcem, delovna mesta 

in gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjanje bruto domačega proizvoda. 
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3 IZBRANI DEJAVNIKI, POMEMBNI ZA PRAVOČASEN SPREJEM 

PRORAČUNA LOKALNE SKUPNOSTI 

Pri pravočasnem sprejetju proračuna lokalne skupnosti v slovenskem prostoru so pomembni 

organizacijski, institucionalni, politični in ekonomski dejavniki. Kot primer organizacijskega 

dejavnika je način opravljanje funkcije župana, ki je najvišja odgovorna oseba v lokalni 

skupnosti. Primer institucionalnega dejavnika je sodelovanje med županom in vodjo financ 

pri pripravi proračuna. Vodja financ je namreč glavni subjekt pri pripravi občinskega 

proračuna. Primer političnega dejavnika je jasnost informiranja občinskega sveta, ki je organ 

odločanja lokalne skupnosti in tako župan kot občinski svet sta izvoljena politično. Primer 

ekonomskega dejavnika je zadolževanje lokalne skupnosti. Za uspešno delovanje lokalne 

skupnosti in izvedbo vseh aktivnosti ter sprejetje proračuna je potrebno dobro komuniciranje 

in sodelovanje ter načrtovanje vseh potrebnih aktivnosti.   

McIlquham-Schmidt (2010, 2–4), opredeljuje strateško načrtovanje in komuniciranje kot 

učinkovit način za izboljšanje uspešnosti poslovanja. Natančnejši pogled empirične literature 

o tej temi kaže bolj raznoliko sliko. Nekatere študije kažejo, da obstaja pozitivna povezava 

med strateškim načrtovanjem in uspešnostjo poslovanja, v kar je vključen tudi odnos med 

zaposlenimi. (npr. Hopkins in Hopkins 1997, 635-652), medtem ko so druge, ki kažejo, da je 

odnos nevtralen (npr. McKiernan in Morris 1994, 31-41). Navedeni avtorji različno 

opredeljujejo planiranje, bistvo se skriva v načrtovanju prihodnjega poslovanja tako v 

podjetju, kot tudi v lokalni skupnosti, kjer se osredotočimo na letno ali dvoletno načrtovanje 

in doseganje zastavljenih ciljev, ki so v proračunu vsebinsko in finančno ovrednoteni.  

Schack (2000, 17) raziskave so pokazale, da se na državni ravni pri pripravi proračuna 

povečuje stopnja politične vpletenosti. Člani občinskega sveta pa običajno ne stremijo k 

vpletenosti pri pripravi proračuna lokalne skupnosti. Veliko lokalnih politikov je zelo 

zainteresiranih za dialog z državljani, saj to spodbuja možnost ponovne izvolitve, navaja 

Žohar (2011, 49–51).  

Pomembnost finančnih virov (lastni viri, sredstva države, zadolževanje) v posamezni lokalni 

skupnosti vplivajo na sprejetje proračuna. Pri sprejetju proračuna lokalne skupnosti so prisotni 

vsi omenjeni dejavniki, proračun pa je sprejet, če zadosti vsem zakonskim zahtevam. Pomen 

prisotnosti omenjenih dejavnikov podajamo v nadaljevanju. 

3.1 Profesionalno/neprofesionalno opravljanje funkcije župana  

Župan je v slovenskem prostoru osrednja osebnost v lokalni skupnosti, ki s predlogom 

proračuna in z izvrševanjem tega bistveno vpliva na razvoj lokalne skupnosti in zadovoljstvo 

občank in občanov, ki bivajo v tej skupnosti.   
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Grafenauer (2006, 11–25) ugotavlja: »Izraz župan je v slovenskem prostoru povezan s 

prastarim slovanskim nazivom za starešino oziroma predstojnika župe. Za župane lahko 

rečemo, da so bili že od začetka naselitve slovanskih prednikov Slovencev del slovenske 

družbe, konkretne oblike žup in županov so bile zelo različne. V splošnem je bil župan 

predstojnik (starešina) naselja, skupine vasi ali tudi samo raztresene skupine kmetov. Izbirali 

so ga iz vrst članov skupnosti, ki ji je načeloval. Sledovi županstva segajo tudi v nemške 

dežele Zgornje Koroške, Zgornje štajersko, kjer so nekdaj bivali Slovenci (npr. izrazi Suppan, 

Suppanleut, Suppanhaus). Izvor besede »župan, »župa« še ni vsestransko priznan. Nekateri 

mislijo, da je beseda nastala iz »geupa« od indijskega glagola »gopayiti«, kar pomeni stražiti, 

čuvati. Drugi, zlasti hrvaški znanstveniki, so trdili, da pomeni župan »toplega« »blagega« 

človeka. Najverjetneje je »župa« praslovanska beseda, ki velja skupini sorodstva, 

ustanovljenega po krvni zvezi, živečega pod enim poglavarjem, a ta glavar se imenuje 

župan.«  

»V angleščini se župan prevaja z izrazom »mayor«, ki naj bi imel korenine v latinski besedi 

»major«, ki pomeni večji oziroma starejši. Zgodovinski izvor pojma zasledimo že v prvih 

stoletjih našega štetja, ko so v sužnjelastniškem sistemu s pojmom major označevali 

nadzornika oziroma vodjo sužnjev. V nemščini se za župana uporablja izraz »Burgermaister«, 

francoska oblika je »maire«, italijanska »sindaco« in španska »alcalde«, finsko »pormestari«, 

hrvaško »gradonačelnik«, kot navajajo Brezovšek, Haček in Kukovič (2014, 266–267). 

»Glede na stil vodenja poznamo štiri različne tipe županov:  

– Župan kot varuh. Njegova primarna skrb je, da vsak posameznik, skupina ali področje 

dobi svojo pozornost oziroma delež, ki mu normativno pripada. 

– Župan kot agent. Prevladuje klientelna dimenzija oblasti, je župan predvsem agent, torej 

zastopnik, ki se posveča predvsem interesom skupin ali posameznikov.  

– Župan kot menedžer. Župan primerja svojo vlogo z vlogo menedžerja v podjetju, lokalno 

skupnost pa vidi kot gospodarsko družbo.  

– Župan kot predstavnik. Karakterizira simbolna moč, je župan predstavnik in njegova 

avtoriteta izhaja iz sposobnosti, da se predstavlja kot prepoznaven in dober zastopnik 

lokalnih interesov.« (Brezovšek, Haček in Kukovič 2014, 268–269)  

Haček, Kukovič in Grabner (2013, 47) povzemajo na osnovi poglobljenih analiz Mourtizen in 

Svara (2002, 55–56) štiri modele vladanja na občinski ravni oblasti:  

– model močnega župana; 

– model vodje odbora;  

– model kolektivnega telesa; 

– model občinski svet – menedžer.  

Trend v Evropi, glede neposrednih volitev župana, izhaja iz potrebe po bolj učinkovitem, 

odgovornem in prepoznavnem lokalno političnem vodstvu.  
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Župani bi morali imeti enako upravno zmogljivost in politično moč. Moč neposrednega 

mandata župana se kaže v javni prepoznavnosti, hkrati je to idealen model za dekoncentracijo 

servisiranja obveznosti, upravljavskih zmogljivosti in nenazadnje tudi političnih zmogljivosti, 

navaja Copus (2012, 2).  

Pojem župan se v RS uvedel šele z ZLS. V okviru sprememb ZLS v letu 1998 so se razmere 

med županom in občinskim svetom uredile po evropsko primerljivih rešitvah, župan vodi delo 

občinskega sveta.  

»Lokalna skupnost in župan sta v vsebinskem smislu primerljiva z ureditvami drugih 

evropskih držav. Politične stranke razumejo funkcijo županov kot politično funkcijo. Merilo 

uspešnosti delovanja vsakokratne državne oblasti se šteje tudi uspešnost delovanja lokalnih 

skupnosti z župani na čelu.« (Grafenauer 2006, 11–25)  

Poseben status županu dajejo lokalne volitve, saj je neposredno izvoljen s strani občank in 

občanov posamezne lokalne skupnosti. Neposredna izvolitev pomeni tudi svojevrstno obvezo 

za župana, da realizira svoj volilni programa.  

Župani so izvoljeni za obdobje štirih let. Župan mora poleg politične funkcije v lokalnem 

okolju poskrbeti tudi za izvrševanje nalog in ustrezno usklajevanje izvajanja del nalog v 

okviru občinske uprave skupaj z direktorjem in zaposlenimi v občinski upravi.  

»Župan je izvršilni organ lokalne skupnosti in občinskega sveta. Slovenski župan je eden od 

najmogočnejših v Evropi. Županove funkcije:  

– predstavlja lokalno skupnost in občinski svet, 

– sklicuje in vodi seje občinskega sveta,  

– predlaga proračun lokalne skupnosti in zaključni račun proračuna,  

– izvršilna,  

– predstojniška,  

– varuh zakonitosti,  

– odloča o upravnih postopkih,  

– je član koordinacijskega sosveta pri načelniku upravne enote,  

–  skrbi za izvedbo naloge v izrednih razmerah,  

– opravlja naloge po področnih zakonih.« (Vlaj 2006, 180)  

V skladu z ZJF župan predloži občinskemu svetu: 

– predlog občinskega proračuna z obrazložitvami (ZJF, 13. člen)  

– program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je 

potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami (ZJF, 13. člen); 

– predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih 

ustanovitelj je občina, z obrazložitvami (ZJF, 13. člen) in 
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– predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna 

(ZJF,13. člen). Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in 

načrt nabav z obrazložitvami (ZJF, 13. člen). 

Z vidika zakonodaje je predlagatelj proračuna lokalne skupnosti župan, zato nas zanima, ali 

neprofesionalno (nepoklicno) opravljanje županske funkcije vpliva na pravočasno sprejetje 

proračuna. Če župan opravlja funkcijo poklicno, mu pripada 100 % plače. Pri nepoklicnem 

opravljanju funkcije župana pa mu pripada 50 % plače. V skladu s 34.a členom ZLS se župan 

sam odloči, ali bo opravljal svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno. V nadaljevanju podajamo 

pregled, kako se je spreminjalo število županov v RS, ki so/ali še opravljajo svojo funkcijo 

poklicno (profesionalno) ali nepoklicno (neprofesionalno). Iz preglednice 6 je razvidno, da se 

je število županov, ki opravljajo funkcijo župana nepoklicno (neprofesionalno), v zadnjih 

desetih letih zmanjšalo za 20 %, kar kaže na to, da se župani zavedajo, da se s tem, ko so jim 

prebivalci lokalne skupnosti dali svoj glas in jih izvolili za župana, zavezujejo, da bodo svojo 

funkcijo opravljali kvalitetno, odgovorno in predano, v dobro prebivalcev lokalne skupnosti. 

Navedeno zahteva od župana, da je na delovnem mestu angažiran in med prebivalci lokalne 

skupnosti prisoten bolj kot mu določa zakonska delovna obveznost. 

Preglednica 6: Opravljanje funkcije župana poklicno (profesionalno) ali nepoklicno 
(neprofesionalno) v RS v mandatnih obdobjih od 2006 do 2018 

Časovno obdobje  

Opravljanje funkcije župana  
Skupaj poklicno  

(profesionalno)  
nepoklicno 

(neprofesionalno)  

število % število % število % 

Mandat 2006–2010 108 51,43 102 48,57 210 100 

Mandat 2006–2010 143 67,77 68 32,23 211 100 

Mandat 2014–2018 151 71,23 61 28,77 212 100 

Vir: Ministrstvo za javno upravo 2015.  

3.2 Zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ  

Komuniciranje je povezano z zaupanjem. Dnevno komuniciranje prispeva k medsebojnemu 

zaupanju in obratno. Zaupanje, ki je osnova za sodelovanje in komuniciranje med županom in 

vodjo financ, podrobneje opredeljuje Blind (2006, 3–4), ki v nadaljevanju povzema različne 

pomene zaupanja. Zaupanje je zapleten medosebni in organizacijski konstrukt (Duck 1997), 

pri zaupanja vredni osebi, skupini ali instituciji pa ni potrebe in skrbi po spremljanju 

vedenja/ravnanja, navajata Levi in Stoker (2000, 496). Zaupanje je tudi učinkovito sredstvo za 

znižanje stroškov v vsakem družbenem, gospodarskem in političnem odnosu (Fukuyama 

1995), hkrati pa je zaupanje še veliko več kot to. Zaupanje je osnova medsebojnih odnosov 

med ljudmi kot tudi sodelovanja med institucijami, navajajo Tonkins idr. (2000) in Misztal 

(1996), hkrati pa je vedno v igri tudi takrat, ko se napovedujejo spremembe v politiki, je 

ugotovil Ocampo (2006). Med županom in vodjo financ, ki predstavljata ključni tim za 
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proračun lokalne skupnosti, je pomembno medsebojno zaupanje, odkritost in dnevno 

sodelovanje, saj to vodi k sprejetju proračuna lokalne skupnosti.  

