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POVZETEK
Republika Slovenija je od leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo upravičena do črpanja sredstev
iz proračuna Evropske unije. Slovenija ima pri črpanju teh sredstev težave, ker še vedno nima
regij, temveč številne, majhne, večinoma finančno šibke občine in regionalna središča, katerih
razvoj je večinoma financiran s sredstvi iz državnega proračuna.
Ker v Sloveniji še vedno nimamo regij, predstavljajo občine osnovne enote za izvajanje
regionalnega razvoja države. Strokovna literatura navaja, da občine ne morejo bistveno vplivati
na skladnejši regionalni oziroma gospodarski razvoj, saj kohezijska politika Evropske unije
daje prednost večjim, regionalno usmerjenim projektom.
V Sloveniji deluje 212 občin. Te so po velikosti, številu prebivalcev in gospodarski moči zelo
različne, zato je naloga države, da zagotovi tak sistem njihovega financiranja, ki bo omogočal
njihovo učinkovitost in enakost pri izvajanju zakonsko določenih nalog. Občina predstavlja
samostojno gospodarsko enoto. Če so občine gospodarsko močnejše, lahko namenijo več
proračunskih sredstev zadovoljevanju tistih javnih potreb, ki omogočajo višji življenjski
standard prebivalcev. Z reformo lokalne samouprave je večina novonastalih občin videla
uspešnejši gospodarski preboj svoje lokalne skupnosti v odcepitvi od matičnih občin, vendar
nove, finančno šibke občine (dobra polovica slovenskih občin ima manj kot 5000 prebivalcev),
večinoma niso prispevale k večjemu gospodarskemu razvoju regije, temveč prej k večji
regionalni razdrobljenosti in zmanjšanju vloge lokalne samouprave.
Ker sedanji sistem financiranja občin dodatno povečuje odvisnost od finančnih sredstev iz
državnega proračuna in večini slovenskih občin ne omogoča finančne avtonomije, ki je osnova
lokalnega razvoja, so sredstva iz skladov Evropske unije velikega pomena za nadaljnji razvoj
slovenskih regij.
Čeprav imajo občine težave s pridobivanjem evropskih sredstev, so se prejeta transferna
sredstva iz proračuna Evropske unije leta 2014 bistveno povečala. Evropski razvojni denar je
tako postal drugi največji vir prihodka občinskih proračunov, saj občine več denarja zberejo le
še z dohodnino.
Tako so za Slovenijo evropska sredstva pomemben dolgoročni dejavnik gospodarskega in
družbenega razvoja. Čeprav financiranje projektov iz skladov Evropske unije le dopolnjuje
nacionalne politike razvoja, predstavljajo evropska sredstva dodatno vrednost projektom,
velikokrat pa so celo nujna za njihovo izvedbo, kar je še bolj očitno v času gospodarske in
finančne krize. V času povečane obremenjenosti javnih financ in neustreznega financiranja
lokalne samouprave sredstva iz skladov EU zagotavljajo pomemben prispevek pri izvajanju
razvojnih funkcij države.
Glavni namen naloge je ob proučitvi aktualnega financiranja lokalnih skupnosti in problematiki
zadolževanja občin na primeru Pomurske statistične regije ugotoviti, ali bi Republika Slovenija

lahko pridobila več sredstev iz proračuna EU, če ne bi bila razdrobljena na 212 občin, ker bi
bile večje občine učinkovitejše pri črpanju sredstev EU.
Ključne besede: financiranje občin, lokalna samouprava, viri financiranja, lokalna skupnost,
občine, zadolževanje občin, Evropska unija, črpanje sredstev EU, sredstva iz proračuna EU.

SUMMARY
With its entry into the European Union in 2004 the Republic of Slovenia became entitled to the
use of European funds. Due to Slovenia not being divided regionally but instead into numerous
smaller municipalities, which are not as financially strong as, these funds are not as easily
accessible, since the municipalities are financed through state funds.
Because Slovenia is not divided into regions its only option for regional development is through
its municipalities. Academic literature illustrates that municipalities are not as effective in
coordinated regional or economic development, since the European Union’s cohesion policy
favors bigger more regionally focused projects.
Slovenia has a total of 212 municipalities, each of which is considered as a single financial
entity. These municipalities vary by size, population and economic power. Therefore, the state
is obligated to establish a funding system for these municipalities which would enable them to
fulfill their legally required obligations in an equal manner. If the municipalities are financially
stronger, they can dedicate more of their funds to public needs which guarantee a higher quality
of life for their inhabitants. With the reform on local government many of the newly founded
municipalities saw the separation from bigger municipalities as an opportunity for economic
growth. However, these new financially weaker municipalities have not furthered economic
growth on a regional level, but have instead contributed to regional fragmentation and have
reduced the importance of local government.
Because the currents system for the funding of municipalities increases their dependence for
financial resources from state funds and does there by not grant them financial autonomy to all
of them, which is essential for local development, funds from the European Union are of great
importance for the future development of Slovene regions.
Even though municipalities have difficulties acquiring European funds, the number of
European funds allocated since 2014 has significantly risen. European funds for financial
development have become an important source of income for the municipalities, second only
to income tax.
The main purpose of this paper is establish if the Republic of Slovenia would acquire more
financial funds from the European Union if it were not divided into 212 municipalities. This
will be done by examining the current finances of local governments and the problem of
indeptedness of municipalities in the Pomurje region.
Key words: Financing municipalities, local self-government, financial sources, local
government, municipalities, dept of municipalities, European Union, financing of
municipalities, absorbtion of EU funds, EU budget funds
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Podpisana Bernarda Maučec Cigan, vpisna številka: 71128594

izjavljam,

da je magistrska naloga z naslovom VPLIV ZADOLŽENOSTI OBČIN NA PRIDOBIVANJE
SREDSTEV EVROPSKE UNIJE:
•

rezultat lastnega raziskovalnega dela,

•

da so rezultati korektno navedeni in

•

da nisem kršila avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.

Podpis študentke:

1 UVOD IN PREDSTAVITEV TEME
1.1 Opredelitev izhodišč in problema raziskave
Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju ustava)1 je uvedla lokalno samoupravo kot
pravnosistemsko institucijo in jo opredelila kot eno svojih temeljnih demokratičnih načel.
Načelo decentralizacije oblasti oziroma jamstvo lokalne samouprave je umeščeno med uvodne
splošne določbe ustave, ki opredeljujejo vrednote slovenske države in načela družbene ureditve.
Tako je v skladu z 9. členom ustave prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena lokalna
samouprava. Po ustavi uresničujejo prebivalci lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih
skupnostih (138. člen ustave). Z vzpostavitvijo sistema lokalne samouprave se je v Sloveniji
odpravil dotedanji komunalni sistem, v katerem je bila občina oblastna komunalna skupnost, ki
je večino nalog opravljala za državo, izvajanje nalog lokalnega pomena pa je bilo podrejenega
pomena. Tako so po letu 1994 temeljne lokalne skupnosti postale občine, ki samostojno urejajo
vse lokalne javne zadeve in samostojno razpolagajo s svojim premoženjem.
V Sloveniji se lokalne skupnosti še vedno srečujejo s številnimi problemi, med katerimi je še
posebno pereč problem financiranja lokalne samouprave. Občine potrebujejo za opravljanje
svojih z ustavo in zakonom določenih nalog finančna sredstva. Slovenska ustava v prvem
odstavku 142. člena določa, da se občine financirajo iz lastnih virov. Lastni viri občine so davki
in druge dajatve ter dohodki od njenega premoženja.2 Če občina zaradi slabe gospodarske
razvitosti ne more v celoti zagotoviti opravljanja vseh nalog javnega pomena, ji mora država
zagotoviti dodatna sredstva, ki so določena z zakonom, z zakonskimi načeli in merili. Načela
financiranja lokalnih skupnosti so zapisana v 9. členu ratificirane Evropske listine za lokalno
samoupravo (v nadaljevanju MELLS).3 Zakoni, ki urejajo financiranje občin, morajo biti v
skladu z ustavo in MELLS. Zato Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS)4 v 54. členu
določa, da se lokalne zadeve javnega pomena financirajo iz lastnih virov občine, državnih
sredstev in zadolžitve. Prav tako določa Zakon o financiranju občin (15. člen), da se občini, ki
v posameznem proračunskem obdobju ne more financirati svoje primerne porabe, zagotovijo
sredstva v obliki finančne izravnave v višini razlike med primerno porabo in prihodki občine iz
državnega proračuna.
Zadostni finančni viri občin so osnovni pogoj za učinkovito in kakovostno delovanje lokalnih
skupnosti. Ustrezen sistem financiranja je glavni dejavnik finančne avtonomije lokalne
samouprave in hkrati za državo ustrezen vir nadzora nad celotnimi javnimi financami.