Povzeto po Mayer (2004, 339–340) je zaupanje prepričanje o uspešnosti, učinkovitosti 

posameznika, verovanje v ljudi, njihovo nadarjenost, prepričanje o poštenosti, iskrenosti 

koga. Za uspešno delo je pomembno zaupanje med člani tima, če tega ni, ne steče odprta 

komunikacija, ki je ključna za ustvarjalno sodelovanje. 

Komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, razpravljati, 

vprašati za nasvet. Udeleženci v procesu komuniciranja morajo biti med seboj uglašeni, če si 

želijo uspešno izmenjati informacije, znanje in izkušnje. Dnevno se srečujemo z 

izmenjavanjem informacij in komuniciranjem. Človekovo obnašanje je velikokrat rezultat ali 

funkcija določene oblike komuniciranja oziroma komuniciranje je v veliki meri determinanta 

tega obnašanja, navajajo Možina idr. (2004, 20).   

»Komuniciranje je pogoj ali temelj človekove dejavnosti. Že Aristotel je v svojem delu 

Politika in retorika pisal o povezanosti politike in komuniciranja. Ugotovil je, da so ljudje 

politična bitja, ki imajo za razliko od živali sposobnost govora. Pred več kot dvema 

tisočletjema je pokazal na povezanost politike in komunikacije kot ključnih sestavin 

človekove narave.« (Ferfila in Kos 2002, 113) 

Kot pravi Počkar (2008, 5), je komuniciranje družbeno-socialni proces, v katerem se dogaja 

nenehen medsebojni vpliv udeležencev in udeleženk komunikacije.  

»V komunikacijskem procesu se vedno prepletata dva vidika:  

– Vsebinski, sporočevalni, kar pomeni, da s komuniciranjem posredujemo in izmenjujemo 

informacije. 

– Odnosni, s komuniciranjem vzpostavljamo in ohranjamo odnose z drugimi, velikokrat jih 

tudi prekinjamo.« (Počkar 2008, 5) 

Povzeto po Možina idr. (2004, 83) odnosi med udeleženci, zavzetost udeležencev za 

dejavnost vplivajo na učinkovitost in uspešnost komuniciranja. Informiranost med udeleženci 

mora biti čim popolnejša, s tem bo manj dvomov in več medsebojnega vplivanja. Na odnose 

med posameznimi udeleženci komuniciranja vplivajo: pripravljenost sprejemanja poštene 

kritike, medsebojno razumevanje in pomoč, varno opravljanje dela, disciplina na delovnem 

mestu, možnost posvetovanja, ugled, spoštovanje in počutje udeležencev v ožji delovni 

skupini. 

 Možina idr. (2004, 83) medsebojni odnosi udeležencev v komuniciranju so lahko:  

– med dvema posameznikoma;  

– med posameznikom in skupino; 

– med dvema skupinama; 
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– odnos med posameznikom in družbenim okoljem; 

– odnos posameznika do samega sebe, za samoizobraževanje, za spreminjanje samega sebe.   

»Pri družbeno odzivnem komuniciranju je pomembna odzivnost tako glede odgovornosti kot 

sama sposobnost delovanja in komuniciranja, ki je namerno in zavestno in nikoli nevtralno. 

Družbena odzivnost komuniciranja se nanaša na občutljivost komuniciranja do družbe in 

kulture kot tudi na občutljivost do drugih komunikacijskih načinov, ki se pojavljajo v javnem 

prostoru.« (Vodeb 2008, 74) 

Družbeno odzivno komuniciranje je pomembno tudi pri vsakodnevnem opravljanju nalog 

med zaposlenimi v občinski upravi. Pri komuniciranju med županom in vodjo financ je 

izrednega pomena, da delujeta kot tim s skupnim ciljem sprejetja proračuna lokalne skupnosti.  

Komuniciranje in demokracija v slovenskem prostoru sta izredno pomembna tudi v lokalnem 

okolju, kar se kaže na svojevrsten način tudi skozi način volitve župana, saj neposredno 

nagovarja občanke in občane in ti v nekem okolju neposredno izvolijo župana. Na ta način mu 

dajejo posebno integriteto z vidika delati dobro za občanke in občane in uresničevati 

zastavljene cilje v okviru svojega programa, saj to pomeni tudi izpolnitev pričakovanj 

volivcev, ki so mu zaupali štiriletni mandat. Za uspešno delovanje župana je pomembno 

preudarno, povezovalno komuniciranje tako z občinskim svetom, predstavniki krajevnih 

skupnosti in spremljanje ter odzivanje na potrebe lokalnega prebivalstva z ustreznimi 

aktivnostmi in projekti. 

Za pripravo proračuna lokalne skupnosti je pomembno komuniciranje in zaupanje v okviru 

občinske uprave, poleg vodje financ, tudi s tajnikom/direktorjem občinske uprave, vodji 

posameznih uradov ali področij in, če je le mogoče, z vsemi zaposlenimi v občinski upravi. 

3.3 Jasnost informiranje občinskega sveta s strani župana  

Na osnovi 29. člena ZLS je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 

pravic in dolžnosti občine. Župan in člani občinskega sveta (svetnice, svetniki) so izvoljeni na 

neposrednih volitvah.  

V dialogu med županom in občinskim svetom je pomembno jasno informiranje članov 

občinskega sveta glede nalog in investicij, ki so predvidene v proračunu lokalne skupnosti, na 

osnovi tega bo imel župan večjo podporo pri sprejemanju proračuna lokalne skupnosti in s 

tem možnost, da bo proračun lokalne skupnosti pravočasno sprejet.  

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12) v nadaljevanju 

(ZLV) določa število članov v občinskem svetu  v 116. členu. V večinskem volilnem sistemu 

je število članov v občinskem svetu od 7 do 11, v proporcionalnem pa od 12 do 45. Pri tem je 

pomembno zagotavljanje enakomerne zastopanosti spolov ter volilna pravica tujcev, ki imajo 
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stalno bivališče v RS (tujci in državljani držav članic EU). Število članov občinskega sveta se 

določi glede na število prebivalcev v občini, tako da občinski svet šteje naslednje število 

članov: 

– 7 do 11 članov v občini z do 3.000 prebivalcev; 

– 12 do 15 članov v občini z do 5.000 prebivalcev; 

– 16 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev; 

– 20 do 23 članov v občini z do 15.000 prebivalcev; 

– 24 do 27 članov v občini z do 20.000 prebivalcev; 

– 28 do 31 članov v občini z do 30.000 prebivalcev; 

– 32 do 35 članov v občini s preko 30.000 prebivalcev; 

– 36 do 45 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev. V narodnostno mešanih občinah 

imata narodni skupnosti v občinskih svetih desetino skupnega števila članov občinskega 

sveta oziroma najmanj enega (povzeto po ZLV, 116. člen).  

Poleg že opredeljenega števila občinskih svetnikov je pravna podlaga za določanje števila 

članov občinskega sveta v 38. členu ZLS, ki določa, da ima občinski svet od 7 do 45 članov. 

Občinskemu svetu, kot najvišjemu organu odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 

dolžnosti občine, so v skladu ZLS in drugimi zakoni poverjene pristojnosti, da: 

– sprejema statut občine, sprejema odloke in druge občinske akte (ZLS, 29. člen); 

– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine (ZLS, 29. člen); 

– sprejema občinski proračun (ZLS, 29. člen); 

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega 

sveta (ZLS, 29. člen); 

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 

občinskega sveta (ZLS, 29. člen); 

– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote (ZLS, 29. 

člen); 

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno 

drugače (ZLS, 29. člen);  

– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo javnih dobrin, odloča o drugih zadevah, ki jih 

določa zakon in statut občine (ZLS, 29. člen).  

Demokracija preko občinskega sveta, kot jo poznamo v Sloveniji, je le eden izmed načinov, s 

katerim se volja in potrebe občank in občanov prenašajo v politične odločitve na lokalni ravni. 

Na lokalni ravni svetnice in svetniki, ki v občinskem svetu zastopajo interese določenega dela 

prebivalstva, sprejemajo odločitve in s tem posredno zadovoljujejo potrebe ljudi, ki jih 

predstavljajo. 

Sintomer, Herzberg in Röcke (2008, 173–174) ugotavljajo, da se učinki participativnega 

proračuna močno razlikujejo v okviru modernizacije javne uprave, le-ta zasleduje izboljšanje 

javnih storitev na podlagi predlogov državljanov, boljše sodelovanje med posameznimi 
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upravnimi organi in njihovo večjo odzivnost. V mnogih primerih prispeva k izboljšanju 

komunikacije, kar ima pozitivne učinke na politično kulturo, v nekaterih primerih vodi tudi k 

boljšemu usklajevanju civilne družbe in lokalne oblasti.  

Občinski sveti redko upoštevajo konkretne predloge prebivalcev kot osnovo pri sprejemanju 

proračuna lokalne skupnosti.  

Wampler (2007, 24) izpostavlja, da je za sprejetje programov, ki so jih predlagali prebivalci 

lokalnega okolja in vključitev le-teh v proračun pomembno, da župan podpira in sprejema 

sodelovanje s prebivalci. Prebivalci morajo biti pripravljeni in sposobni prispevati k razpravi 

o projektih in pripravi proračuna, nenazadnje je pomembna zadostna politična podpora ter 

razpoložljiva finančna sredstva za financiranje projektov, ki so jih prebivalci predlagali.   

Copus (2012, 3) pravi, da je neposredno izvoljen župan lahko javno prepoznaven v lokalnem 

okolju tudi s tako imenovanim mehkim načinom vodenja, ki vključuje zagovorništvo 

projektov, prepričevanje, mreženje in izkoriščanje tako socialnega kot tudi političnega 

kapitala, saj tako prispeva k uresničevanju nalog v lokalni skupnosti. Kakšen način vodenja 

bo posamezni župan izbral, je odvisno od osebnostnih lastnosti in sposobnosti posameznika, 

ki je v funkciji župana. Pomembno je sodelovanje župana in občinskega sveta. Občinski svet 

ima možnost za kritično spremljanje izvajanja nalog, ukrepov in zastavljene politike župana s 

postavljanjem vprašanj in zahtevami po dodatnih utemeljitvah in razlagah s strani župana. 

»V kolikor župan nima večine v občinskem svetu ter  podpore s strani občinskega sveta, je le-

to lahko ovira za razvoj lokalne skupnosti.« (Lavtar 2012, 77) 

V okviru občinskega sveta posamezne lokalne skupnosti se lahko izoblikujejo programska in 

tudi neideološka povezovanja. Navedena povezovanja lahko pozitivno ali pa negativno 

vplivajo na sprejem proračuna in razvoj lokalne skupnosti. Župan za normalno delovanje 

potrebuje večino v občinskem svetu. Zagotavljanje večine za pravočasno sprejetje proračuna 

lokalne skupnosti omogoča izvajanje nalog in investicij ter razvoj lokalne skupnosti.  

3.4 Zadolževanje lokalne skupnosti  

Zadolževanje občin in poročanje glede zadolževanja ureja ZJF in ZFO, podrobneje pa je 

zadolževanje opredeljeno tako v Pravilniku o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju 

občin (Uradni list RS, št. 55/15) ter v Pravilniku o pošiljanju podatkov o stanju in 

spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).  

Zadolževanje občine za izvrševanje občinskega proračuna in največji obseg zadolževanja ter 

upravljanje z dolgom občine je podrobneje opredeljeno v ZFO-1A, katerega vsebino 

povzemamo: 
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– občina se lahko zadolži za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem letu za 

investicije, predvidene v občinskem proračunu in ne tudi za financiranje tekočih 

odhodkov oziroma tekočih transferov (ZFO-1A, 10.a člen); 

– zadolži se lahko le doma, v obsegu, določenem v odloku, s katerim se sprejme občinski 

proračun (ZFO-1A, 10.a člen); 

– za vsako zadolžitev, pri kateri črpanje in odplačili nista v istem proračunskem letu, mora 

pridobiti soglasje MF (ZFO-1A, 10.a člen);  

– zadolži se lahko tako, da njene obveznosti iz naslova posojil v proračunskem letu ne 

presežejo 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega 

proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne 

prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske 

unije ter prihodke režijskih obratov (ZFO-1A, 10.b člen); 

– za sofinanciranje investicij iz proračuna EU se lahko občina zadolži do višine odobrenih 

sredstev in najdlje do prejema teh sredstev (ZFO-1A, 10.b člen); 

– občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih 

proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po 

pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in imajo te osebe 

zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (ZFO-1A,10.e člen). 

V ZJF so v 85. členu podrobneje določeni pogoji in višina zadolževanja, ki pravi, da se občina 

lahko zadolžuje na osnovi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, 

ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.  

V kolikor se občina zadolži in za to nima soglasja ministrstva za finance, so takšne zadolžitve 

nične (ZJF, 85. člen). Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov poročati 

ministrstvu, pristojnemu za finance (ZJF, 85. člen). V obdobju začasnega financiranja se 

lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v 

tekočem proračunskem letu (ZJF, 85. člen). 

Veliko število slovenskih se občin srečuje s pomanjkanjem finančnih sredstev za 

zagotavljanje lastnega deleža sredstev pri projektih, ki so sofinancirani iz Evropskih skladov. 

To nastalo situacijo rešuje ZFO-1A, 10.a člen, ki občinam dovoljuje dodatno zadolževanje za 

sofinanciranje projektov, ki se sofinancirano iz Evropskih skladov.  

Kot pravi Mahne (2015,12), dodatne možnosti za občine prinaša Zakon o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 

št. 101/13, 9/14, 25/14, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15)  v nadaljevanju (ZIPRS 

1415), saj se te lahko zadolžujejo za evropsko sofinancirane projekte za 2 odstotni točki 

(kvota je 8 % plus 2 % osnove, ki jo določa ZFO-1). Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja 

k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15) poenostavlja in skrajšuje postopek 

zadolževanja, uporabljene so baze MF, enostavna je sprememba likvidnostnega kredita v 

dolgoročnega ter dopuščeno je črpanje kredita v več letih.  
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Na osnovi določil v ZJF in Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah 

zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13) morajo občine 

poročati MF, kar naredijo preko spletne aplikacije eDolg-občine. Po podatkih MF je bila 

skupna zadolženost občin konec leta 2014 731,8 milijonov EUR.  

Iz navedenega izhaja, da občine, za izvajanje svojih nalog in v kolikor želijo še naprej izvajati 

investicije, potrebujejo dodatna finančna sredstva, ki jih pridobijo na osnovi zadolževanja, kar 

lahko dolgoročno pomeni tudi oviro za nadaljnje delo in razvoj lokalne skupnosti.  

Iz preglednice 7 je razvidno, da se občine v skladu z zakonodajo zadolžujejo v kar 96 % za 

dolgoročne kredite, 3 % predstavljajo finančni najemi in 1 % najeti kratkoročni in 

neodplačani krediti. Na osnovi teh podatkov lahko sklepamo, da lokalne skupnosti 

potrebujejo dodatna finančna sredstva za izvedbo tekočih nalog in investicij. Finančna 

sredstva lokalne občine pridobijo na osnovi zadolževanja (dolgoročni krediti). 

Preglednica 7: Zadolženost občin v letu 2014 po vrstah zadolžitvah 

Vrsta zadolžitve Vrednost v EUR Delež v % 

Kratkoročni krediti*  9.252.636 1 

Dolgoročni krediti 700.244.803 96 

Finančni najemi  22.394.881 3 

Skupaj 731.892.320 100 

*krediti, ki so bili  najeti kot kratkoročni in neodplačani 

Vir: Ministrstvo za finance 2015a.  

V 86. členu ZJF je opredeljeno, da lahko občina izdaja poroštva2 za obveznosti iz naslova 

zadolževanja drugih oseb v obsegu in po pogojih, ki jih določa zakon. Poroštvene pogodbe 

lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti. Djurić Drozdek in 

Bojnec (2010, 52) ugotavljata: »Da občine ne smejo prevzemati dolgov. Poroštva pa lahko 

izda samo za obveznosti zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, 

katerih ustanoviteljica je občina.«  

                                                 
2 Turk (2013) opredeljuje poroštvo ali aval (guaranty, security) obveznost, s katero se porok, oseba, 

različna od dolžnika, zaveže upniku, da bo izpolnila dolžnikovo obvezo, če ta tega ne bi storil.  
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4 PREVERJANJE PRISOTNOSTI IZBRANIH DEJAVNIKOV PRI SPREJETJU 

PRORAČUNA LOKALNE SKUPNOSTI   

4.1 Zbiranje podatkov 

Podatke o lokalnih skupnosti smo pridobili na spletni strani MJU, prav tako elektronske 

naslove lokalnih skupnosti, elektronske naslove vodij financ pa smo si pridobili preko 

spletnih strani lokalnih skupnosti. Pri populaciji 212 lokalnih skupnosti v RS se nismo 

odločili za vzorčenje, ampak smo v raziskavo vključili celotno populacijo, to je 212 lokalnih 

skupnosti.   

Spletno anketo smo 15. aprila 2016 po elektronski pošti poslali 212 lokalnim skupnostim in 

jih zbirali do 22. aprila 2016. Anketa je bila spletna, kar pomeni, da je ni bilo potrebno 

nikamor pošiljati, ampak le izpolniti, podatki so se namreč avtomatsko shranili. Anketo smo 

pripravili s pomočjo orodja 1KA. 1KA je aplikacija, ki omogoča izdelavo spletnega 

vprašalnika, izvedbo spletne ankete, podporo vabilom in objavi ankete ter zbiranju, urejanju 

in analiziranju podatkov. Naša anketa je bila sestavljena iz 17 kratkih in jedrnatih vprašanj. 

Uporabili smo zaprti in polodprti tip vprašanj. 

Prvi del anketnega vprašalnika je namenjen ugotavljanju socialno-demografskih podatkov o 

občini respondenta (velikost, regija, število zaposlenih v občinski upravi). V drugem delu so 

respondenti odgovarjali na vprašanja, ki so vezana na proračun lokalne skupnosti (obstoj 

oddelka/urada za finance, v katerem se načrtuje proračun lokalne skupnosti; kdo sodeluje pri 

pripravi proračuna lokalne skupnosti; pravočasno sprejetje proračuna; obstoj začasnega 

financiranja; način opravljanja županske funkcije; zadolženost občine). V tretjem delu je 

anketni vprašalnik zajemal dve vprašanji, v katerih so respondenti ocenjevali elemente 

komuniciranja med županom in vodjo financ (zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje) ter 

jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana. Na navedena vprašanja so odgovarjali z 

Likertovo mersko lestvico, z ocenami od 1 do 5 (kjer je 1 pomenilo nezadostno, 5 pa odlično). 

Zadnji sklop anketnega vprašalnika je vseboval 4 vprašanja o respondentih (spol, starost, 

stopnja izobrazbe in delovno mesto). Zanesljivost vzorca smo merili na podlagi koeficienta 

Cronbach alfa, ki je presegel vrednost 0,7, kar v strokovni literaturi predstavlja prag, da lahko 

govorimo o zanesljivih podatkih, kot ugotavljata Streiner in Norman (2003). Cronbach alfa za 

tretji sklop anketnega vprašalnika, v katerem so respondenti ocenjevali komuniciranje med 

županom in vodjo financ ter občinskim svetom, znaša 0,845. Anketni vprašalnik je kot priloga 

priložen magistrskemu delu, iz njega je razvidno, na katera vprašanja so odgovarjali 

anketiranci. 

Po elektronski pošti smo tako poslali povezavo na spletno anketo www.1ka.si/a/87027 ter 

spremni dopis. V spremnem dopisu smo pojasnili tematiko ankete in tudi to, da je anketa 

popolnoma anonimna ter da bomo rezultate uporabili izključno v raziskovalne namene. 
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Proračun lokalnih skupnosti običajno pripravljajo vodje financ, zato smo ankete naslovili na 

njih. Zaradi velikega števila anket in ostale elektronske pošte, ki jih dobivajo lokalne 

skupnosti in posamezniki, nismo pričakovali velikega odziva. 

4.2 Opis vzorca 

Anketni vprašalnik je od 212 lokalnih skupnosti izpolnilo 122 predstavnikov lokalnih 

skupnosti. 61 anketirancev ni dokončalo izpolnjevanje ankete. Stopnja odzivnosti, ki 

vključuje popolno izpolnjene ankete, je bila tako 57,55 %, kar smo ocenili kot primerno za 

nadaljnjo obravnavo. Med anketiranci je bilo 15,57 % moških in 84,42 % žensk. 69,67 % 

anketirancev je bilo starih nad 40 let. 37,7 % anketirancev je imelo univerzitetno VII/2 in 

višjo stopnjo izobrazbe, 50 % anketirancev je imelo visoko VII/1 stopnjo izobrazbe, 7,38 % je 

imelo višjo VI. stopnjo izobrazbe, 4,92 % anketirancev pa je imelo V. stopnjo oz. srednjo 

stopnjo izobrazbe. Anketa je bila v osnovi naslovljena na vodje financ. Večina anketirancev, 

82 %, je na delovnem mesto vodje financ ali računovodje, sledijo direktorji s 6,6 %, med 

preostalimi 11,4 % pa so svetovalci, urad župana in pravna služba.  

Vzorec v anketi sodelujočih lokalnih skupnosti bomo opisali glede na velikost lokalne 

skupnosti, regijo, v kateri je lokalna skupnost, in število zaposlenih v upravi lokalne 

skupnosti.  

Iz slike 7 v nadaljevanju lahko ugotovimo, da so 45,08 % odgovorov posredovali anketiranci 

iz majhnih lokalnih skupnosti (do 5.000 prebivalcev), z 41,80 % sledijo srednje velike lokalne 

skupnosti (od 5.001 do 20.000 prebivalcev) ter s 13,11 % velike lokalne skupnosti (od 20.001 

in več prebivalcev). 

 

Slika 7: Velikost lokalne skupnosti 
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V Sloveniji so lokalne skupnosti uvrščene med dvanajstih statističnih regij. V preglednici 8 je 

prikazano, kolikšen delež odgovorov na anketo smo prejeli iz posamezne statistične regije. V 

vzorcu je bila najbolj zastopana Spodnje posavska regija s 75,00 %, najmanj pa Obalno-

kraška regija s 25,00 %. V vzorcu 122 lokalnih skupnosti so zastopane vse statistične regije 

Slovenije.  

Preglednica 8: Lokalne skupnosti po statistični regiji  
 Število lokalnih 

skupnosti 

v regiji 

Število lokalnih 
skupnosti 

v vzorcu 

Delež lokalnih 
skupnosti v 

vzorcu 

Pomurska  27 13 48,15% 

Podravska 41 30 73,17% 

Koroška 12 4 33,33% 

Savinjska  33 23 69,70% 

Zasavska  3 2 66,67% 

Spodnje posavska 4 3 75,00% 

Jugovzhodna Slovenija  21 12 57,14% 

Osrednjeslovenska  26 12 46,15% 

Gorenjska  18 11 61,11% 

Primorsko-kraška 6 4 66,67% 

Goriška  13 6 46,15% 

Obalno - kraška  8 2 25,00% 

Skupaj  212 122 57,55% 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2015b.  

V anketi so sodelovale lokalne skupnosti s 4,10 % z do tremi zaposlenimi, s 63,11 % lokalne 

skupnosti, ki imajo od 4 do 20 zaposlenih, s 17,21 % lokalne skupnosti, ki imajo od 21 do 40 

zaposlenih, z 9,84 % sledijo lokalne skupnosti z od 41 do 60 zaposlenih in s 5,74 % lokalne 

skupnosti, ki imajo 61 zaposlenih in več.  

4.3 Analiza podatkov ankete in interpretacija rezultatov 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli raziskati posamezne dejavnike, ki so pomembni 

pri pravočasnem sprejetju proračuna lokalne skupnosti ter pri izvajanju nalog občine oziroma 

lokalne skupnosti. Zanimal nas je vpliv organizacijskega, institucionalnega, političnega in 

ekonomskega dejavnika na pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti.  

Kot primer organizacijskega dejavnika je način opravljanje funkcije župana, ki je najvišja 

odgovorna oseba v lokalni skupnosti. Župan lahko opravlja funkcijo profesionalno (poklicno) 

ali neprofesionalno (nepoklicno).  
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Primer institucionalnega dejavnika je sodelovanje med županom in vodjo financ pri pripravi 

proračuna; vodja financ je namreč glavni subjekt pri pripravi občinskega proračuna.  

Primer političnega dejavnika je jasnost informiranja občinskega sveta, ki je organ odločanja 

lokalne skupnosti, saj sta tako župan kot občinski svet izvoljena politično.  

Primer ekonomskega dejavnika je zadolževanje lokalne skupnosti. Zbrane primarne podatke 

smo statistično obdelali s programskim paketom SPSS V23.0.  