1

Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS št. 331/1991-1, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004,
68/2006,47/2013.
2
Povzeto po 6. členu Zakonu o financiranju občin – 1 (ZFO-1).
Uradni list RS, št. št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO.
3
Evropska listina lokalne samouprave – European Charter of Local Self-Government (MELLS), Uradni list RS,
MP 15/1996.
4
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 72/1993 57/1994, 14/1995, 26/1997, 10/1998,74/1998,
70/2000, 51/2002, 72/2005, 60/2007, 76/2008, 79/2009, 51/ 2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJF.
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V Sloveniji imamo 212 občin. V večini slovenskih občin navedeni viri financiranja ne
zadoščajo za opravljanje vseh lokalnih zadev javnega pomena s področja družbenih dejavnosti,
gospodarske infrastrukture, gospodarskega razvoja in drugega. V praksi se problemi
financiranja kažejo tako, da pri zagotavljanju javnih dobrin svojim prebivalcem občine
velikokrat naletijo na deficit finančnih sredstev, bodisi zaradi nezadostnih finančnih sredstev
kot posledice neustrezne normativne ureditve bodisi zaradi obsežne vrednosti investicije za
gradnjo katerega izmed objektov javne infrastrukture. Tudi dodatna sredstva, ki jih občine
lahko pridobijo iz državnega proračuna za sofinanciranje razvojnih investicij (14. člen Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin ali ZFO-1A),5 največkrat ne
zadostujejo za izravnavo razvojnih razlik med občinami na Slovenskem. Zato se občine
zadolžujejo. Sedanja zakonodaja s področja financiranja lokalnih skupnosti občine omejuje pri
njihovem zadolževanju, med drugim glede na namen in višino zadolženosti, prav tako se občine
ne morejo zadolžiti brez soglasja ministra za finance.6
Ko govorimo o iskanju dopolnitev klasičnim proračunskim virom občinskega financiranja,
pravzaprav govorimo o t. i. »off the budget« ali zunajproračunskih virih financiranja, ki so
najpogosteje namenjeni prav investicijskemu financiranju, torej izvedbi medgeneracijskih
investicijskih projektov.7 Ti zahtevajo večja finančna sredstva in velikokrat predstavljajo tudi
določena finančna tveganja. Gre za naložbe v gospodarske dejavnosti, ki so komercialno
zanimive (npr. vodovodni sistemi, odlagališča komunalnih odpadkov), ali pa za naložbe v
objekte, ki so družbeno potrebni, a ne prinašajo komercialnih koristi, kot denimo šole, vrtci,
čistilne naprave. Govorimo o t. i. alternativnih virih financiranja, ki jih lahko razdelimo na
zunanje oz. eksterne dolžniške vire financiranja, na t. i. partnerstvo med javnim in zasebnim
sektorjem in na upravljanje z javnim premoženjem.8
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) 1. maja 2004 imajo občine možnost
pridobitve dodatnih finančnih sredstev iz evropskih skladov. Čeprav so občine upravičene do
črpanja sredstev iz skupnega proračuna EU, teh sredstev ne prejemajo avtomatično, saj je višina
odobrenih in prejetih sredstev odvisna od kakovostno pripravljenih programov in ustreznosti
prijavljenih projektov. Ti so le v redkih primerih v celoti financirani iz sredstev EU, saj ta
sredstva predstavljajo le obliko dopolnilnega financiranja, kar pomeni, da si mora občina del
sredstev za izvedbo projekta priskrbeti sama, iz kombinacije lastnih virov in zunanjega
financiranja – zadolževanja. Dolžniško financiranje in sredstva EU omogočajo občinam, da so
bolj razvojno naravnane in izvedejo v krajšem obdobju več razvojnih projektov v primerjavi s
financiranjem iz lastnih sredstev.9

5

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A),Uradni list RS, št. 67/2008.
10 a in 10 c člen ZFO-1A in Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Uradni list RS, št.
007-505/2015.
7
Oplotnik, Ž. Alternativni viri financiranja občin. Lex localis, 2005, letnik I, št. 4, Inštitut za lokalno samoupravo
in naročila, Maribor, str. 33.
8
Ibidem, str. 31–48.
9
Smernice in nedavne spremembe na področju zadolževanja občin v državah Jugovzhodne Evrope, NALAS, 2011,
str. 33. Dostopno prek: http.//www.skupnostobcin.si/.../sos/.../SoS_ZadolzevanjeObcine_Small.pdf.
6
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EU vsako leto določi skupino programov, s katerimi se uresničujejo in financirajo skupno
dogovorjene politike EU za naslednje proračunsko leto. Proračun EU je finančni temelj za
uresničevanja skupne kmetijske politike, kohezijske politike, tako imenovanih notranjih politik
in zunanje dejavnosti EU ter stroškov administracije, predpristopne pomoči ter pavšalnih plačil.
Podlaga za določitev strukture proračuna in izvedbo za proračunskega postopka10 je Pogodba o
delovanju EU (v nadaljevanju PDEU).11 Ta od 311. do 324. člena opredeljuje splošne
obveznosti držav članic, obveznosti in odgovornosti Evropske komisije, Sveta in Evropskega
parlamenta, Evropskega računskega sodišča kot organa nadzora zakonitosti porabe
proračunskih sredstev EU,12 skupne določbe in določbo o boju proti goljufijam. Pri sprejemanju
letnega proračuna imata pomembno vlogo Svet in Evropski parlament.13
Vsakoletni proračuni EU (od leta 1988) temeljijo na večletnem finančnem okviru14 ali t. i.
finančni perspektivi EU.15 EU finančne in programske okvire opredeljuje za sedemletna
obdobja. Z večletnim finančnim okvirom v grobem predpisuje proračunske odhodke in
prihodke za sedemletno obdobje ter določa najvišje zneske (zgornje meje) za vsako pomembno
področje porabe proračuna EU. Večletni finančni proračun je tako mehanizem, ki zagotavlja,
da je poraba EU predvidljiva in hkrati zavezana strogi proračunski disciplini. Po drugi strani ni
le proračunski, pač pa tudi politični okvir delovanja EU, saj določa, na katera področja bo EU
v prihodnjih letih vložila več ali manj skupnih sredstev. Sedanji finančni okvir EU 2014–2020
pomeni finančni vir za izvajanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo
rast.16 V okviru sedanje finančne perspektive 2014–2020 je Sloveniji na voljo 3,255 milijarde
evrov iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Slovenija bo na podlagi
metodologije EU v prihodnje razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Zahodna
kohezijska regija bo upravičena do 855 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,27 milijarde evrov
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in iz Evropskega socialnega sklada
(ESS). Sredstva Kohezijskega sklada (KS) se ne bodo delila med regijama, celotni Sloveniji bo
za področje gradnje okoljske in prometne infrastrukture ter področje trajnostne rabe energije na
voljo 1,055 milijarde evrov.17

10
Formalno proračunski postopek, ki ga podrobno določa 313. člen PDEU, traja od 1. septembra do 31. decembra.
V praksi pa se postopek začne že februarja, ko Evropska komisija sprejme sklep o letnem strateškem načrtovanju
(Annual Policy Strategy), ki določa politične prioritete EU za naslednje proračunsko leto in opredeli pobude,
potrebne za njihovo izvedbo, ter določi proračunski okvir za njihovo izvedbo. Po izvedenem proračunskem
postopku proračun EU sprejme Evropski parlament skupaj s Svetom.
11
PDEU, Uradni list EU C 326/2012.
12
Podrobneje so vloga in naloge Evropskega računskega sodišča določeni od 285. do 287. člena PDEU.
13
Ferčič, A., Hojnik, J., Tratnik, M. Uvod v pravo Evropske unije, GV založba, 2011, str. 50.
14
Dosedanji finančni okviri EU so bili naslednji: leta 1988 je bil sprejet Delors I, ki je trajal od 1988. do1992. (5
let); od leta 1993 Delors II, ki je trajal od leta 1993 do leta 1999 (7 let). Začetek Agende sega v leto 2000 in je
trajal do leta 2006 (7 let). Sledi finančna perspektiva 2007–2013 in nova finančna perspektiva EU za obdobje
2014–2020.
15
V okviru pogajanj o finančni perspektivi se morajo do predloga Evropske komisije najprej opredeliti države
članice v okviru Sveta, nato sledijo pogajanja z Evropskim parlamentom. Dokončno so sredstva razdeljena s
podpisom tako imenovanega medinstitucionalnega dogovora med Svetom, Parlamentom in Komisijo.
16
Več na: Strategija Evropa 2020, Sporočilo Komisije, Evropska komisija, Bruselj, 2013, str. 5.
17
Več: Evropski strukturni in investicijski skladi, Evropska komisija, Luxembourg, Urad za publikacije EU, 2016.
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Za Slovenijo so evropska sredstva pomemben dolgoročni dejavnik gospodarskega in
družbenega razvoja. Čeprav financiranje projektov iz skladov EU le dopolnjuje nacionalne
politike razvoja, predstavljajo evropska sredstva dodatna vrednost projektom, velikokrat pa so
celo nujna za njihovo izvedbo, kar se še bolj kaže med gospodarsko in finančno krizo. V času
povečane obremenjenosti javnih financ, neustreznega financiranja lokalne samouprave,
sredstva iz skladov EU zagotavljajo pomemben prispevek pri izvajanju razvojnih funkcij države
na lokalni ravni. Zaradi varčevalnih ukrepov se občinam znižujejo tudi povprečnine.18
Povprečnina je za občino pomemben znesek, saj se iz njenega naslova v skladu z ZFO financira
izvajanje prenesenih nalog, ki jih občine morajo opraviti v obsegu, ki je zakonsko določen.
Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje občin Slovenije (ZOS) in Združenje mestnih občin
Slovenije, opozarjajo, da je z nadaljnjim zniževanjem povprečnine ogroženo ne le delovanje
občin, ampak tudi obstoj lokalne samouprave, saj višina povprečnine ne pokriva dejanskih
obveznosti občin. Občine so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev primorane najemati
posojila za izvajanje zakonskih nalog, s čimer se zmanjšuje njihov kreditni potencial za
investicije, kar ima negativne posledice za gospodarstvo v celoti. Prav tako naštete ustanove
opozarjajo, da občine zaradi finančnih težav ne bodo sposobne pripravljati projektov, s katerimi
bi kandidirale za evropska sredstva v novi finančni perspektivi.19
Reforma lokalne samouprave po letu 1994 je občine temeljito spremenila tudi po obsegu oz.
območju. Tako je z reformo lokalne samouprave število občin od leta 1995 do leta 2015 naraslo
s 63 na 212. Številne občine ne izpolnjujejo pogoja iz prvotnega 13. člena Zakona o lokalni
samoupravi.20 52 odstotkov občin je imelo leta 2015 manj kot 5.000 prebivalcev,21 čeprav je
bilo in je ravno to število prebivalcev določeno kot pogoj za njeno ustanovitev (5.000
prebivalcev).22 Skozi reformni proces so nastala izrazita odstopanja od začrtanih strokovnih
podlag in izjeme so postale pravilo, kar je imelo za posledico neuravnoteženost med
funkcionalno, finančno in teritorialno sestavino lokalne samouprave, torej med velikostjo
slovenske občine in njenimi pristojnostmi ter sredstvi za izvajanje njenih nalog.
Ob zavedanju, da so štiri najpomembnejše pravnosistemske sestavine lokalne samouprave,
funkcionalna, finančna, organizacijska in teritorialna, soodvisne in da večje spremembe ene
vplivajo na spremembe drugih, obstaja potreba za širši reformni proces lokalnih skupnosti – ob
širšem družbenem soglasju – katerega cilj naj bi bile večje, sposobnejše in finančno avtonomne
samoupravne lokalne skupnosti. Vendar strokovnjaki za lokalno samoupravo opozarjajo, da je
reforma lokalne samouprave in s tem predlagano zmanjšanje števila občin srednjeročno
nemogoče.23 Da gre za dolgotrajen proces, ki ga ni mogoče izvesti čez noč, kažejo tudi prakse
18