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo analizo odgovorov na zastavljena vprašanja. Na 

vprašanje »Ali imate oddelek/urad za finance, kjer se načrtuje proračun lokalne skupnosti?« je 

58,20 % lokalnih skupnosti odgovorilo, da ima oddelek oz. urad za finance, med preostalimi 

41,80 %, ki nimajo urada za finance, pa se proračun lokalne skupnosti načrtuje v finančno 

računovodski službi v 85  odstotnem deležu. 

Na vprašanje »Kdo vse sodeluje pri vsebinski pripravi proračuna lokalne skupnosti?« smo 

dobili 506 odgovorov, od tega je 91,80 % udeležba s strani župana, sledi direktor občinske 

uprave s 77,87 %, nato vodja financ s 57, 38 % in računovodje s 55,74 % (slika 8). 

 

 Slika 8: Sodelovanje pri pripravi proračuna  

Na vprašanje »Ali je bil proračun lokalne skupnosti za leto 2014 sprejet pred 1. 1. 2014?« je 

pritrdilo 63,93 % lokalnih skupnosti, 36,07 % lokalnih skupnosti pa s 1. 1. 2014 ni imelo 

sprejetega proračuna.  
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Slika 9: Ali je bil proračun lokalne skupnosti za leto 2014 sprejet pred 1. 1. 2014? 

Na vprašanje »Ali ste v letu 2014 imeli začasno financiranje?« je pritrdilo 36,89 % lokalnih 

skupnosti, 63,11 % lokalnih skupnosti pa ni imelo začasnega financiranja, saj so imele sprejet 

proračun s 1. 1. 2014.  

 

 

Slika 10: Ali ste v letu 2014 imeli začasno financiranje? 

Na vprašanje »Župan opravlja funkcijo župana profesionalno ali neprofesionalno?« je 69,67 

odstotkov lokalnih skupnosti odgovorilo, da župan opravlja funkcijo profesionalno (poklicno) 

in 30,33 odstotkov, da župan opravlja funkcijo neprofesionalno (nepoklicno). Iz navedenega 

izhaja, da je v anketi sodelovalo več lokalnih skupnosti, kjer župani opravljajo svojo funkcijo 
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neprofesionalno (nepoklicno). V celotni populaciji 212 občin namreč 71,23 % županov 

opravlja funkcijo župana profesionalno (poklicno) in 28,77 % neprofesionalno (nepoklicno). 

 

Slika 11: Kako župan opravlja funkcijo župana? 

Iz vprašanja »Ocenite elemente komuniciranje med županom in vodjo financ (zaupanje, 

odkritost in dnevno sodelovanje)?« smo ugotovili, da so posamezni elementi komuniciranja 

med županom in vodjo financ različno ocenjeni. Anketiranci so posamezne elemente 

ocenjevali s petstopenjsko lestvico od 1 do 5, 1 je pomenilo nezadostno in 5 odlično oceno. 

Element zaupanja med županom in vodjo financ (slika 12) je 37,70 % anketirancev ocenilo z 

oceno odlično 5. Oceno 4 oz. prav dobro je podalo 36,07 % anketirancev, 19,67 % dobro, 

4,10 % zadostno in 2,46 % nezadostno. Element odkritosti med županom in vodjo financ 

(slika 13) je 30,33 % anketirancev ocenilo z oceno odlično 5. Oceno 4 je podalo 31,97 % 

anketirancev, 28,69 % dobro, 5,74 % zadostno in 3,28 % nezadostno. Element dnevnega 

sodelovanja med županom in vodjo financ (slika 14) je 21,31 % anketirancev ocenilo z oceno 

odlično 5. Oceno prav dobro je podalo 29,51 % anketirancev, 27,05 % dobro, 13,93 % 

zadostno in 8,20 % nezadostno.  
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Slika 12: Ocena zaupanja med županom in vodjo financ 

 

Slika 13: Ocena odkritosti med županom in vodjo financ  
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Slika 14: Ocena dnevnega sodelovanja med županom in vodjo financ 

Vprašanje »Ocenite jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana?« (slika 15) so 

anketiranci ocenjevali s petstopenjsko lestvico od 1 do 5, 1 je pomenilo nezadostno in 5 

odlično oceno. Jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana je 17,21 % anketirancev 

ocenilo z oceno odlično 5. Oceno prav dobro je podalo 30,33 % anketirancev, 37,70 % dobro, 

13,93 % zadostno in 0,82 % nezadostno. 

 

Slika 15: Jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana  
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Na vprašanje »Kolikšna je zadolženost občine v letu 2014?« je bilo 33,61 % občin, ki so 

imele dolg od 8,00 % in več realiziranih prihodkov v preteklem letu, 16,39 % občin, ki so 

imele dolg od 6,00 % do 7,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu, 13,93 % občin, ki so 

imele dolg od 4,00 % do 5,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu, 15,57 % občin, ki so 

imele dolg od 2,00 % do 3,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu ter 20,49 % občin, ki 

so imele dolg od 0 % do 1,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu. Celoten pregled 

zadolženosti podaja tudi slika 16. 

 

Slika 16: Zadolženost občin v letu 2014  

4.4 Profesionalno/neprofesionalno opravljanje županske funkcije  

Hipotezo 1: Neprofesionalno opravljanje županske funkcije negativno vpliva na pravočasno 

sprejetje proračuna lokalne skupnosti smo preverili s pomočjo analize kontingence oziroma 

asociacije, ki omogoča analizo povezanosti dveh nominalnih spremenljivk, v danem primeru 

ali način opravljanja županske funkcije neprofesionalno (nepoklicno) ali profesionalno 

(poklicno) vpliva na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti. 
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Preglednica 9: Opravljanje funkcije župana in sprejetje proračuna pred 1. 1. 2014  

Župan opravlja funkcijo župana? 

Ali je bil vaš proračun za 

leto 2014 sprejet pred 

1. 1. 2014? 
Skupaj 

Da Ne 

Profesionalno  N 54 31 85 

% 63,50 % 36,50 % 100,00 % 

% skupaj 44,30 % 25,40 % 69,70 % 

Neprofesionalno  N 24 13 37 

% 64,90 % 35,10 % 100,0 % 

% skupaj 19,70 % 10,70 % 30,30 % 

Skupaj N 78 44 122 

%  63,90 % 36,10 % 100,0 % 

% Skupaj  63,90 % 36,10 % 100,0 % 

Iz preglednice 9 je razvidno, da je 63,50 % občin, v katerih župan opravlja svojo funkcijo 

profesionalno (poklicno), pravočasno sprejelo proračun za leto 2014. Med občinami, v katerih 

župan opravlja svojo funkcijo neprofesionalno (nepoklicno), je ta odstotek celo malce višji 

(64,90 %). 

Preglednica 10: Rezultati χ2 testa vpliva opravljanja funkcije župana na pravočasno 
sprejetje proračuna pred 1. 1. 2014  

Chi-Square Tests 

  Vrednost  

Prostostna 

stopnja 

Asimptotična 

signifikanca 

(2-stranska) 

Eksaktna Sig. 

(2-stranska) 

Eksaktna Sig. 

(1-stranska) 

Pearson Chi-Square ,020* 1 ,888   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,020 1 ,888   

Fisher's Exact Test    1,000 ,528 

Linear-by-Linear 

Association 
,020 1 ,888   

N of Valid Cases 122     

* Stopnja značilnosti pri 0,05. 
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Iz preglednice 10 na osnovi χ2 testa ugotavljamo, da profesionalnost opravljanja županske 

funkcije ne vpliva statistično značilno na pravočasnost sprejetja proračuna lokalne skupnosti 

(χ2=0,020; p=0,888).  

Vpliv opravljanja funkcije župana na pravočasnost sprejema proračuna smo obravnavali tudi 

glede na velikost lokalne skupnosti. Ugotovili smo, da je pri majhnih lokalnih skupnostih, do 

5.000 prebivalcev, v katerih župan opravlja funkcijo profesionalno (33 lokalnih skupnosti), 

pravočasno sprejelo proračun 54,50 %. V 22 majhnih lokalnih skupnostih z do 5.000 

prebivalci, v katerih župan opravlja funkcijo neprofesionalno, je pravočasno sprejelo proračun 

72,70 %. V srednje velikih lokalnih skupnostih od 5.001 do 20.000 prebivalcev, v katerih 

župan opravlja funkcijo profesionalno (38 lokalnih skupnosti), je pravočasno sprejelo 

proračun 65,80 %. V trinajstih srednje velikih lokalnih skupnosti od 5.001 do 20.000 

prebivalcev, v katerih župan opravlja funkcijo neprofesionalno, je pravočasno sprejelo 

proračun 61,50 %. V velikih lokalnih skupnostih z nad 20.000 prebivalci, v katerih župan 

opravlja funkcijo profesionalno (14 lokalnih skupnosti), je pravočasno sprejelo proračun 78,6 

%. Le v dveh velikih lokalnih skupnostih z nad 20.000 prebivalci župan opravlja funkcijo 

neprofesionalno in v obeh lokalnih skupnostih je bil proračun sprejet nepravočasno.  

V naslednjem koraku smo preverili vpliv opravljanje županske funkcije na sprejetje proračuna 

glede na število zaposlenih v občinski upravi. Občinske uprave smo razdelili na manjše z do 

20 zaposlenimi in na večje nad 20 zaposlenimi. V manjših občinskih upravah z do 20 

zaposlenimi, v katerih župan opravlja funkcijo profesionalno (51 lokalnih skupnosti), je 

pravočasno sprejelo proračun 56,90 % lokalnih skupnosti. V enaintridesetih manjših z do 20 

zaposlenimi, v katerih župan opravlja funkcijo neprofesionalno, je pravočasno sprejelo 

proračun 74,20 %. 

V večjih občinskih upravah z nad 20 zaposlenimi, v katerih župan opravlja funkcijo 

profesionalno (34 lokalnih skupnosti), je pravočasno sprejelo proračun 73,50 % lokalnih 

skupnosti. V šestih večjih občinskih upravah z več kot 20 zaposlenimi, v katerih župan 

opravlja funkcijo neprofesionalno, je pravočasno sprejela proračun le ena (16,70 %) lokalna 

skupnost. Iz slednjega je razvidno, da je v večjih občinskih upravah bistvenega pomena, da 

župan opravlja funkcijo profesionalno.  

Zgoraj navedeno smo preverili tudi s pomočjo Fisherjevega eksaktnega testa, ki je pokazal 

statistično značilen vpliv profesionalnega opravljanja funkcije župana na pravočasno sprejetje 

proračuna v večjih občinskih upravah z več kot 20 zaposlenimi (p=0,014). Iz navedenega 

lahko delno potrdimo hipotezo 1, da neprofesionalno opravljanje županske funkcije negativno 

vpliva na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti.  
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4.5 Zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ 

Hipotezo 2: Zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ so 

pomembni dejavniki za pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti smo preverili z 

binarno logistično regresijo. V anketi smo vodje financ prosili, da ocenijo elemente 

sodelovanja med županom in vodjo financ z vidika zaupanja, odkritosti in dnevnega 

sodelovanja ter njihovega vpliva na sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Te elemente so 

anketiranci ocenjevali z Likartovo lestvico od 1 do 5, 1 je pomenilo nezadostno in 5 odlično 

oceno. 

Pridobljene odgovore, ki se navezujejo na oceno zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja 

med vodjo financ in županom, smo prvotno analizirali z uporabo Mann Whitney U testa. 

Primerjali smo oceno zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja med skupino lokalnih 

skupnosti, v katerih je bil proračun sprejet pravočasno, in skupino lokalnih skupnosti, v 

katerih proračun ni bil pravočasno sprejet. 

Nadalje smo vpliv kakovosti komuniciranja med vodjo financ in županom na pravočasno 

sprejetja proračuna ocenili še s pomočjo binarne logistične regresije.  

Preglednica 11: Vpliv zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja med županom in 
vodjo financ na pravočasen sprejem proračuna  

Ali je bil vaš proračun za leto 
2014 sprejet pravočasno pred 

1. 1. 2014? 
N 

Povprečni 
rang 

Vsota 
rangov 

Mann-
Whitney 
 U test 

p 

Zaupanje 

Da 78 74,09 5779 

734,00 <0,001 Ne 44 39,18 1724 

Skupaj 122     

Odkritost 

Da 78 74,74 5830 

683,00 <0,001 Ne 44 38,02 1673 

Skupaj 122     

Dnevno 
sodelovanje 

Da 78 72,4 5647 

866,00 <0,001 Ne 44 42,18 1856 

Skupaj 122     

Na osnovi Mann-Whitney U testa (preglednica 11) smo ugotovili, da na pravočasnost 

sprejema proračuna statistično značilno vplivajo vsi trije ocenjeni dejavniki. S tveganjem 

manjšim od 0,1 % lahko potrdimo statistično značilen vpliv vseh treh dejavnikov kakovosti 

komuniciranja, pri čemer je ocena zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja višja v 

občinah, ki so imele pravočasno sprejet proračun.  

Dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ statistično značilno vpliva na pravočasnost 

sprejema proračuna (U=866,000; p=0,000). Posledično sprejmemo hipotezo 2, da so 
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zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ pomembni dejavniki 

za pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti.  

V občinah, kjer proračun ni bil pravočasno sprejet, je ocena zaupanja, odkritosti in dnevnega 

sodelovanja med županom in vodjo financ nižja, kar je vidno tudi iz slike 17, slike 18 in slike 

19 v nadaljevanju. Povprečna ocena zaupanja med županom in vodjo financ v lokalnih 

skupnostih, kjer niso imeli pravočasno sprejetega proračuna, znaša 3,41 ± 0,923 (Me=4). V 

lokalnih skupnostih, kjer je bil proračun sprejet pravočasno, pa znaša povprečna ocena 

zaupanja med županom in vodjo financ 4,37 ± 0,893 (Me=5). Povprečna ocena odkritosti med 

županom in vodjo financ v lokalnih skupnostih, kjer niso imeli pravočasno sprejetega 

proračuna, znaša 3,13 ± 0,795 (Me=3). V lokalnih skupnostih, kjer je bil proračun sprejet 

pravočasno, pa znaša povprečna ocena odkritosti med županom in vodjo financ 4,18 ± 0,977 

(Me=4). Povprečna ocena dnevnega sodelovanja med županom in vodjo financ v lokalnih 

skupnostih, kjer niso imeli pravočasno sprejetega proračuna, znaša 2,77 ± 1,008 (Me=3). V 

lokalnih skupnostih, kjer je bil proračun pravočasno sprejet, pa znaša povprečna ocena 

dnevnega sodelovanja med županom in vodjo financ 3,78 ± 1,158 (Me=4). 

 

Slika 17: Ocena zaupanja med županom in vodjo financ 
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Slika 18: Ocena odkritosti med županom in vodjo financ 

 

Slika 19: Ocena dnevnega sodelovanja med županom in vodjo financ 
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V nadaljevanju smo prvotno želeli izvesti binarno logistično regresijo z namenom ocene 

vpliva zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja med vodjo financ in županom na 

verjetnost, da bo proračun pravočasno sprejet. Pri preverjanju multikolinearnosti smo opazili 

srednje močno do močno korelacijo med vsemi tremi vhodnimi spremenljivkami, ki naj bi 

bile medsebojno neodvisne (preglednica 12). Obstoj multikolinearnosti v binarni logistični 

regresiji lahko vodi k pristranskim ocenam in napihnjenim standardnim napakam. Ustreznost 

zgrajenega logističnega regresijskega modela, ki je kot neodvisne spremenljivke vseboval vse 

tri ocene komunikacije, smo preverili s Hosmer in Lemeshowim testom (preglednica 13), ki je 

pokazal statistično značilno razliko med številom načrtovanih in napovedanih pravočasno 

sprejetih proračunov (χ2(7) = 17,595, p < 0,014). Posledično sklepamo, da zgrajen model ni 

uporaben.  

Preglednica 12: Korelacija med ocenami zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja  

  Zaupanje Odkritost 
Dnevno 

sodelovanje 

Zaupanje 

Korelacijski koeficient 

p 

N 

1,000 

. 

122 

0,818 

0,000 

122 

0,617** 

0,000 

122 

Odkritost 

Korelacijski koeficient 

p 

N 

0,818** 

0,000 

122 

1,000 

. 

122 

0,722** 

0,000 

122 

Dnevno 

sodelovanje 

Korelacijski koeficient 

p 

N 

0,617** 

0,000 

122 

0,722** 

0,000 

122 

1,000 

. 

122 

** Korelacija je statistično značilna na nivoju 0,01 level (2-repa). 

Preglednica 13: Rezultati binarne logistične regresije, ki na osnovi zaupanja, odkritosti 
in sodelovanja napoveduje pravočasnost sprejema proračuna 

Spremenljivka 
Ocena 

B 

Standardna 

napaka 

ocena 

p 

Razmerje 

obetov 

(Exp(B) 

95% interval 

zaupanja za 

EXP(B) 

Sp. 

meja 

Zg. 

meja 

Step 

1a 

Zaupanje ,565 ,388 ,145 1,760 ,822 3,766 

Odkritost ,582 ,415 ,160 1,790 ,794 4,035 

Sodelovanje ,209 ,256 ,415 1,232 ,746 2,037 

Konstanta -4,503 1,087 ,000 ,011   

Test z razmerjem verjetij: χ² = 125,911, df = 3, p < 0,001. 
Hosmer in Lemeshow test: χ² = 17,595 df = 7, p = 0, 014. 
Nagelkerke R² = 0,33. 
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Zaradi neustreznosti modela, z vsemi tremi ocenami kakovosti komuniciranja, smo v 

nadaljevanju naredili ločene binarne logistične modele s posameznimi neodvisnimi 

spremenljivkami.  

Zaupanje statistično značilno vpliva na pravočasen sprejema proračuna. Na osnovi Hosmer in 

Lemeshowega testa (χ2(2) = 5,921, p=0,052) smo ocenili, da je model ustrezen (preglednica 

15). Model pojasnjuje 29,0 % (Nagelkerke R2) variance v pravočasnosti sprejema proračuna 

in je pravilno klasificiral 72,1 % primerkov (preglednica 14), zaupanje pa je premo 

sorazmerno povezano z verjetnostjo, da bo proračun sprejet pravočasno. 

Preglednica 14: Kontingenčna tabela (neodvisna spremenljivka: zaupanje) 

Dejanska vrednost 

Napovedana vrednost 

Pravočasen sprejem proračuna Odstotek 

pravilnih ne da 

Step 1 Pravočasen sprejem 

proračuna 

ne 21 23 47,7 

da 11 67 85,9 

Skupni odstotek   72,1 

Preglednica 15: Rezultati binarne logistične regresije, ki na osnovi zaupanja napoveduje 

pravočasnost sprejema proračuna 

Spremenljivka 
Ocena 

B 

Standardna 

napaka 

ocena 

p 

Razmerje 

obetov 

(Exp(B)) 

95 % interval 

zaupanja za EXP(B) 

Sp. 

meja 
Sp. meja 

Step 1a 
Zaupanje 1,195 ,261 ,000 3,305 1,981 5,512 

Constant -4,147 1,045 ,000 ,016   

Test z razmerjem verjetij: χ² = 130,567, df = 1, p < 0,001. 
Hosmer in Lemeshow test: χ² = 5,921 df = 7, p = 0, 052. 
Nagelkerke R² = 0,29. 

Preglednica 16: Rezultati binarne logistične regresije, ki na osnovi odkritosti 
napoveduje pravočasnost sprejema proračuna 

Spremenljivka 
Ocena 

B 

Standardna 

napaka 

ocena 

p 

Razmerje 

obetov 

(Exp(B)) 

95 % interval 

zaupanja za EXP(B) 

Sp. 

meja 
Sp. meja 

 Odkritost 1,173 ,250 ,000 3,230 1,978 5,276 

Constant -3,759 ,933 ,000 ,023   

Test z razmerjem verjetij: χ² = 128,825, df = 1, p < 0,001. 
Hosmer in Lemeshow test: χ² = 11,12 df = 2, p = 0, 004. 
Nagelkerke R² = 0,305 
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Odkritost statistično značilno vpliva na pravočasen sprejem proračuna. Na osnovi Hosmer in 

Lemeshowega testa (χ2(2) = 11,12, p=0,004) smo ocenili, da model ni ustrezen (preglednica 

16). 

Sodelovanje statistično značilno vpliva na pravočasen sprejem proračuna. Na osnovi Hosmer 

in Lemeshowega testa (χ2(2) = 7,508, p=0,057) smo ocenili, da je model ustrezen 

(preglednica 18). Model pojasnjuje 21,4 % (Nagelkerke R2) variance v pravočasnosti 

sprejema proračuna in je pravilno klasificiral 66,4 % primerkov (preglednica 17). Sodelovanje 

je premo sorazmerno povezano z verjetnostjo, da bo proračun sprejet pravočasno. 

Preglednica 17: Kontingenčna tabela (neodvisna spremenljivka: sodelovanje) 

Dejanska vrednost 

Napovedana vrednost 

Pravočasen sprejem proračuna Odstotek 

pravilnih ne da 

Step 1 Pravočasen sprejem 

proračuna 

ne 15 29 34,1 

da 12 66 84,6 

Skupni odstotek   66,4 

Preglednica 18: Rezultati binarne logistične regresije, ki na osnovi sodelovanja 

napoveduje pravočasnost sprejema proračuna 

Spremenljivka 
Ocena 

B 

Standardna 
napaka 
ocena 

p 
Razmerje 

obetov 
(Exp(B)) 

95 % interval zaupanja 
za EXP(B) 

Sp. meja Sp. meja 

 Sodelovanje ,774 ,187 ,000 2,169 1,504 3,129 
Constant -1,981 ,635 ,002 ,138   

Test z razmerjem verjetij: χ² = 138,812, df = 1, p < 0,001. 
Hosmer in Lemeshow test: χ² = 7,508 df = 2, p = 0, 057. 
Nagelkerke R² = 0,214. 

Hipotezo 2: Zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ so 

pomembni dejavniki za pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti, potrdimo. 

4.6 Jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana  

Hipotezo 3: Jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana je pomemben dejavnik za 

pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti smo preverili s pomočjo preizkusa razlike 

med aritmetičnima sredinama za dva neodvisna vzorca. Vodje financ so prisotne pri 

sprejemanju proračuna na sejah občinskega sveta in imajo vpogled na jasnost informiranja 

med županom in občinskim svetom. V anketi smo vodje financ prosili, da ocenijo jasnost 

informiranja občinskega sveta z vidika župana. Jasnost informiranja so anketiranci ocenjevali 

z Likartovo lestvico od 1 do 5, 1 je pomenilo nezadostno in 5 odlično oceno.   
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S pomočjo že omenjenega Mann Whitney U testa smo preverili, ali je jasnost informiranja 

občinskega sveta v primeru lokalnih skupnosti s pravočasno sprejetim proračunom statistično 

pomembno višja v primerjavi z lokalnimi skupnostmi, kjer proračun ni bil pravočasno sprejet. 

Preglednica 19: Vpliv jasnosti informiranja občinskega sveta s strani župana na 

pravočasnost sprejema proračuna 

Pravočasnost 
sprejema 
proračuna 

N 
Povprečna 
vrednost 

Mediana 
Standardni 

odklon 
Minimum Maximum 

Veljavni Manjkajoči 

Da 78 0 3,73 4,00 ,976 1 5 

Ne 44 0 3,07 3,00 ,789 2 5 

Povprečna ocena jasnosti informiranja občinskega sveta s strani župana v občinah, kjer niso 

imeli pravočasno sprejetega proračuna, znaša 3,07 ± 0,789 (Me=3). V občinah, kjer je bil 

proračun sprejet pravočasno, pa znaša povprečna ocena jasnosti informiranja občinskega sveta 

s strani župana 3,73 ± 0,976 (Me=4) (preglednica 19). 

Preglednica 20: Mann Whitney U test za preverjanje vpliva jasnosti informiranja 

občinskega sveta s strani župana na pravočasnost sprejema proračuna 

Ocenite jasnost 
informiranja 

občinskega sveta s 
strani župana 

Pravočasnost 
sprejema 
proračuna 

N 
Povprečni 

rang 
Vsota 
rangov 

Mann-
Whitney U 

p 

Ne 44 46,03 2025,50 1035,500 0,000 

Da 78 70,22 5477,50   

Skupaj 122     

Ugotovili smo, da jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana statistično značilno 

vpliva na pravočasnost sprejema proračuna (U=1035,50; p<0,001) (preglednica 20). V 

občinah, kjer proračun ni bil pravočasno sprejet, je ocena jasnosti informiranja občinskega 

sveta s strani župana nižja (slika 20). Posledično sprejmemo hipotezo 3: Jasnost informiranja 

občinskega sveta s strani župana je pomemben dejavnik za pravočasen sprejem proračuna 

lokalne skupnosti. 
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Slika 20: Ocena jasnosti informiranja občinskega sveta s strani župana in pravočasen 
sprejem proračuna 

Iz slike 20 je razvidno, da je 50 % anketirancev iz občin, v katerih proračun ni bil sprejet pred 

1. 1. 2014, ocenilo jasnost informiranja z ocenami 3 ali 4. Izstopajo ankete z oceno 2 in 5, ki 

so v grafu označene kot osamelci (na sliki so kot osamelci prikazane le 3 ankete z oceno 2, 

vendar jih je dejansko bilo 10). 