Poročilo k predlogu zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415
F), nujni postopek, št. 411-02/15-3/.
19
Glas občin, glasilo Združenja občin Slovenije, 2015/ št. 1, Piktogram Ljubljana, str. 11.
20
V ZLS so minimalni pogoji definirani v 13. členu, ki se je glasil: Občina mora biti sposobna zadovoljevati
potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom.
21
Statistični urad RS. Dostopno prek: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=69&headerbar=17.
22
13. a člen ZLS.
23
Več o tem Žagar: Reforma lokalne samouprave v Sloveniji še ni zaključena. Dejansko gre za zahteven proces,
ki potrebuje svoj čas. (Lokalna samouprava; organizacija in funkcija, Upravna akademija, Ljubljana, 2003, str.
28), in Trček: Čeprav so že pred več kot desetletjem strokovnjaki ugotavljali, da bi bila reforma lokalne
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nekaterih držav v EU, ki so se reforme lokalne samouprave že lotile. Razlogi za racionalizacijo
lokalnih skupnosti so staranje prebivalstva, odseljevanje in posledice gospodarsko-finančne
krize, saj je začelo manjšim občinam zmanjkovati denarja za normalno delovanje. Ob
proučevanju strokovne literature sem ugotovila, da marsikje v Evropi potekajo reforme lokalnih
skupnosti, saj želijo ustvariti ustreznejše skupnosti prebivalcev, ki bi lahko bolj učinkovito
reševale lokalne in tudi nekatere prenesene državne naloge. Prizadevajo si za velikost lokalnih
in regionalnih skupnost, ki bo omogočala potrebne finančne in človeške vire za čim
kakovostnejše javne storitve za zadovoljevanje sodobnih potreb prebivalcev. Povzemam
mnenje Vlaja (in se mu pridružujem), ki pravi, da nam mora biti jasna velika pomembnost
teritorija lokalne skupnosti, pa naj gre za gospodarski, socialni, politični ali upravni vidik.24

1.2 Cilji in teze raziskave
Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji potrebuje smernice nadaljnjega razvoja za dvig
upravljavske in izvajalske sposobnosti samoupravnih lokalnih skupnosti. Po dvajsetih letih od
uvedbe sodobne lokalne samouprave je potreba po analizi do danes opravljenega dela in
premislek o izzivih prihodnosti nujna. Ker se občine še vedno ubadajo s številnimi problemi,
med največjimi je financiranje lokalne samouprave, v magistrski nalogi proučujem pomen
sredstev EU v sistemu financiranja slovenskih občin in problematiko, s katero se pri
pridobivanju sredstev EU srečujejo. Ker lastni finančni viri v nekaterih občinah ne zadostujejo
za pokrivanje dejanskih obveznosti občin, so sredstva pomemben vir za poslovanje občin,
predvsem za investicijski razvoj lokalnih skupnosti. Pri proučevanju te problematike sem se
osredotočila na pomursko regijo. Proučevala sem pridobivanje in črpanje sredstev iz evropskih
skladov in ugotavljala, ali je zaradi prezadolženosti občin pridobivanje teh sredstev omejeno.
Na primeru 27 občin v Pomurski regiji sem analizirala vpliv prezadolženosti občin na
pridobivanje sredstev EU, ugotavljala, ali velikost občin vpliva na prezadolženost ter vzroke
prezadolženosti, predvsem pa, ali male občine težje pokrivajo sprotne obveznosti občine in jim
zato ne ostaja dovolj sredstev za razvoj. Zaradi povezanosti pridobivanja sredstev EU in
zadolženosti posebno poglavje v magistrskem delu namenjam problematiki zadolževanja.

samouprave potrebna popravkov, se do sedaj ni zgodilo nič bistvenega. Ob zadnjih predlogih o racionalizaciji
števila občin je večina strokovnjakov še vedno mnenja, da je nujno zmanjšanje števila občin (Teorija in praksa,
posebna številka, 2014, let. 51, str. 349), in tudi Mencinger: zgodba neuspešnosti slovenske reforme lokalne
samouprave ... (Mencingar, 2013, str. 156–160), kot Prebilič in Haček, Brezovšek, Kukovič, Vlaj, Zagorc in
Milunovič ter Grabner in Bačlija (Lokalna demokracija IV, Aktualni problemi slovenske lokalne samouprave,
2012, Lex localis, Maribor).
24
Več o tem Vlaj, S. Potrebujemo občine in pokrajine, na posvetu Ali potrebujemo občine? Državni svet, 2013,
Dostopno prek: http://www.arhiv.ds-rs.si/sites/default/files/file/Dr_Vlaj_teze_za_razpravo.pdf.
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Zadolževanje, ki je po Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju ZJF)25 eden od treh virov
financiranja občin,26 je bilo z določili ZFO tudi z ZFO-1 dokaj omejeno, stanje pa se je deloma
spremenilo v letu 2008, ko je bil sprejet oziroma je začel veljati Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o financiranju občin ZFO-1A (v nadaljevanju ZFO-1A).27 ZFO-1A
omogoča večjo zadolženost občin, saj so pogoji zadolževanja zanje postali manj strogi. Blažje
omejitve pri zadolževanju lahko ocenimo kot spodbudo občinam k dolgoročnejšemu
zadolževanju in s tem prelaganju obveznosti v prihodnost.28 Vendar se v zadnjih petih letih
občine ubadajo s problematiko vse večje zadolženosti. Analizirala sem skupno zadolženost
lokalnih skupnosti v navedenem obdobju, s poudarkom na letu 2014, ko je konec leta skupna
zadolženost slovenskih občin znašala 899,2 milijona EUR. Ob 2.058.543 prebivalcih29 je bil
povprečni skupni dolg na prebivalca 437 EUR. Glede na predhodno leto se je skupna
zadolženost povečala za 58,8 milijona EUR oz. za 7 odstotkov (v predhodnem letu za 3,8
milijona EUR oz. za 0,5 odstotka). V empiričnem delu magistrske naloge na primeru občin v
Pomurju proučujem, ali drži trditev, da so sistematično bolj zadolžene občine z manjšim
številom prebivalcev. Prav tako v empiričnem delu naloge opredelim, ali prezadolženost občin
vpliva negativno na pridobivanje in črpanje sredstev iz skladov EU. Kritično ugotavljam, da
razdrobljenost občin vpliva na črpanje sredstev iz proračuna Evropske unije, analiziram namen
zadolževanja in višino zadolževanja.
Strokovna literatura navaja, da se Slovenija z vstopom v EU in z vključitvijo v skupno
regionalno politiko, podobno kot nekatere druge nove države članice EU, srečuje s težavo
učinkovitega črpanja evropskih sredstev na regionalni ravni, saj številne majhne in finančno
šibke občine zaradi omejenih človeških in finančnih virov niso regionalno razvojno
naravnane.30 Mulec31 opozarja, da so v malih in srednje velikih občinah občinski proračuni
prenizki, da bi lahko zagotavljali lastni delež v projektih in samostojno kandidirali za sredstva