4.7 Zadolževanje lokalne skupnosti  

Hipotezo 4: Zadolženost lokalne skupnosti statistično značilno vpliva na pravočasno sprejetje 

proračuna lokalne skupnosti smo preverili s pomočjo preizkusa razlike med aritmetičnima 

sredinama za dva neodvisna vzorca. Vodje financ smo prosili, naj ocenijo zadolženost občine 

oziroma lokalne skupnosti glede na % realiziranih prihodkov v preteklem letu. Na osnovi 

pridobljenih podatkov smo izračunali povprečni rang zadolženosti lokalne skupnosti s 

pravočasno sprejetim proračunom in ga primerjali z povprečnim rangom zadolženostjo občin, 

ki proračuna niso imele sprejetega pravočasno.  
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Preglednica 21: Zadolženost občine in pravočasen sprejem proračuna 

 

 

 
Ali je bil vaš proračun za 

leto 2014 sprejet pred 
1. 1. 2014? 

Skupaj 

Da Ne  

Kolikšna je 
zadolženost vaše 
občine v letu 2014?  

Od 0 % do 1,99 % 
realiziranih 
prihodkov v 
preteklem letu 

N 20 5 25 

% 80,00 % 20,00 % 100,0 % 

% od skupaj  16,40 % 4,10 % 20,50 % 

Od 2,00 % do 3,99 
% realiziranih 
prihodkov v 
preteklem letu 

N 12 7 19 

% 63,20 % 36,80 % 100,0 % 

% od skupaj  9,80 % 5,70 % 15,60 % 

Od 4,00 % do 5,99 
% realiziranih 
prihodkov v 
preteklem letu 

N 11 6 17 

% 64,70 % 35,30 % 100,0 % 

% od skupaj  9,00 % 4,90 % 13,90 % 

Od 6,00 % do 7,99 
% realiziranih 
prihodkov v 
preteklem letu 

N 11 9 20 

% 55,00 % 45,00 % 100,00 % 

% od skupaj  9,00 % 7,40 % 16,40 % 

Od 8,00 % in več 
realiziranih 
prihodkov v 
preteklem letu 

N 24 17 41 

% 58,50 % 41,50 % 100,00 % 

% od skupaj  19,70 % 13,90 % 33,60 % 

Skupaj 

N 78 44 122 

% 63,90 % 36,10 % 100,00 % 

% od skupaj  63,90 % 36,10 % 100,00 % 

Med 25 (20,50 %) nizko zadolženimi občinami (od 0 % do 1,99 % realiziranih prihodkov v 

preteklem letu) je imelo pravočasno sprejet proračun 80,00 % občin. Med 19 (15,60 %) 

občinami, zadolženimi od 2,00 % do 3,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu, je imelo 

pravočasno sprejet proračun 63,20 % občin. Med 17 (13,90 %) občinami, zadolženimi od 4,00 

% do 5,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu, je imelo pravočasno sprejet proračun 

64,70 % občin. Med 20 (16,40 %) občinami, zadolženimi od 6,00 % do 7,99 % realiziranih 

prihodkov v preteklem letu, je imelo pravočasno sprejet proračun 55,00 % občin. Med 41 

(33,60 %) občinami, zadolženimi z 8,00 % in več realiziranih prihodkov v preteklem letu, je 

imelo pravočasno sprejet proračun 58,50 % občin. Hipotezo 4: Zadolženost lokalne skupnosti 

statistično značilno vpliva na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti, smo preverili 

s pomočjo Mann-Whitney U testa. Ugotovili smo, da zadolženost občine ne vpliva statistično 

značilno na pravočasnost sprejema proračuna (U=1416,5; p=0,100) (preglednica 22).  
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Preglednica 22: Mann Whitney U test za preverjanje zadolženosti občine na 
pravočasnost sprejema proračuna 

Kolikšna je zadolženost 
vaše občine v letu 2014? 

Pravočasnost 
sprejema 
proračuna 

N 
Povprečni 

rang 
Vsota 
rangov 

Mann-
Whitney 

U 
p 

Ne 78 57,66 4497,50 1416,500 0,100 

Da 44 68,31 3005,50   

Skupaj 122     

Dodatno smo preverili tudi vpliv zadolženosti občine nad zakonsko dovoljeno mejo 8 % od 

realiziranih prihodkov v preteklem letu na pravočasno sprejetja proračuna. V skladu z ZFO-

1A se občine lahko zadolžijo, če njene obveznosti iz naslova posojil v proračunskem letu ne 

presežejo 8 % realiziranih prihodkov v preteklem letu pred zadolževanjem.  

 

Slika 21: Zadolženost občin v letu 2014 

Med vsemi sodelujočimi občinami je bilo 33,60 % (41 občin) takšnih, ki so zadolžene za več 

kot 8 % od realiziranih prihodkov v preteklem letu. Med slednjimi jih je imelo 58,50 % 

pravočasno sprejet proračun. Občine, ki so bile zadolžene manj kot 8 % od realiziranih 

prihodkov v preteklem letu (81 občin), so imele v 66,70 % pravočasno sprejet proračun. Na 

osnovi Pearson χ2 testa ugotavljamo, da ne obstaja statistično značilen vpliv zadolženosti 

občine na pravočasen sprejem proračuna in posledično lahko ovržemo hipotezo 4: 

Zadolženost lokalne skupnosti statistično značilno vpliva na pravočasno sprejetje proračuna 

lokalne skupnosti (χ2=0,780; p=0,377).  
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Preglednica 23: Rezultati Pearson χ2
 testa za preverjanje vpliva zadolženosti občine na 

pravočasnost sprejema proračuna 

Crosstabulation 

 

Ali je bil vaš proračun 

za leto 2014 sprejet 

pred 1. 1. 2014? 

Skupaj 

Da Ne  

Zadolženost 

občine 

manj kot 8 % od 

realiziranih 

prihodkov v 

preteklem letu 

N 54 27 81 

%  66,70 % 33,30 % 100,0 % 

% od skupaj 
44,30 % 22,10 % 66,40 % 

8% ali več od 

realiziranih 

prihodkov 

preteklem 

N 24 17 41 

%  58,50 % 41,50 % 100,00 % 

% od skupaj 
19,70 % 13,90 % 33,60 % 

Skupaj 

N 78 44 122 

%  63,90 % 36,10 % 100,00 % 

% od skupaj 63,90 % 36,10 % 100,00 % 

Pearson χ2=0,780. 
P=0,377. 
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5 ZAKLJUČEK  

Magistrska naloga je prispevek na področju priporočil za pravočasen sprejem proračuna 

lokalne skupnosti. Pri pregledu literature in virov se večina raziskovanj in analiz nanaša na 

dejavnike, ki so zakonsko opredeljeni, in sicer podrobneje v ZFO-1 ter v ostalih podzakonskih 

aktih. Ni podrobnejše analize ali raziskave prisotnosti organizacijskih, institucionalnih, 

političnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na pravočasno sprejetje proračuna lokalne 

skupnosti, pri čemer je zelo pomembna vloga župana kot predlagatelja proračuna.  

V ospredju so dejavniki, kot so opravljanje funkcije župana profesionalno (poklicno) ali 

neprofesionalno (nepoklicno), komunikacija župana z vodjo financ, jasnost informiranja 

občinskega sveta in zadolževanje lokalne skupnosti. Naša predpostavka je bila, da imajo 

lokalne skupnosti s profesionalnimi župani pravočasno sprejete proračune v zakonsko 

predpisanih rokih ter da so zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo 

financ pomembni dejavniki za pravočasen sprejem proračuna. Izpostavili smo tudi, da je 

jasnost informiranja občinskega sveta pomemben dejavnik za pravočasen sprejem proračuna 

ter da zadolženost lokalne skupnosti statistično značilno vpliva na pravočasno sprejetje 

proračuna lokalne skupnosti.  

V anketo smo zajeli vse občine oz. lokalne skupnosti v Sloveniji (N=212), v populaciji 

anketirancev so bili vodje financ v vseh 212 občinah oz. lokalnih skupnostih, na katere je bil 

vprašalnik naslovljen preko elektronskih naslovov. Na osnovi odgovorov na anketna 

vprašanja o izbranih dejavnikih in njihovem vplivu na pravočasno sprejetje proračuna lokalne 

skupnosti, smo dobili potrditev ali zavrnitev posameznih hipotez. Z nalogo smo opozorili na 

izbrane dejavnike in njihov vpliv na pravočasno sprejetje proračuna in na kaj morajo biti 

pozorni posamezni akterji, ki s svojimi odločitvami vplivajo na sprejetje proračuna lokalne 

skupnosti. Sprejet proračun omogoča izvajanje nalog in zadovoljenje potreb občank in 

občanov v lokalni skupnosti. 

5.1 Povzetek ključnih ugotovitev raziskave in prispevek naloge  

V magistrski nalogi smo naprej pregledali relevantno literaturo s področja lokalne 

samouprave, ureditve lokalne skupnosti, organiziranja in financiranja delovanja lokalnih 

skupnosti ter pomen proračuna kot ključnega finančnega načrta za delovanje lokalne 

skupnosti. Podrobneje je predstavljen tudi župan, ki je predlagatelj proračuna lokalne 

skupnosti, in občinski svet, ki sprejme proračun in s tem omogoči izvajanje nalog v lokalni 

skupnosti. Izpostavili smo posamezne raziskave, ki so se navezovale na komuniciranje, 

sodelovanje in načrtovanje, pomen občinskega sveta pri proračunu lokalne skupnosti in vpliv 

virov financiranja na proračun lokalne skupnosti.  
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Teoretično smo poskušali opredeliti pojme lokalna samouprava, lokalna skupnost, proračun, 

župan, komuniciranje, občinski svet in zadolževanje ter jih povezati z dejavniki sprejetja 

proračuna lokalne skupnosti.  

Prispevek k znanosti se pričakuje predvsem na empirični ravni z lastno raziskavo o izbranih 

dejavnikih (organizacijski dejavnik – način opravljanja funkcije župana, institucionalni 

dejavnik – sodelovanje med županom in vodjo financ pri pripravi proračuna, politični 

dejavnik – jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana, ekonomski dejavnik – 

zadolževanje lokalne skupnosti) ter njihovem vplivu na sprejetje proračuna lokalne skupnosti. 

Predlagatelj proračuna lokalne skupnosti je v skladu z zakonodajo župan. V RS v mandatu 

2014–2018 skoraj ena tretjina (28,77 %) županov opravlja funkcijo neprofesionalno 

(nepoklicno). Na osnovi tega izhodišča smo preverjali, ali neprofesionalno (nepoklicno) 

opravljanje županske funkcije negativno vpliva na pravočasno sprejetje proračuna lokalne 

skupnosti. Iz analize ugotavljamo, da je le 63,50 % lokalnih skupnosti, v katerih župan 

opravlja svojo funkcijo profesionalno (poklicno), sprejelo proračun za leto 2014 pravočasno. 

Med lokalnimi skupnostmi, v katerih župan opravlja svojo funkcijo neprofesionalno 

(nepoklicno), je ta odstotek celo malce višji (64,90 %). Na osnovi χ2 testa ugotavljamo, da 

profesionalnost opravljanja županske funkcije statistično ne vpliva značilno na pravočasnost 

sprejetja proračuna lokalne skupnosti (χ2=0,020; p=0,888). Dodatno smo preverili, kakšen je 

vpliv med velikostjo občinske uprave in opravljanjem funkcije župana ter pravočasnostjo 

sprejetja proračuna. V večjih občinskih upravah z nad 20 zaposlenimi, v katerih župan 

opravlja funkcijo profesionalno (34 lokalnih skupnosti), je pravočasno sprejelo proračun 

73,50 % lokalnih skupnosti. V šestih večjih občinskih upravah z več kot 20 zaposlenimi, v 

katerih župan opravlja funkcijo neprofesionalno, je pravočasno sprejela proračun le ena 

(16,70 %) lokalna skupnost. Iz slednjega je razvidno, da je v večjih občinskih upravah 

bistvenega pomena, da župan opravlja funkcijo profesionalno. Fisherjev eksaktni test je 

pokazal statistično značilen vpliv profesionalnega opravljanja funkcije župana na pravočasno 

sprejetje proračuna v večjih občinskih upravah z več kot 20 zaposlenimi (p=0,014).  

Kot dejavnike, ki vplivajo na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti, smo 

opredeliti zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo financ. 