25

Sistemsko ureditev financiranja občin pravno urejajo predvsem Ustava (predvsem 142. in 146. člen), ZLS, ZJF
in ZFO. Poleg navedene zakonodaje je treba omeniti listino MELLS, katere načela so pomembna za zagotavljanje
finančne avtonomije občin. Temeljni predpis, ki ureja finančno poslovanje države RS in finančno poslovanje 212.
občinam, je ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B.
26
ZLS (52. člen) določa vire financiranja lokalnih zadev javnega pomena, ki so lastni viri, sredstva države in
zadolžitve.
27
ZFO-1A (Uradni list RS št 67/2008) določa kot edino omejitev obsegu zadolževanja letna odplačila obveznosti
iz posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz
izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina. V posameznem letu odplačila ne smejo preseči 8 odstotkov 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 EU ter prihodke
režijskih obratov.
28
Po smernicah NALAS dolgoročno zadolževanje omogoča lokalnim oblastem izvajanje ambicioznejših
investicijskih načrtov, kot bi bilo to sicer mogoče. Načeloma to spodbuja medgeneracijsko enakopravnost, saj
omogoča, da generacije občanov prihodnosti uporabljajo objekt, v katerega gradnjo so investirali.
29
Število državljanov s stalnim prebivališčem v Sloveniji in tujcev z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki imajo
stalno prebivališče v Sloveniji, na dan 1. 1. 2014; Statistični urad republike Slovenije (SURS).
30
Djurić Drozdek, V., Bojnec, Š. Financiranje obveznih nalog občine. Univerza na Primorskem, Fakulteta za
management Koper, 2010, str. 115.
31
Mulec, B. Kohezijska politika Evropske Unije in problemi njene implementacije s posebnim poudarkom na
Republiki Sloveniji in državah jugovzhodne Evrope. Založba Koščak, Ljubljana, 2008, str.138.
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na evropskih razpisih.32 V javnosti prevladuje mnenje, da so manjše občine razvojno
podhranjene in nezmožne razvojnega preboja. Zato je osrednji cilj naloge ugotoviti, ali je vzrok
za neuspešno črpanje sredstev iz proračuna EU sedanja teritorialna organiziranost lokalne
samouprave in bi bile večje – glede na število prebivalcev – občine učinkovitejše pri črpanju
sredstev iz evropskih skladov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije o
prebivalstvu je 26 občin, ki imajo manj kot 2000 prebivalcev, ter 17 občin, ki imajo več kot
2000 in manj kot 2500 prebivalcev. Vseh občin z manj kot 5000 prebivalci pa je 110, skratka,
več kot polovica.33
Poseben namen magistrskega dela je tudi proučevanje in analiziranje problematike lokalne
samouprave v drugih evropskih državah. V ta namen sem proučila novo strategijo združevanja
občin na območju avstrijske Štajerske.34 Avstrijska Štajerska se je zadnja leta srečevala s
problematiko zmanjševanja števila prebivalcev v večini občin, s čimer se je v veliki meri slabila
gospodarska moč lokalnih skupnosti. Mnoge od njih niso več mogle izpolnjevati nalog,
zapisanih v ustavi.35 Na območju avstrijske Štajerske je v letu 2012 delovalo 542 občin, kar 44
odstotkov občin, ki so imele 1000 do 2000 prebivalcev, je imelo proračunski primanjkljaj. S
strukturno reformo občin oz. procesom združevanja je želela deželna vlada poleg varčevanja
pripraviti občine do tega, da bodo lahko izpolnjevale svoje naloge v prihodnosti, s tem pa
zmanjšati izseljevanje prebivalstva ter omogočiti razvoj regije.36 V magistrskem delu
proučujem, ali so se razdrobljene občine na območju avstrijske Štajerske srečevale z enako
problematiko izpolnjevanja obveznih nalog, ki jim jih nalaga zakonodaja, in kakšni so rezultati
izpeljane strategije združevanja občin.
Prva teza magistrskega dela se nanaša na preverjanje povezave med velikostjo občin in njihovo
zadolženostjo ter medsebojno odvisnost med prezadolženostjo in pridobivanjem sredstev iz
skladov EU. Večina mikroobčin in majhnih občin v Sloveniji ne more iz lastnih virov pokrivati
tekočih stroškov delovanja lokalne skupnosti, zato so po navedbah Ministrstva za finance že
več let upravičene do dodatne solidarnostne izravnave. Manjše občine naj bi imele zaradi
finančnih težav otežene možnosti za akumulacijo prihodkov za financiranje investicij in
razvojnih projektov. Pregled zaključnih računov občin za leto 2014 pokaže, da so te v letu 2014
porabile za 12,1 odstotka več denarnih sredstev kot leta 2013. Glavni razlog za to naj bi bili
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Načelo dodatnosti namreč določa, da sredstva evropskih skladov le dopolnjujejo lastna sredstva, kar pa je
oteženo pri ugotovljeni finančni podhranjenosti občin.
33
Regionalni pregled, Statistični urad RS,
Dostopno prek: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=20&headerbar=17.
34
Več o tem: Knjiga strukturnih reform občin (Handbuch Gemeindestrukturreform), Graz, 2010. Dostopno prek:
http://www.gemeindestrukturreform.steiermark.at/cms/dokumente/11634865_69389369/e7e3ac56/GSR_Handbu
ch_Endversion.pdf.
35
Poleg tega pa kaže opozoriti še, da velja za organizacijo občin v Avstriji načelo enotnosti občine: naloge, pravice
in obveznosti občin so enake, ne glede na to, ali je občina velika ali bogata. Navidezno izjemo predstavljajo samo
občine z lastnim statutom, ki so poleg opravljanja občinskih nalog pristojne tudi za izvajanje nalog okrajnega
upravnega organa (več o tem: Grafenauer, B. Lokalna samouprava v Avstriji – občinska ureditev v deželi Koroški,
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, Lex localis, 2004, letnik II, št. 1. str. 45–48).
36
Knjiga strukturnih reform občin, 2010.
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investicijski projekti, financirani z evropskim denarjem. Zadolženost občin se je konec leta
2014 v primerjavi z letom 2013 povečala za 7 odstotkov. Prva teza magistrske naloge je:
1. Občine z manjšim številom prebivalcev so bolj zadolžene od večjih občin, kar jih
omejuje pri pridobivanju in črpanju sredstev EU.
Transferna sredstva iz EU so se v letu 2014 s 152,6 povečala na 345,3 milijona evrov: za 193
milijonov ali za 126 odstotkov. Iz evropskih skladov so občine prejele 15,8 odstotka vseh svojih
prihodkov. Leto prej je ta delež znašal pol manj, 7,8 odstotka. Evropski razvojni denar je tako
postal drugi največji vir prihodka občinskih proračunov, saj občine več denarja zberejo le še z
dohodnino. Djurić in Bojnec opozarjata, da se Slovenija pri črpanju sredstev iz EU srečuje s
težavami, ker še vedno nima regij, temveč številne majhne, večinoma finančno šibke občine in
regionalna središča, katerih razvoj je večinoma financiran s sredstvi iz državnega proračuna.37
Kot razlog, da občine ne morejo bistveno vplivati na skladnejši regionalni oziroma gospodarski
razvoj, navajata, da kohezijska politika EU daje prednost večjim, regionalno usmerjenim
projektom. Poskušala sem oceniti, ali bi Republika Slovenija oz. Pomurje lahko pridobila več
sredstev iz proračuna EU, če ne bi bilo slednje razdrobljeno na 27 občin. Zato je druga teza
magistrske naloge:
2. Razdrobljenost in s tem velikost lokalnih skupnosti glede na prihodke vpliva na črpanje
sredstev EU.
Navedene teze sem proučila na primeru pomurskih občin. V Pomurju deluje 27 občin. Med
mestne občine spada na celotnem območju le občina Murska Sobota. Dvajset pomurskih občin
ima manj kot 5000 prebivalcev. Izjemoma se po 13. a členu ZLS lahko ustanovi tudi občina z
2000 prebivalci. Takih izjem je v Pomurju 74 odstotkov.

1.3 Metode raziskovanja
Glede na obravnavano tematiko in metode dela je magistrska naloga razdeljena na dva dela. V
prvem delu sem z analizo vsebin in interpretacijo posameznih primarnih virov proučila pravne
podlage lokalne samouprave in financiranja lokalne samouprave. Z analizo vsebin sekundarnih
virov sem se oprla tudi na strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev s področja lokalne
samouprave, financiranja in zadolževanja občin ter pridobivanja sredstev EU in na ta način iz
več zornih kotov osvetlila problematiko financiranja občin s poudarkom na zadolževanju
lokalne samouprave in pomenu pridobivanja sredstev iz evropskih skladov.
V uvodnem in teoretičnem delu naloge sem uporabila tako metodo deskripcije kot metodo
kompilacije, kjer z navedbo, izpisi in citati drugih avtorjev analiziram problematiko
financiranja, zadolževanja in črpanja sredstev EU v slovenskih občinah.
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Več o tem: Djurić Drozdek, V., Bojnec, Š. 2010, str. 115.
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V tretjem poglavju sem s primerjalno metodo proučila problematiko zadolževanja lokalnih
skupnosti v drugih državah EU. Za potrditev hipotez sem uporabila deduktivni pristop, saj sem
na osnovi proučene literature, ki je predstavljena v prvem, teoretičnem delu magistrskega
naloge, opredelila raziskovalne hipoteze, katerih empirična verifikacija bo razvidna iz drugega,
empiričnega dela magistrske naloge.
V tretjem in četrtem poglavju magistrske naloge sem z analitičnim pristopom in statističnimi
metodami na primeru občin v Pomurju proučila problematiko zadolževanja občin in pomen
sredstev EU za nadaljnji razvoj lokalne samouprave in izenačevanje razvojnih regijskih razlik
v Sloveniji. Analizirane rezultate sem prikazala tabelarično in z grafikoni. Uporabila sem
frekvenčni poligon, histogram in krožni diagram.

1.4 Vsebina magistrskega dela
Magistrsko delo je glede na namen in cilje, ki sem jih želela doseči, strukturirano iz več poglavij
in podpoglavij. Uvodni del magistrske naloge je namenjen predstavitvi problematike
financiranja lokalnih skupnostih, s kakšnim namenom in katere cilje sem zasledovala, katere
hipoteze sem si zastavila in katere raziskovalne metode sem uporabila za raziskovanje izbrane
tematike in za preverjanje hipotez.
Sledi teoretični del, ki je v prvem delu namenjen predstavitvi temeljnih pojmov lokalne
samouprave in javnih financ na lokalni ravni. Prikazane so vloga občine v lokalnem okolju in
njene naloge. V nadaljevanju tega poglavja sem proučila problematiko financiranja lokalnih
skupnosti, vire financiranja občin in v okviru tega lastne finančne vire občine, finančno
izravnavo, druge prihodke in dodatna zakonsko določena sredstva, ki jih mora država priskrbeti
občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih
nalog.
V poglavju o zadolževanju lokalnih skupnosti sem proučila pravne norme zadolževanja lokalne
samouprave, v kakšne namene se občine zadolžujejo, kateri instrumenti zadolževanja so jim na
voljo in s katerimi normativnimi in drugimi omejitvami zadolževanja se občine srečujejo. Prav
tako sem v tem delu magistrske naloge proučila, kakšna je ureditev in zadolženost slovenskih
občin v primerjavi z zadolženostjo v drugih državah EU. V tem poglavju sem z analizo dolgov
v zaključnih računih na primeru pomurskih občin (iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računov financiranja) poskušala ugotoviti, ali so v obdobju
2010–2014 v Sloveniji bolj zadolžene občine z manjšim številom prebivalcev in kako vpliva
zadolženost občin na pridobivanje sredstev iz evropskih skladov. Občine se zelo razlikujejo po
tem, koliko dolga lahko prevzamejo in tudi odplačajo, ne da bi s tem ogrozile svoje finančno
poslovanje. Problematiko zadolženosti sem proučila z analizo različnih koeficientov, kot
denimo zadolženost na prebivalca, zadolženost glede na prihodke. Če primerjamo občine po
zadolženosti, najpogosteje uporabljamo kazalnik zadolženost na prebivalca. Preprost kazalnik
nam poenostavljeno pove, za kolikšno vrednost je zadolžen vsak prebivalec občine. Slaba stran
9

tega kazalnika je, da nikjer ne upošteva siceršnjega finančnega položaja občine. Z izbranimi
kazalniki sem želela prikazati, kakšna so odstopanja oz. statistični odkloni zadolževanja
posameznih skupin občin od povprečja primerljivih občin na nacionalni ravni in kakšna so
odstopanja od slovenskega povprečja. Prav tako sem s standardnim odklonom prikazala, za
koliko zadolženost posamezne skupine občin v Pomurju odstopa od povprečne vrednosti
zadolževanja v Pomurju.
V četrtem poglavju sem proučila drugi največji vir financiranja lokalnih skupnosti. Gre za
sredstva iz evropskih skladov, do katerih so občine upravičene vse od vključitve Republike
Slovenije v EU. 3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada odpira nove priložnosti, ki izboljšujejo
življenjski standard prebivalcev v lokalni skupnosti. Proučevala sem uspešnost pridobivanja in
črpanja sredstev iz skladov EU, predvsem pa vpliv zadolženosti in velikosti občin na
pridobivanje sredstev EU. Nadalje sem proučila novo finančno perspektivo in vire ter obseg
sredstev, ki so Sloveniji na voljo, in analizirala nove priložnosti financiranja projektov evropske
Kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Proučila sem tudi strateške in izvedbene dokumente
ter nacionalne normativne podlage, ki so osnova za dodeljevanje oz. črpanje sredstev iz
proračuna EU. Nadaljnje sem v tem poglavju magistrskega dela proučevala, kateri pogoji so
nujni za uspešno koriščenje teh sredstev. Prav tako sem v tem poglavju na primeru občin v
pomurski regiji proučila pomen in problematiko pridobivanja in črpanja evropskih sredstev na
lokalni ravni. V raziskavo sem zajela vseh 27 proračunov pomurskih občin. S primerjalno
analizo vsote prejetih sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU38 in
neposredno prejetih sredstev EU iz zaključnih računov (bilanc prihodkov in odhodkov) v
obdobju od 2010 do 2014 ter iz statističnih podatkov in izračunov, ki jih na svojih spletnih
straneh objavlja Ministrstvo za finance, iz katerih so razvidna črpanja evropskih sredstev in
uresničene naložbe v Pomurski regiji, sem poskušala potrditi ali ovreči tezo, da velikost občine
vpliva na učinkovitost črpanja sredstev iz skladov EU.
V petem poglavju sem proučevala reformo lokalne samouprave v Avstriji oz. v zvezni deželi
avstrijski Štajerski, kjer je bilo leta 2010 kar 542 občin. Analizirala sem, zakaj so se v Avstriji
lotili reforme lokalne samouprave, na kakšen način so na avstrijskem Štajerskem število občin
zmanjšali na 285 občin in dvignili povprečno število prebivalcev na občino s 1.754 na 3.342
prebivalcev ter kakšni so rezultati združevanja občin.
V sklepnem delu sem v sedaj veljavnem sistemu financiranja potrdila pomen finančnih sredstev
iz EU za nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti in oblikovala predloge za izboljšanje črpanja
sredstev občin iz skladov EU.
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Pod šifro 741 na enotnem kontnem načrtu.
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV LOKALNE SAMOUPRAVE
2.1 Lokalna samouprava
Zametki lokalne samouprave segajo daleč v zgodovino, v čas fevdalizma, ko so se srednjeveška
mesta razvijala v trgovska in obrtniška središča in so se s fevdalno gospodo, ki je bila po
srednjeveškem fevdalnem pravu edina lastnica vseh zemljišč, borila za pravice, ki naj bi jim
omogočile opravljanje trgovske in obrtniške dejavnosti. Srednjeveška komunalna39 mesta so s
pridobitvijo teh posebnih pravic postale pravne in politične oaze sredi fevdalnega podeželja in
si pridobila poseben status s pravicami, zapisanimi oziroma potrjenimi v njihovih statutih40 ali
v posebnih pisanih privilegijih.41
O lokalni samoupravi v Evropi, ki jo poznamo danes, govorimo mnogo pozneje, in sicer v
začetku 19. stoletja – tokrat sloni na novih podlagah, na idejah državne decentralizacije in na
podlagi enotnega državnega načrta, ki je bil uveljavljen po volji države – z njeno zakonodajo.
Lokalna samouprava je pravni institut z večstoletno tradicijo. Čeprav se v posameznih sodobnih
državah modeli oz. ureditve lokalne samouprave med seboj razlikujejo tako po obsegu kot po
strukturi in nalogah kot v odnosu do države, je njihova skupna značilnost ta, da lokalna
samouprava v posamezni državi temelji na lastni tradiciji oziroma zgodovinskem razvoju.42
Evropa pozna dva koncepta lokalne samouprave, in sicer kontinentalno zasnovo, ki temelji na
načelu decentralizacije državne uprave, in tako imenovano britansko zasnovo lokalne
samouprave, ki temelji na načelu izvirnosti in pojmuje lokalno samoupravo kot izvirno
institucijo.43 V državah EU prevladujejo trije vodilni modeli lokalne samouprave: francoski,
nemški in britanski, ki jih bomo v nadaljevanju v grobem predstavili.
Francoski model lokalne samouprave temelji na teoriji o decentralizaciji in je plod
zgodovinskega razvoja in francoskih političnih doktrin. Je dejansko najbolj razširjen model
lokalne samouprave v Evropi. Prvi zakon o lokalni samoupravi izvira iz časa francoske
revolucije in Napoleonovega cesarstva. Sprejet je bil leta 1789 in je revolucionarno spremenil
dotedanjo fevdalno ureditev, tako imenovano komunalno samoupravo srednjeveških mest. Z
uvedbo novega zakona o lokalni samoupravi so dobile vse občine, tako mestne kot podeželske,
enak pravni status in enako ureditev. Govorimo o tako imenovani enotipni občini, ki se je v
Franciji ohranila vse do danes. Druga pomembna pridobitev francoske revolucije je oblikovanje
departmajev, kjer sodelujeta lokalna samouprava in državna uprava. Po vzoru takšne
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Skupnost svobodnih meščanov se je prvotno imenovala komun (občina; izraz komun se je pojavil prvič v Trstu
leta 1139), Vilfan, Sergij: Pravna zgodovina Slovencev. Od naselitve do zloma stare Jugoslavije, ponatis 1. izdaje
iz leta 1961, Slovenska matica, Ljubljana, 1996, str. 148.
40
Statuti so bili obsežni zapisi mestnih uprav, povzeti po dejanski praksi mestnih organov ali po njihovih sklepih.
Statuti so vsebovali določila z najrazličnejših pravnih področij, v splošnem pa je v njih največ besede o organih
mestne samouprave in o njihovi pristojnosti, prav tam, str. 149–150.
41
Ibidem.
42
Vlaj, S. Lokalna samouprava: teorija in praksa, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006, str. 31.
43
Šmidovnik, J. Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995, str. 41.
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organiziranost lokalne samouprave so se oblikovale podobne oblike samouprave drugod po
Evropi, npr. nemški okraji, italijanske province ipd. Tako so občine in pozneje tudi departmaji
po konceptu decentralizacije pridobili določene naloge s področja lokalnih zadev, o katerih
samostojno odločajo. Država ima nad njimi le nadzor.44
Tudi v Nemčiji se je lokalna samouprava razvila že zelo zgodaj, v 12. stoletju, vendar lahko o
nastanku prave nemške komunalne samouprave govorimo v začetku 19. stoletja z uvedbo
Weimarske ustave (leta 1919), ki je nemški komunalni samoupravi dala ustavno pravno
podlago.45 Od leta 1949 določa temeljne pravne podlage lokalne samouprave v Nemčiji ustava
oziroma Temeljni zakon (Grundgesetz) Zvezne republike Nemčije, ki je bil tega leta sprejet in
velja še danes.46 Prvi odstavek 28. člena Temeljnega zakona določa, da mora biti ustavna
ureditev dežele (Land) v skladu z načeli republikanske, demokratične in socialne pravne države,
kot so določena v temeljnem zakonu, drugi odstavek istega člena tega zakona pa zagotavlja
občinam pravico, da na lastno odgovornost in v skladu z zakoni urejajo vse zadeve lokalne
skupnosti.47
Tako nemška pravna teorija o decentralistični ureditvi lokalne samouprave temelji na ideji, da
vse naloge lokalne samouprave izvirajo iz državne oblasti, saj je država tista, ki ustanavlja in
razmejuje lokalne skupnosti ter ureja delovanje lokalne samouprave. Država mora zagotoviti
obstoj lokalne samouprave, ji zagotoviti lokalno avtonomijo, da lahko občine same urejajo
lokalne zadeve. Nemški model lokalne samouprave pozna dve obliki lokalnih skupnosti: občine
(Gemainde) in okraje (Landkreis).48
Tudi britanski model lokalne samouprave ima bogato zgodovino. Lokalna samouprava se je v
Veliki Britaniji razvijala skoraj osem stoletij in je bila že od 14. stoletja bistvena sestavina
politične in državne strukture, saj so lokalne skupnosti že od takrat neposredno vključene v
parlamentarni sistem Anglije.49 Po Worthyju gre za enega centralno najbolj nadzorovanih
sistemov, s strogimi fiskalnimi in pravnimi omejitvami.50
Za britanski model lokalne samouprave velja, da so lokalne skupnosti izvršilni organi državne
oblasti, čeprav so avtonomni subjekti. Ne pozna univerzalnih pristojnosti51 lokalnih skupnosti
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Šmidovnik, 1995, str. 43–44.
Ibidem.
46
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. 5. 1949 (BGBI. I S. 1), nazadnje spremenjen 23. 12. 2014
(BGBI. I S. 2438).
47
Razen še nekaterih ustavnih določb, ki se nanašajo na lokalno samoupravo (npr. 106. in 108. člen, ki urejata
davčne pristojnosti), je podrobnejša ureditev lokalne samouprave prepuščena zakonom in drugim predpisom.
Dežele urejajo to področje z deželnimi redi oziroma zakoni o občinah in okrajih. Bugarič, B.: Ustavna ureditev
lokalne samouprave v nekaterih evropskih državah, Teorija in praksa, 1992, letnik 29, str. 315.
48
Šmidovnik, 1995, str. 44, in Bugarič, 1992, str. 315.
49
Angleški parlament se je v 14. stoletju razdelil na dva doma: zgornji dom – dom lordov (Haus of lords) in spodnji
dom (Haus of commons), kjer neposredno sodelujejo lokalne skupnosti.
50
Worthy B. et al.Town Hall Transparency? The Impact of the Freedom of Information Act 2000 on Local
Government in England, 2011, str.11. Dostopno na: https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/research/foi/foi-andlocal-government/town-hall-transparency.pdf.
51
Načelo univerzalne pristojnosti pomeni, da so občine pristojne za izvajanje vseh nalog na svojem področju.
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v lokalnih zadevah, zato si občine same ne morejo določiti nalog niti na najožjem, lokalnem
področju ne.
Čeprav se vodilni modeli evropske lokalne samouprave med seboj razlikujejo, pa ima vendar
lokalna samouprava v vseh sodobnih državah večjo ali manjšo stopnjo samostojnega, bolj ali
manj od države neodvisnega upravljanja z lokalnimi zadevami s strani prebivalcev lokalne
skupnosti.52
Različno urejeno lokalno samoupravo po posameznih državah spoštujejo tako MELLS kot
drugi dokumenti Sveta Evrope in Evropske unije, ki se nanašajo na lokalne in regionalne
skupnosti.53
Strokovna literatura definira tri najpomembnejše normativne elemente, na katerih temelji
lokalna samouprava v Evropi danes, in sicer:54
•