Povprečna ocena zaupanja med njima v lokalnih skupnostih, kjer niso imeli pravočasno 

sprejetega proračuna, je 3,41. V lokalnih skupnostih, kjer je bil proračun sprejet pravočasno, 

znaša povprečna ocena zaupanja med županom in vodjo financ 4,37. Povprečna ocena 

odkritosti med županom in vodjo financ v lokalnih skupnostih, kjer niso imeli pravočasno 

sprejetega proračuna, znaša 3,14. V lokalnih skupnostih, kjer je bil proračun sprejet 

pravočasno, znaša povprečna ocena odkritosti med županom in vodjo financ 4,18. Povprečna 

ocena dnevnega sodelovanja med županom in vodjo financ v lokalnih skupnostih, kjer niso 

imeli pravočasno sprejetega proračuna, znaša 2,77. V občinah, kjer je bil proračun sprejet 

pravočasno, znaša povprečna ocena dnevnega sodelovanja med županom in vodjo financ 
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3,78. Na osnovi analize smo ugotovili, da na pravočasnost sprejema proračuna statistično 

značilno vplivajo tako zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in vodjo 

financ. S tveganjem manjšim od 0,1 % lahko potrdimo statistično značilen vpliv, pri čemer je 

ocena zaupanja, odkritosti in dnevnega sodelovanja višja v lokalnih skupnostih, ki so imele 

pravočasno sprejet proračun. 

Kot dejavnike, ki vplivajo na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti, smo 

opredeliti tudi jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana. Ugotovili smo, da ta 

statistično značilno vpliva na pravočasnost sprejema proračuna. Jasnost informiranja so 

anketiranci ocenjevali z Likartovo lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo nezadostno in 5 

odlično oceno. Povprečna ocena jasnosti informiranja občinskega sveta s strani župana v 

občinah, kjer niso imeli pravočasno sprejetega proračuna, znaša 3,07. V lokalnih skupnostih, 

kjer je bil proračun sprejet pravočasno, znaša povprečna ocena jasnosti informiranja 

občinskega sveta s strani župana 3,73. Iz tega izhaja, da je v lokalnih skupnostih, kjer 

proračun ni bil pravočasno sprejet, ocena jasnosti informiranja občinskega sveta s strani 

župana nižja. Ugotovili smo, da jasnost informiranja občinskega sveta statistično značilno 

vpliva na pravočasnost sprejema proračuna (U=1035,50; p<0,001). 

Skupna zadolženost občin je bila konec leta 2014 731,8 milijonov EUR. Ob koncu leta 2014 

ni imelo nobene obveznosti iz zadolžitve 16 občin, leto pred tem pa 22 občin. Iz navedenega 

izhaja, da občine za izvajanje svojih nalog in v kolikor želijo še izvajati investicije, 

potrebujejo dodatna finančna sredstva, ki jih pridobijo na osnovi zadolževanja, kar se izkazuje 

tudi v proračunu lokalne skupnosti. Na osnovi navedenih podatkov smo kot dejavnike, ki 

vplivajo na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti, opredelili tudi zadolževanje.  

Na osnovi analize ugotavljamo, da je med petindvajsetimi (20,50 %) nizko zadolženimi 

občinami, z od 0 % do 1,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu, imelo pravočasno 

sprejet proračun 80 % občin. Med devetnajstimi (15,60 %) občinami, zadolženimi z od 2,00 

% do 3,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu, je imelo pravočasno sprejet proračun 

63,20 % občin. Med sedemnajstimi (13,90 %) občinami, zadolženimi z od 4,00 % do 5,99 % 

realiziranih prihodkov v preteklem letu, je imelo pravočasno sprejet proračun 64,70 % občin. 

Med dvajsetimi (16,40 %) občinami, zadolženimi z od 6,00 % do 7,99 % realiziranih 

prihodkov v preteklem letu, je imelo pravočasno sprejet proračun 55,00 % občin. Med 

enainštiridesetimi (33,60 %) občinami, zadolženimi z 8,00 % in več realiziranih prihodkov v 

preteklem letu, pa je imelo pravočasno sprejet proračun 58,50 % občin. Hipotezo, da 

zadolženost lokalne skupnosti statistično značilno vpliva na pravočasno sprejetje proračuna 

lokalne skupnosti, smo preverili s pomočjo Mann-Whitney U testa. Ugotovili smo, da 

zadolženost občine ne vpliva statistično značilno na pravočasnost sprejema proračuna 

(U=1416,5; p=0,100). Dodatno smo preverili tudi vpliv zadolženosti občine nad zakonsko 

dovoljeno mejo 8 % od realiziranih prihodkov v preteklem letu na pravočasnost sprejetja 

proračuna. V skladu z ZFO-1A se občine lahko zadolžijo, če njihove obveznosti iz naslova 
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posojil v proračunskem letu ne presežejo 8 % realiziranih prihodkov v preteklem letu pred 

zadolževanjem. Ugotovili smo, da ne obstaja statistično značilen vpliv zadolženosti občine na 

pravočasen sprejem proračuna.  

Na osnovi navedenih ugotovitev lahko povzamemo, da na pravočasno sprejetje proračuna 

lokalne skupnosti delno vpliva organizacijski dejavnik – opravljanje funkcije župana 

profesionalno (poklicno) v večjih lokalnih skupnosti, kjer je tako vsebinski in finančni obseg 

proračuna veliko bolj obsežen kot v manjših lokalnih skupnosti. Na sprejetje proračuna vpliva 

tudi institucionalni dejavnik sodelovanja med županom in vodjo financ, pri tem je pomembno 

medsebojno zaupanje, odkritost in dnevno sodelovanje, kar je osnova za kvalitetno in 

pravočasno opravljanje nalog za pripravo in sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Za 

učinkovito delovanje lokalne skupnosti je pomembno dobro sodelovanje med županom in 

občinskim svetom ter jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana. Navedeno je 

potrdila tudi analiza, da v kolikor imajo občinski svetniki podane jasne informacije s strani 

župana, to vpliva tudi na njihovo odločanje in s tem pravočasno sprejetje proračuna lokalne 

skupnosti.   

5.2 Priporočila za pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti 

Na osnovi ugotovitev iz analize in empirično dokazanega vpliva posameznih dejavnikov na 

sprejetje proračuna lokalno skupnost predlagamo:  

– župan velike občine (od 20.001 in več prebivalcev), ki ima vsebinsko in finančno 

obsežnejši proračun ter opravlja nalogo župana neprofesionalno (nepoklicno), pooblasti 

direktorja občinske uprave, da skupaj z vodjo financ poskrbi za optimalne pogoje za 

pravočasno pripravo proračuna, tako z vidika organizacije kot koordinacije izvajanja 

nalog znotraj občinske uprave; 

– direktor občinske uprave skupaj z vodjo financ skrbi za pravočasno terminsko izvajanje 

vseh opredeljenih aktivnosti;  

– župan dnevno izmenjuje informacije z direktorjem občinske uprave in vodjo financ glede 

aktivnosti pri pripravi gradiva za proračun lokalne skupnosti, saj dnevno komuniciranje 

prispeva k medsebojnemu zaupanju in obratno; 

– župan morebitne nejasnosti pri pripravi proračuna lokalne skupnosti na osnovi znanja in 

izkušenj rešuje skupaj z direktorjem občinske uprave in vodjo financ; 

– pravočasnost sprejema proračunskega akta, s katerim občinski svet sprejme načrt 

prejemkov in izdatkov za določeno leto. Proračun mora biti sprejet pred obdobjem, za 

katerega bo veljal;  

– upoštevanje stvarnosti pri planiranju proračuna; 

– upoštevanje preglednosti proračuna, natančnost, jasnost, razumljivost; 

– upoštevanje gospodarnosti, varčno in učinkovito poslovanje, iskanje stroškovno 

ugodnejših rešitev; 
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– spoštovanje zakonitosti, za vsak proračunski prejemek in izdatek mora obstajati zadostna 

pravna podlaga, saj je občinam dovoljeno samo tisto, kar je predpisano; 

– za finance pristojen organ občinske uprave po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in 

predpostavk za pripravo predloga državnega proračuna v skladu z 18. členom ZJF 

pravočasno posreduje neposrednim uporabnikom občinskega proračuna navodilo za 

pripravo proračuna, ki mora vsebovati:  

– temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega 

proračuna; 

– opis načrtovanih politik lokalne skupnosti; 

– oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 

računa financiranja proračuna lokalne skupnosti v prihodnjih dveh letih;  

– okvirni predlog finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v 

prihodnjih dveh letih; 

– način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in 

predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov;  

– način priprave in roke za predložitev načrtov razvojnih programov, načrtov 

delovnih mest neposrednih uporabnikov ter načrtov nabav in gradenj 

neposrednih uporabnikov; 

– način priprave in roke za predložitev načrta prodaje občinskega stvarnega 

premoženja; 

– za neposredne uporabnike način priprave finančnih načrtov (posebej za 

prihodke in posebej za odhodke), načrtov razvojnih programov in obrazložitev 

ter rok, do katerega morajo neposredni uporabniki predloge finančnih načrtov, 

načrte razvojnih programov in obrazložitve posredovati za finance pristojnemu 

organu občinske uprave.  

– v okviru navodil morajo biti opredeljene aktivnosti, nosilci in terminski plan za pripravo 

in pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Primer aktivnosti za pripravo in 

sprejetje proračuna za leto 2015 je razviden iz preglednice 24;  
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Preglednica 24: Terminski plan za pripravo in pravočasno sprejetje proračuna lokalne 
skupnosti 

Aktivnost 

 

Nosilci Rok 

Posredovanje navodila neposrednim (občinski svet, 
nadzorni odbor, župan, občinska uprava) ter posrednim 
uporabnikom proračuna (javnim zavodom, katerih 
ustanovitelj ali soustanovitelj je lokalna skupnost, vrtci, 
osnovne šole, zavod za kulturo itd.). 

Vodja financ/urad za 
finance in posamezni 
uradi glede na 
področje delovanja 

05.09.2014 

Predložitev predlogov finančnih načrtov in Načrtov 
razvojnih programov za finance pristojnemu organu 
lokalne skupnosti. 

Občinska uprava 

Javni zavodi 

Javna podjetja 

in drugi 

do 

19.09.2014 

 

Obdelava prejetega gradiva v organih lokalne skupnosti 
in posredovanje organu, pristojnem za finance z 
uporabniki. 

Občinska uprava 
do 

26.09.2014 

Usklajevanje predloga proračuna. 
Župan in vodje uradov 
v občinski upravi 

do 

03.10.2014 

Posredovanje vabila in gradiva za sejo Občinskega sveta 
in sklic seje Občinskega sveta, predvidoma dne 
23.10.2014 

Kabinet župana 09.10.2014 

Seja Občinskega sveta: prva obravnava proračuna in 
sprejetje sklepa za javno razpravo. 

Župan 

in občinski svet 

 

23.10.2014 

Javna razprava (predvidena tridesetdnevna javna 
razprava v okviru delovnih teles, sveti krajevne 
skupnosti, javni zavodi, društva in zainteresirana 
javnost, župan z OU podrobneje predstavi prvo 
obravnavo proračuna). 

Delovna telesa, sveti 
krajevne skupnosti, 
zainteresirana  javnost 

do 
22.11.2014 

Priprava predloga proračuna za drugo obravnavo na seji 
Občinskega sveta, predvidoma 22.12.2014. 

Občinska uprava 
do 

03.12.2014 

Posredovanje vabila in gradiva svetnikom za sejo 
Občinskega sveta. 

Kabinet župana 03.12.2014 

Seja Občinskega sveta: druga obravnava proračuna in 
sprejem sklepa o Odloku proračuna za leto 2015. 

Župan 

in občinski svet 
23.12.2014 

Odlok o proračunu in splošni del proračuna za leto 2015 
mora biti obvezno objavljen v uradnem glasilu lokalne 
skupnosti ali v Uradnem listu RS.   

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov 
mora biti objavljen na spletni strani lokalne skupnosti ali 
na drug krajevno običajen način. 

Vodja financ/urad za 
finance 

objava do 
31.12.2014 

Odlok o proračunu za leto 2015 je sprejet pravočasno.  
 



 

78 

– župan skupaj z občinsko upravo pripravi predlog proračuna za prvo obravnavno na 

občinskem svetu in posredovanje v javno razpravo; 

– župan skupaj z občinsko upravo pripravi javno razpravo o predlogu proračuna lokalne 

skupnosti za posamezne skupine – javne zavode, svete krajevne skupnosti, zainteresirano 

javnost;  

– pobude iz javne razprave predloga proračuna lokalne skupnosti strokovne službe 

občinske uprave proučijo skupaj z županom in jih, v kolikor je to mogoče, tudi 

upoštevajo pri pripravi proračuna za drugo obravnavo; 

– projekte, ki vplivajo na prebivalke in prebivalce lokalne skupnosti, župan skupaj z 

občinsko upravo predhodno javno predstavi in poda tudi informacijo o predvidenih 

finančnih obveznostih lokalne skupnosti in virih financiranja;  

– vse predstavitve projektov so javne, posebej se nanje vabi tudi člane Občinskega sveta, 

člane delovnih teles in zainteresirano javnost, informiranost pa mora biti čim popolnejša 

in jasna, saj je verjetnost sprejetja posameznih projektov v lokalnem okolju ter hkrati 

pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti večja. 

5.3 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Možnosti nadaljnjega raziskovanja vidimo predvsem v iskanju dodatnih dejavnikov, ki 

vplivajo na pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti, ki so lahko: število zaposlenih v 

občinski upravi, organiziranost občinske uprave, politična sestava občinskega sveta, politično 

opredeljenost župana, drugi finančni viri. V raziskavo bi bilo potrebno vključiti tudi župane, 

direktorje občinskih uprav, občinske svetnike in ministrstvo za finance. Z nadaljnjimi 

raziskavami bi bilo potrebno tako teoretično in empirično dokazati, da tudi drugi dejavniki 

odločujoče vlivajo na pravočasen sprejem proračuna lokalne skupnosti in s tem na kvaliteto 

ter obseg izvajanja nalog v lokalni skupnosti.  

5.4 Omejitve 

Z omejitvami smo se pri pripravi raziskovalne naloge srečali pri pregledu literature in virov, 

saj se večina raziskovanj in analiz nanaša na dejavnike, ki so zakonsko opredeljeni, in sicer 

podrobneje v ZFO-1 in v ostalih podzakonskih aktih. Ni podrobnejše analize ali raziskave 

prisotnosti organizacijskih, institucionalnih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo 

na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Raziskava je osredotočena na pogled 

vodje financ, medtem ko mnenj ostalih udeležencev, predvsem župana ali občinskega sveta, 

ne vključuje. Raziskava, ki bi vključevala tudi te poglede, bi lahko pomembno vplivala na 

zaključke o dejavnikih, ki vplivajo na sprejetje proračuna lokalne skupnosti. Metodološka 

omejitev je tudi, da smo ankete vodjem financ lokalnih skupnosti pošiljali po elektronski 

pošti. Raziskava je lahko pristranska tudi zato, ker je v raziskavo vključevala največ tistih, ki 

pripravljajo proračun. 
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Priloga 1 

 

 

www.1ka.si 
DEJAVNIKI SPREJETJA PRORAČUNA 

LOKALNE SKUPNOSTI 
 

Q1 - Velikost občine  
 

 do 5.000 prebivalcev – majhne občine  
 od 5.001 do 20.000 prebivalcev – srednje velike občine  
 od 20.001 in več prebivalcev – velike občine   

 
 
Q2 - V kateri regiji se nahaja vaša občina?  
 

 Pomurska  
 Podravska  
 Koroška  
 Savinjska  
 Zasavska  
 Spodnje posavska  
 Jugovzhodna Slovenija  
 Osrednjeslovenska  
 Gorenjska  
 Primorsko –notranjska  
 Goriška  
 Obalno-kraška  

 
 
Q3 - Število zaposlenih v občinski upravi  
 

 do 3  zaposleni  
 od 4 do 20 zaposlenih  
 od 21 do 40 zaposlenih  
 od 41 do 60 zaposlenih  
 od 61 in več  

 
 
Q4 - Ali imate oddelek/urad za finance, kjer se načrtuje proračun lokalne skupnosti?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (1) Q4 = [2] ( NE )    
Q5 - V katerem oddelku/uradu načrtujete proračun lokalne skupnosti.  
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www.1ka.si 
DEJAVNIKI SPREJETJA PRORAČUNA 

LOKALNE SKUPNOSTI 

 
Q6 - Kdo  sodeluje pri  pripravi proračuna lokalne skupnosti  (možen je en ali več odgovorov)?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Župan  
 Direktor občinske uprave  
 Vodja financ  
 Računovodja  
 Vodje uradov  
 Drugo:  

 
Q7 - Ali je bil vaš proračun za leto 2014 sprejet pred  1. 1. 2014?  
 

 Da  
 Ne  

 
Q8 - Ali ste imeli v letu 2014 začasno financiranje?  
 

 Da  
 Ne  

 

Q9 - Kolikšna je zadolženost vaše občine v letu 2014?   
Označite enega izmed  5 možnih odgovorov.  
 

 Od 0 % do 1,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu  
 Od 2,00 % do 3,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu  
 Od 4,00 % do 5,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu  
 Od 6,00 % do 7,99 % realiziranih prihodkov v preteklem letu  
 Od 8,00 % in več realiziranih prihodkov v preteklem letu  

 
Q10 - Župan opravlja funkcijo župana?   
 

 Profesionalno  
 Neprofesionalno   

 
Q11 - Ocenite elemente komuniciranje med županom in  vodjo financ.   
Označite enega izmed  5 možnih odgovorov, pri čemer  1 pomeni nezadostno, 5 pa odlično oceno.   
 

 1 2 3 4 5 
Zaupanje:      
Odkritost:       
Dnevno sodelovanje:      
 
Q12 - Ocenite jasnost informiranja občinskega sveta s strani župana.  
Označite enega izmed  5 možnih odgovorov, pri čemer  1 pomeni nezadostno, 5 pa odlično oceno.  
 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
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Q13 Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 
 
Q14 V katero starostno skupino spadate?  
 

 do 30 let  
 31 - 40 let  
 41 - 50 let  
 51 let ali več   
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q15- Označite stopnjo svoje izobrazbe:  
 

 srednja V. stopnja  
 višja VI. stopnja  
 visoka VII./1 stopnja  
 univerzitetna VII./2 stopnja in več  

 
 
Q16 - Vaše delovno mesto:  
 

 vodja financ  
 računovodja  
 Drugo:  

 
Q17 - email - Če želite, da vam pošljem rezultate raziskave, vpišite vaš elektronski naslov. Rezultate vam 
bom posredovala ob zaključku raziskave oz. po oddaji naloge. (npr. janez.novak@gmail.com)  
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Priloga 2 

 

Spremni dopis k anketi 

 

 

Spoštovana  

gospa vodja financ, gospod vodja financ.  
 

 

 

Sem Nataša Gaber Sivka, podiplomska študentka na UP Fakultete za management Koper. 
Pripravljam magistrsko nalogo, v kateri proučujem proračun lokalne skupnosti in izbrane 
dejavnike sprejetja proračuna lokalne skupnosti. Prosim Vas, da mi pri tem pomagate, tako da 
izpolnite anketo o Proračunu lokalne skupnosti. Anketo sem poslala na vse občine v Sloveniji. 
Anketa je spletna, kar pomeni, da je ni potrebno nikamor pošiljati, vaši odgovori se bodo 
shranili takoj, ko boste odgovorili na vsa vprašanja. Spletna anketa se nahaja na povezavi 
www.1ka.si/a/87027.  
 
Anketa je popolnoma anonimna, rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne namene, 
kar pomeni, da ime občine in odgovori ne bodo nikjer objavljeni.  
Vaše cenjene odgovore pričakujem čim prej.  
Iskreno se vam zahvaljujem za pomoč. 
 
Prijazen pozdrav,  

Nataša Gaber Sivka 





Priloga 3 

 

Vpliv opravljanja funkcije župana na pravočasno sprejetje proračuna pred 1. 1. 2014 v 

odvisnosti od velikosti občine 

Velikost občine 

Ali je bil vaš 
proračun za 
leto 2014 

sprejet pred  1. 
1. 2014? 

Skupaj 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Da Ne 

do 5.000 
prebivalcev 

Župan 
opravlja 
funkcijo 
župana? 

Profesionalno N 18 15 33  
 
 
 
 
 
 
 
 

,258 

% 54,5% 45,5% 100,0% 

% skupaj  32,7% 27,3% 60,0% 

Neprofesionalno  N 16 6 22 

%  72,7% 27,3% 100,0% 

% skupaj  29,1% 10,9% 40,0% 

Skupaj  N 34 21 55 

%  61,8% 38,2% 100,0% 

% Skupaj 61,8% 38,2% 100,0% 

od 5.001 do 
20.000 
prebivalcev 

Župan 
opravlja 
funkcijo 
župana? 

Profesionalno N 25 13 38  
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

%  65,8% 34,2% 100,0% 

% Skupaj 49,0% 25,5% 74,5% 

Neprofesionalno  N 8 5 13 

%  61,5% 38,5% 100,0% 

% Skupaj 15,7% 9,8% 25,5% 

Skupaj N 33 18 51 

%  64,7% 35,3% 100,0% 

% Skupaj 64,7% 35,3% 100,0% 

od 20.001 in 
več 
prebivalcev 

Župan 
opravlja 
funkcijo 
župana? 

Profesionalno N 11 3 14  
 
 
 
 
 
 
 

,083 

%  78,6% 21,4% 100,0% 

% Skupaj 68,8% 18,8% 87,5% 

Neprofesionalno  N 0 2 2 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

% Skupaj 0,0% 12,5% 12,5% 

Skupaj N 11 5 16 

%  68,8% 31,3% 100,0% 

% Skupaj 68,8% 31,3% 100,0% 
Skupaj Župan 

opravlja 
funkcijo 
župana? 

Profesionalno N 54 31 85  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

%  63,5% 36,5% 100,0% 

% Skupaj 44,3% 25,4% 69,7% 

Neprofesionalno  N 24 13 37 

%  64,9% 35,1% 100,0% 

% Skupaj 19,7% 10,7% 30,3% 

 Skupaj N 78 44 122 

%  63,9% 36,1% 100,0% 

% Skupaj 63,9% 36,1% 100,0% 

 
 





Priloga 4 

 

Vpliv opravljanja funkcije župana na pravočasno sprejetje proračuna pred 1. 1. 2014 v 

odvisnosti od števila zaposlenih v občinski upravi 

  

Število zaposlenih 

Ali je bil vaš 
proračun za leto 
2014 sprejet pred 

 1. 1. 2014? 

Skupaj 

 
 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Da Ne 

do 20 Župan opravlja 
funkcijo župana? 

Profesionalno N 29 22 51  
 
 
 
 
 
 
 
 

,157 

%  56,9% 43,1% 100,0% 

% od skupaj 35,4% 26,8% 62,2% 

Neprofesionalno  N 23 8 31 

% 74,2% 25,8% 100,0% 

%  od skupaj 28,0% 9,8% 37,8% 

Skupaj N 52 30 82 

%  63,4% 36,6% 100,0% 

%  od skupaj 63,4% 36,6% 100,0% 

nad 20 Župan opravlja 
funkcijo župana? 

Profesionalno N 25 9 34  
 
 
 
 
 
 
 
 

,014 

% 73,5% 26,5% 100,0% 

%  od skupaj 62,5% 22,5% 85,0% 

Neprofesionalno  N 1 5 6 

%  16,7% 83,3% 100,0% 

%  od skupaj 2,5% 12,5% 15,0% 

Skupaj N 26 14 40 

%  65,0% 35,0% 100,0% 

%  od skupaj 65,0% 35,0% 100,0% 

Skupaj Župan opravlja 
funkcijo župana? 

Profesionalno N 54 31 85  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

%  63,5% 36,5% 100,0% 

%  od skupaj 44,3% 25,4% 69,7% 

Neprofesionalno  N 24 13 37 

%  64,9% 35,1% 100,0% 

%%  od skupaj 19,7% 10,7% 30,3% 

Skupaj N 78 44 122 

%  63,9% 36,1% 100,0% 

%  od skupaj 63,9% 36,1% 100,0% 

 





Priloga 5 

 

Izračun vrednosti dejavnikov zaupanja, odkritost in dnevno sodelovanje med županom in 

vodjo financ na pravočasno sprejetje proračuna lokalne skupnosti 

 

Ali je bil vaš proračun za leto 2014 sprejet pred  1. 1. 

2014? Zaupanje Odkritost 

Dnevno 

sodelovanje 

Da N Veljavni 78 78 78 

Manjkajoči 0 0 0 

Povprečje  4,37 4,18 3,78 

Mediana 5,00 4,00 4,00 

Std. odklon ,839 ,977 1,158 

Minimum 1 1 1 

Maximum 5 5 5 

Ne N Veljavni 44 44 44 

Manjkajoči 0 0 0 

Mean 3,41 3,14 2,77 

Median 4,00 3,00 3,00 

Std. odklon ,923 ,795 1,008 

Minimum 1 1 1 

Maximum 5 4 5 

 