•
•

Avtonomija; ta označuje stopnjo moči pri odločanju med centralno in lokalno oblastjo.
Stopnja »odločevalske« oblasti preprečuje koncentracijo politične moči na centralni ravni
in dovoljuje različne politične izbire v različnih lokalnih okoljih.
Demokracija; opredeljuje lokalno oblast kot politično platformo in priložnost za
sodelovanje prebivalcev. Obstoj lokalne samouprave spodbuja prebivalce k upravljanju.
Učinkovitost; lokalne oblasti so pri zagotavljanju javnih služb in iskanju rešitev za lokalne
probleme učinkovitejše, ukrepe pa prilagajajo lokalnim razmeram.55

Obstajajo različne opredelitve pojma lokalna samouprava in se razlikujejo od avtorja do avtorja;
enotna definicija lokalne samouprave torej ne obstaja, prav tako ni enotne ureditve lokalne
samouprave znotraj primerjalnega prava.56 Lahko pa na splošno opredelim, da je lokalna
samouprava oblika samostojnega urejanja in reševanja življenjskih potreb prebivalstva v
določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirih in na organiziran, vendar neoblasten način, oz. kot
pravi Callanan,57 tako, da imajo skoraj vse države lokalno samoupravo zasnovano na lokalni
identiteti, ki ureja lokalne zadeve in določa prednostne lokalne naloge.
Po Grafenauerju je splošna značilnost lokalne samouprave v ideji participacije prebivalcev pri
odločanju, torej v tem, da ljudje na nekem ožjem območju sami odločajo o zadovoljevanju
svojih potreb in se država v to ne vmešava.58

52
Grafenauer, B. Lokalna samouprava na Slovenskem, Teritorialno-organizacijske strukture. Maribor: Univerza
v Mariboru, Pravna fakulteta, 2000, str. 36.
53
Več na strani: Lokalna samouprava v Sloveniji centralizem ali decentralizacija. Ifimes.
Dostopno prek: http://www.ifimes.org/si/7858-lokalna-samouprava-v-slovenijicentralizemalidecentralizacija#sthash.QnfbLcFI.dpuf.
54
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and Montenegro. Dublin, 2005, str. 11.
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Callanan, M., Keogan, J. F. Local Government in Ireland. 2003, str. 3.
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V najširšem smislu predstavlja lokalna samouprava temeljno obliko teritorialne organizacije
oblasti in najširši okvir uresničevanja samouprave občanov, ki živijo na določenem območju.
Lokalna skupnost pa je temeljna oblika samouprave občanov in osnovna oblika organiziranja
skupnosti, v kateri državljani neposredno uresničujejo svoje pravice in zadovoljujejo svoje
potrebe.59
Kot pravi Žagarjeva, pomeni lokalna samouprava (krajevna samouprava) pravico prebivalcev
lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo in opravljajo v svoji pristojnosti javne zadeve, ki se
tičejo življenja in dela prebivalcev na njihovem območju. 60V primeru lokalne samouprave gre
zato za t. i. politično decentralizacijo.61
Iz opredelitve lokalne samouprave izhaja, da lahko govorimo o njej le, če so izpolnjeni nekateri
pogoji oz. elementi lokalne samouprave, in sicer: teritorialni element (lokalna skupnost),
funkcionalni element (lastno delovno področje), organizacijski (opravljanje nalog neposredno
ali po svojih organih, materialno-finančni element (lastna materialna in finančna sredstva) in
pravni element (lastnost pravne osebe).62 V Sloveniji je lokalna samouprava kot v večini
sodobnih držav uzakonjena z ustavo. Gre za pravnosistemsko institucijo. Ustava torej v 9. členu
prebivalcem Republike Slovenije zagotavlja lokalno samoupravo in jo opredeljuje kot eno
temeljnih demokratičnih načel. Načelo decentralizacije oblasti oziroma jamstvo lokalne
samouprave je umeščeno med uvodne splošne določbe ustave, ki opredeljujejo vrednote
slovenske države in načela družbene ureditve. Ustava v Republiki Sloveniji je v celoti prevzela
koncept lokalnih skupnosti, kot jih predvideva Evropska listina lokalne samouprave.
MELLS, ki ga je Slovenija ratificirala leta 1996, opredeljuje lokalno samoupravo kot pravico
in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev
v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva. V skladu s tretjim členom MELLS se
pravica lokalne samouprave uresničuje prek demokratično izvoljenih svetov v skladu z načeli,
ki jih vsebuje listina (3. člen). MELLS tudi določa, da morajo biti pooblastila in odgovornosti
lokalnih oblasti določene v zakonu – ali še bolje v ustavi (2. člen). Lokalnim oblastem daje
listina pravico, da delujejo znotraj zakonskih omejitev svobodno v vseh lokalnih zadevah in
tudi v zadevah, ki so jim dodeljene s prenosom pooblastil višjih oblasti. Prav tako četrti člen
listine določa, da morajo biti lokalne oblasti seznanjene, vključene in vprašane tudi pred
sprejemom odločitev o zadevah, ki jih prizadevajo, vendar ne spadajo v njihovo pristojnost.
MELLS opredeljujejo tudi pogoje za delo izvoljenih predstavnikov lokalnih skupnost in določa,
da mora biti izvoljenim predstavnikom lokalnih skupnosti zagotovljeno svobodno opravljanje
in uresničevaje njihovih nalog (7. člen). Listina tudi določa, da meje lokalnih oblasti ne morejo
biti spremenjene brez poprejšnjega posvetovanja s prizadeto lokalno skupnostjo, lahko tudi z
referendumom, če je to dovoljeno z zakonom (5. člen). Prav tako listina določa, da lahko občine
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med seboj sodelujejo z lokalnimi skupnostmi znotraj in zunaj državnih meja, kot tudi z oblastmi
iz njihove države, če je to zakonsko opredeljeno (10. člen).
Prav tako listina vsebuje določila o finančnih sredstvih občin. Določa, da je osnovni pogoj, da
bi lokalne oblasti lahko učinkovito opravljale svoje naloge, ta, da imajo ustrezna finančna
sredstva. Lokalne oblasti lahko zbirajo ta sredstva znotraj zakonskih omejitev v obliki lokalnih
davkov ali subvencij. V zadnjem primeru je treba lokalne oblasti vprašati o njihovih potrebah.
Znotraj oblasti mora biti vpeljana v smislu sistema izravnave tudi finančna izravnava, da bi
zavarovali tiste lokalne skupnosti, ki so finančno šibkejše (9. člen).
Listina je mednarodna pravna obveznost, ki povezuje države, ki so jo ratificirale, ter vsebuje
določeno fleksibilnost pri upoštevanju zakonskih in upravnih sistemov vsake države. Listina
zahteva spoštovanje minimalnega števila pravic, ki konstituirajo evropska izhodišča lokalne
samouprave (12. člen).63
Lokalna samouprava je tudi danes v žarišču znanstvene, strokovne in politične pozornosti tako
pri nas kot v Evropi. V sodobnosti je pomen lokalne samouprave še posebej poudarjen za
presojo demokratičnost neke družbe. Danes lokalna samouprava označuje pravico in
sposobnost lokalne skupnosti, da v mejah ustave in zakonov predpiše in ureja pomemben delež
javnih zadev lokalne narave z lastno odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva.
Poudarek je na človeku, zadovoljevanju njegovih sodobnih potreb ter kakovostnega življenja
njega in njegove družine na kraju prebivanja.64

2.2 Lokalna skupnost
Lokalna skupnost je sama po sebi naravna skupnost in obstaja ter »deluje« ne glede na to, ali
jo država oziroma oblast prizna ali ne, in ali ima kakšen organizacijski status ali ne. Vendar pa
je za lokalno skupnost izredno pomembno, da ima določen status neodvisnosti (avtonomije), ki
olajšuje izvajanje njenih funkcij in ji omogoča nastop navzven, zlasti tudi nasproti državi
sami.65
Čeprav za opredelitev pojma lokalno skupnost ne obstaja enotna definicija, jo različni avtorji
(pravniki, sociologi, geografi, urbanisti in drugi) namreč različno razlagajo. Lahko povzamem,
da so bistveni elementi lokalne skupnosti: določeno ozemlje, ljudje, ki so naseljeni na tem
ozemlju, skupni interesi in potrebe teh ljudi, dejavnost za zadovoljevanje teh potreb ter zavest
ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo.66
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Več na strani: Ifimes. Lokalna samouprava v Sloveniji centralizem ali decentralizacija. Dostopno prek:
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Po Vlaju je lokalna skupnost družbena skupnost na določenem območju enega ali več
povezanih naselij, ki je bistveno manjše od območja države. Gre za naravno, življenjsko
skupnost, ki je nastala z zgodovinskim razvojem, z naselitvijo na določenem območju.67
Lokalna skupnost torej predstavljala posebno vrst družbenih skupin, ki so se izoblikovale v bolj
ali manj zaokrožene enote zaradi skupnega življenja na določenem prostoru oz. ozemlju.
Grafenauer68 take družbene skupine, ki živijo skupaj na določenem ozemlju, poimenuje
»lokalne«. Tako lahko rečemo, da so lokalne skupnosti družbene skupine, vezane na lokalni
prostor.

2.3 Občine
V Evropi, tako kot v Sloveniji, predstavlja občina temeljno enoto lokalne skupnosti. Po ustavi
uresničujejo prebivalci lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih (138. člen
ustave). V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki
se nanašajo samo na prebivalce občine, ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih
nanje prenese država z zakonom in ob zagotovitvi sredstev, pri čemer opravlja nadzor nad
zakonitostjo, primernostjo in strokovnostjo dela njihovih organov (140. člen ustave).
2.3.1 Vloga, velikost in naloge občin
V Sloveniji ZLS podrobneje opredeljuje organiziranost, funkcionalnost in velikost občin.
Splošne določbe ZLS določajo, da je občina temeljna samoupravna skupnost, ki v okviru ustave
in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene
z zakoni (1. in 2. člen). V 12. členu ZLS opredeljuje območje občin in določa, da lahko območje
občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi
prebivalcev.
2.3.1.1 Velikost občin
Občino štejemo (po evropskih teoretikih, ki jih Šmidovnik navaja v razpravi Občina – temeljna
lokalna skupnost) za naravno enoto.69 Povzema, da je občina ne glede na politični status in
obliko temeljna družbena skupnost in se mora zato po naravi stvari ukvarjati s tistimi splošnimi
vprašanji in z vsemi tistimi nalogami, ki se tičejo vsakdanjega sožitja med ljudmi.70 Občine kot
naravne enote naj bi bile majhne – tako po številu prebivalcev kot ozemlju. Najbolj klasična
67
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Grafenauer, 2000, str. 14.
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ki trdi, da občina ni proizvod načrtnega človeškega ali državnega ukrepanja, ali kot pravi: občina ni iznajdba
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država takih naravnih občin je Francija, ki ima 36.400 občin, pri čemer je 28.000 občin z manj
kot 500 prebivalci.71 Tako ima 99 odstotkov občin v Franciji manj kot 2.000 prebivalcev,
povprečje pa znaša približno 1.300 prebivalcev na občino. Čeprav se velikost občin od države
do države razlikuje, tudi v drugih evropskih državah prevladujejo občine, ki imajo v povprečju
od 1.000 do 2.000 prebivalcev in merijo od 10 do 20 km2. Tudi Nemčija, ki je sicer s temeljito
reformo lokalne samouprave število občin zmanjšala za skoraj dve tretjini (s 24.000 na 8.500),
ima še vedno 55 odstotkov občin, ki štejejo manj kot 2.000 prebivalcev.72
Klasični tip občine, oblikovane po načelu »eno naselje ena občina«, še vedno prevladuje na
evropskem kontinentu. Izjema so občine v skandinavskih in državah Beneluksa, v Veliki
Britaniji ter na Portugalskem, kjer prevladujejo »velike občine«, ki so rezultat kompromisa med
opisano klasično občino in »moderno« občino, ki naj bi temeljila na tehničnih načelih
racionalnosti in učinkovitosti poslovanja.73
Iz navedenega lahko sklepamo, da so »klasične« evropske občine v povprečju majhne, kar
dokazuje njihovo naravno bit, in da glede njihove velikosti ne veljajo nikakršna pravila
racionalnosti, pač pa zgolj sociološka stvarnost obstoja naseljenih krajev najrazličnejših
velikosti in najrazličnejšega pomena, kot jih je oblikoval razvoj v dolgih stoletjih. Ti podatki
dokazujejo, da občina ni proizvod zavestne in racionalne družbene organizacije oziroma
reorganizacije; izoblikovalo jo je življenje samo, obstoječa zakonodaja pa jo je sprejela in
pravno sankcionirala njen obstoj.74
Brezovšek ugotavlja, da imajo Češka, Francija, Madžarska, Slovaška, Španija, Nemčija in
Grčija več kot polovico občin z manj kot 1.000 prebivalci. Avstrija, Italija in Finska imajo
večino občin z manj kot 5.000 prebivalci. Večino občin z več kot 10.000 prebivalci imajo
Belgija, Bolgarija, Švedska in Danska. Največje število občin z več kot 100.000 prebivalci
imajo Španija (55), Italija (51), Poljska (43), Francija (36) in Portugalska (23); večinoma gre
za države, ki imajo tudi večino majhnih občin. 75
Za Slovenijo Brezovšek pravi, da bi jo težko uvrstili v katero od zgornjih skupin, saj ima občine
razporejene v tri različne skupine: 100–5.000 (46,6 odstotka) prebivalcev, 5.001–10.000 (22,3
odstotka) prebivalcev in 10.001–100.000 (26,4 odstotka) prebivalcev, medtem ko nima niti zelo
velikih niti zelo majhnih občin. Čeprav naša država sodi po velikosti in številu občin tik za prvo
polovico vseh držav, pa nadaljnje drobljenje občin ni v skladu z evropskimi tokovi. Prav v
Sloveniji se je namreč število občin v zadnjem desetletju najbolj povečalo v vsej vzhodni in
srednji Evropi.76
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Teoretiki so glede prave velikosti občin razdvojeni. Zagovorniki malih občin menijo, da so v
njih državljani bolj motivirani za sodelovanje, ker ima vsak posamezni glas večjo težo.77
Nadaljnje trdi Swaniewics, da se lahko prebivalci v majhni homogeni skupnosti lažje
identificirajo z lokalno skupnostjo kot prebivalci večjih občin.78 Cameron tudi trdi, da so
majhne enote bolj homogene in večje enote bolj raznolike (na primer stranke in organizirane
skupine so večje in bolj aktivne v velikih skupnostih).79 Tudi Larsen je mnenja, da se majhne
občine lažje prilagodijo lokalnim potrebam.80 Tudi volilna udeležba, organizacijsko
sodelovanje in neposredni stik s politiki so večji in državljani so bolj zainteresirani za lokalno
politiko v majhnih občinah, trdita Larsen in Swaniewics.81
Na drugi strani pa teoretiki zagovarjajo velike, finančno močne občine.
Haček povzema temeljne pomanjkljivosti majhnih lokalnih skupnosti različnih avtorjev, ki
pogostoma navajajo, da take male občine ne morejo kakovostno opravljati svojih nalog, ker v
njihovih ozkih mejah ni na voljo sposobnega strokovnega in političnega kadra niti potrebnih
finančnih sredstev za opravljanje kakršnih koli zahtevnejših nalog.82 V okviru majhnih lokalnih
skupnosti tudi ni mogoče organizirati in opravljati sodobnih javnih služb. Zato mora država vse
zahtevnejše projekte opravljati sama, ali pa jih naložiti širšim lokalnim skupnostim, če te seveda
obstajajo. Haček nadalje povzema, da vztrajanje na majhnih lokalnih skupnostih krepi
centralizem in izpodkopava temelje, na katerih sloni sama ideja lokalne samouprave.83 Tanzi
navaja, da je slaba stran majhnih občin pojav korupcije, nepotizma in prešibke administracije.84
Slovenija je, kot smo že ugotovili, skupaj s še nekaterimi državami sredi dveh skrajnosti, z
največjim deležem občin z manj kot 5.000 prebivalci in teritorialno dokaj velikimi občinami.
Skrb vzbujajoče je dejstvo, da se je v Sloveniji med leti 1992 in 2011 število občin močno
povečalo, ob tem pa še vedno nimamo organizirane širše ravni lokalne samouprave, medtem
ko v nekaterih državah, kot so denimo Nemčija, Finska, Danska, Grčija, Nizozemska, Avstrija,
v zadnjih letih potekajo procesi združevanja občin, s čimer se je ponekod zelo močno zmanjšalo
njihovo število. Države, kjer se je število občin v zadnjih dveh desetletjih izrazito povečalo, so
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po drugi strani precej manj številne; poleg Slovenije v to kategorijo lahko prištevamo le še
Hrvaško in Češko republiko, pri čemer imata dvonivojsko urejen sistem lokalne samouprave, v
Sloveniji pa je lokalna samouprava še vedno enonivojska.85
2.3.1.2 Naloge občin
Naloge občin se, tako kot urejenost in organiziranost lokalne samouprave, med evropskimi
državami razlikujejo. Občine v sodobni lokalni samoupravi so običajno pristojne za komunalne
zadeve, za vzgojno-varstvene službe, socialno varstvo, za zdravstvene službe, podporo zasebni
gospodarski panogi (npr. zagotavljanje prostora za gospodarske in trgovske dejavnosti),
zagotavljanje kolektivne porabe za prebivalce lokalne skupnosti (na primer solidarnostna in
nedobičkonosna stanovanja za šibkejše sloje prebivalstva) in vzdrževanje družbenega reda (na
primer s podporo ljudem v težavah). Obseg nalog občin je razmeroma velik in zajema večino
nalog, ki so pomembne za vsakodnevno življenje ljudi. Regijam oziroma drugi ravni lokalne
samouprave so poverjene pristojnosti, ki se nanašajo na večjo populacijo in vsebujejo
usklajevanje in načrtovanje čez lokalne meje v javnem prevozu, bolnišnicah, srednjem šolstvu,
regionalnem načrtovanju in drugem. Zadeve, ki jih opravljajo občine in regije, so določene v
zakonih za posamezno področje.86 Vendar se, kot že rečeno, obseg nalog med posameznimi
državami v Evropi razlikuje. Tako denimo predstavlja občina v Švici politično komuno, ki
uresničuje prenesene splošne naloge na lokalni ravni pod nadzorom kantonalne oblasti.
Komune so pristojne za lokalne ceste, javne površine, pokopališča, lokalno javno lastnino,
zagotavljajo šolske prostore, športne naprave, omogočajo delovanje društev. Obstajajo pa tudi
komune za posebne namene, denimo za izobraževanje, cerkvene komune, državljanske komune
ipd.87
Ugotavljam, da imajo tudi majhne francoske občine sorazmerno ozko delovno področje nalog,88
saj centralistična ureditev francoske države ni naklonjena prenašanju dela svojih nalog na
lokalne skupnosti. Povprečna podeželska občina v Franciji, Švici in tudi v Avstriji s 1.000 ali
celo manj prebivalci ima malo nalog in je skoraj brez administrativnega in strokovnega aparata.
Njeno upravno poslovanje je minimalno in ga opravlja deloma župan sam, ali pa ob pomoči
dodatno zaposlenega, ki dela le po nekaj ur dnevno. Po zbranih ugotovitvah Šmidovnika taka
občina skrbi za občinsko poslopje, za pokopališče, za vzdrževanje občinskih poti, za red in mir
v občini, ki ga zagotavlja poljski čuvaj, in morebiti še za požarno varnost (po navadi skupno z
drugimi občinami).89 To so dejavnosti, ki pokrivajo najosnovnejše potrebe vaških naselij. To
so prvobitne oziroma naravne naloge vsake občine in se pojavljajo skozi stoletja zgodovinskega
razvoja v skoraj isti vsebini in obliki.90
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V Nemčiji je obseg nalog občin veliko večji kot to velja za francoske občine, saj se nemški
model lokalne samouprave bistveno razlikuje od francoskega. V Nemčiji velja po deželnem
zakonu v občinah načelo univerzalne pristojnosti, kar pomeni, da so občine pristojne za
izvajanje vseh nalog na svojem področju.91
Po uvedbi lokalne samouprave leta 1994 naj bi občine v Sloveniji prevzele opravljanje lokalnih
zadev javnega pomena, ki so določene s splošnim aktom ali z zakonom. V skladu z ustavo imajo
občine splošno pristojnost.92 Občina je po ustavi pristojna za lokalne zadeve, ki jih lahko ureja
samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine (prvi odstavek 140. člena ustave). Drugi
odstavek istega člena ustave pa tudi določa, da lahko država po poprejšnjem soglasju občine ali
širše samoupravne lokalne skupnosti z zakonom prenese nanju opravljanje posameznih nalog
iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.
Dejansko lahko delimo naloge lokalne skupnosti na izvirne in prenesene. Izvirne naloge so tiste
naloge lokalnega pomena, ki si jih občine določijo v okviru svoje ustavne avtonomnosti s
svojimi akti. Za izvirne naloge štejemo tudi lokalne zadeve, ki jih občinam določi država s
svojimi zakoni. Te so določene praviloma s področnimi zakoni o posameznih dejavnostih (npr.
zakon o varnosti v cestnem prometu, zakon o šolstvu itn.).93
ZLS, ki je bil v Sloveniji sprejet leta 1994, naloge (izvirne naloge) občin podrobneje opredeljuje
v 21. členu in določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti
naslednje naloge, ki jih po Grafenauerju lahko razdelim v šest skupin.94 Če povzamem občinske
naloge po Grafenauerju, ima občina nalogo upravljati s svojim premoženjem in določiti način
ter pogoje upravljanja s premoženjem. Po zakonu je dolžna upravljati in skrbeti ter urejati
lokalne javne službe in voditi javna podjetja. Naloga občine je tudi, da upravlja z občinskimi
javnimi površinami in drugim javnim dobrom ter skrbi za lokalne ceste in javne ter rekreacijske
poti. Po zakonu je občina dolžna sprejeti statut občine, načrt razvoja občine, odloke in druge
občinske akte. Vsako leto je zavezana k sprejemu občinskega proračuna in zaključnega računa
občine. Prav tako je naloga občine, da sprejema prostorske načrte občine in predpisuje lokalne
načrte. Naloga občine je tudi skrb in urejanje javnega reda v občini. Občina tudi določa vrste
prekrškov in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine. Ne nazadnje je
njena naloga tudi urejanje delovanja občinske uprave.
Prav tako je s svojimi sredstvi občina dolžna graditi in vzdrževati lokalne javne ceste in javne
poti, pospeševati kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost; graditi javne objekte in
naprave, graditi stanovanja za socialno ogrožene, zagotavljati delovanje javnih služb,
zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana, nadzornega odbora in občinske uprave.
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Po zakonu je občina tudi zavezana spodbujati gospodarski razvoj občine in opravljati naloge s
področja gostinstva, turizma in kmetijstva, pospeševati razvoj športa in rekreacije, skrbeti za
požarno varnost in organizirati reševalno pomoč. Njena naloga je tudi skrb za varstvo zraka,
tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom. Skrbeti mora tudi za urejeno zbiranje odpadkov.
Hkrati mora občina zagotavljati pomoč in reševanje ob elementarnih nesrečah in nadzirati
krajevne prireditve.
Po zakonu sme občina sklepati pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
o koncesijah, o uporabi javnega dobra in drugih razmerjih, v katera stopa.95
V skladu s 22. členom ZLS lahko mestna občina poleg lokalnih zadev javnega pomena na
podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, opravlja še z zakonom določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.
O prenesenih nalogah govorimo, ko država na podlagi zakona na občino prenese tudi
posamezne naloge iz državne pristojnosti, če se oceni, da se te naloge lahko racionalneje in
učinkoviteje opravljajo v občini, vendar mora država za te prenesene naloge zagotoviti občini
potrebna sredstva (24. člen). Z zakonom se lahko tudi določi, da se opravljanje teh nalog
prenese na vse občine, na mestne občine, na občine na določenem območju ali pa na posamezno
občino.
Po spremembi 140. člena ustave iz leta 2006 država za prenos posameznih nalog iz državne
pristojnosti ne potrebuje soglasja občine ali širše lokalne skupnosti.96 V praksi državna uprava
v Sloveniji prenaša del svojih nalog na občine predvsem na področju srednjih šol, javnih
zdravstvenih služb na sekundarni ravni, posegov v prostor, javnega primestnega prometa in še
nekaterih drugih manjših zadev (npr. obratovalni čas gostiln). Iz proučene zakonodaje sklepam,
da je država dolžna prenesti del svojih pristojnosti na občine, kadar gre za racionalizacijo
postopkov oziroma ko so lahko občine učinkovitejše pri izvajanju teh nalog. Vendar
predstavniki Skupnosti občin Slovenije že dlje časa izpostavljajo, da je višina povprečnine
prenizka, da bi lahko občine pokrivale tekoče stroške, transferje občin in prenesene naloge.
Zaradi tega imajo nekatere občine že likvidnostne težave.
Posebej bi poudarila, da je občina v skladu z zakonom tudi dolžna zagotoviti opravljanje javnih
služb, ki jih sama določi, ali so pa te določene z zakonom. Gre predvsem za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne in druge javne
dobrine. ZLS v 61. členu določa, da občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb z
ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij ali neposredno v okviru občinske uprave, ali
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z dajanjem koncesij, ali na kak drug način, ki je v skladu z zakonom. Dvoje ali več občin lahko
za zagotavljanje javnih služb ustanovi skupaj javni zavod ali javno podjetje.97
V začetnem obdobju delovanja novih občin je bilo v Sloveniji težko pričakovati, da bi občina
lahko prevzela v svoje upravljanje določene zadeve, ker za to ni bilo materialnih in kadrovskih
možnosti. Ker v preteklosti vse občine niso bile sposobne opraviti vseh nalog, so večje občine
pogodbeno izvajale naloge za manjše občine,98 pozneje pa so to uredili z ustanavljanjem
skupnih občinskih uprav, s skupnim zagotavljanjem javnih služb ter omogočanjem povezovanja
občin v interesne zveze. Zdaj pa občine ugotavljajo, da so usposobljene tudi za prevzem tistih
zadev iz državne pristojnosti, ki bi jih bilo smotrno in racionalneje izvajati v občinah. Tu gre
za zadeve, povezane z urejanjem prostora, kmetijstvom, drobnim gospodarstvom, turizmom,
javnimi prireditvami, obratovalnim časom in z drugimi področji.
2.3.2 Financiranje lokalnih skupnosti
Lokalna samouprava je po Vlaju samo zunanji videz, če nima finančne avtonomije in dovolj
finančnih virov.99 Za opravljanje nalog morajo imeti lokalne skupnosti po načelu koneksitete100
dovolj finančnih sredstev, da nadomestijo stroške, ki nastanejo z izvajanjem nalog, ki jih je
država oz. zakonodajalec prenesel na lokalne skupnosti. Gre za načelo – varovalo, ki občine
varuje pred povečanjem nalog v primeru, ko zanje niso zagotovljena oz. prenesena sredstva za
izvajane novih (prenesenih) nalog.
Ustave v 142. členu določa, da se občina financira iz lastnih virov. Država občinam, ki zaradi
slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, v skladu
z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva.
Načela financiranja lokalnih skupnosti so zapisana tudi v 9. členu MELLS. Zakonodaja, ki
ureja financiranje občin, mora biti v skladu z ustavo in MELLS. Torej mora spoštovati:
•
•
•

upravičenost občin do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi v okviru svojih pooblastil
prosto razpolagajo,
načelo sorazmernosti finančnih virov z nalogami,
načelo, da občine v okviru zakona določajo višino vsaj dela finančnih virov, ki praviloma
izvirajo iz krajevnih davkov in prispevkov,
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•
•
•
•
•

načelo elastičnosti sistema financiranja, ki naj zagotavlja raznovrstnost in prilagodljivost
virov financiranja, ki naj v kar največji meri sledijo gibanju stroškov,
načelo določitve postopkov za finančno izravnavo in drugih ukrepov za popravo učinkov
neenake porazdelitve možnih finančnih virov,
načelo sodelovanja občin pri določanju prerazporejenih virov,
pravico do zadolževanja na domačem trgu kapitala ter
načelo neomejevanja samostojnosti, ki prepoveduje posege v pravico občin, da samostojno
odločajo v okviru svojih pooblastil.

Čeprav je Republika Slovenija ratificirala MELLS in načela listine vključila v obstoječo
zakonodajo in ta listina že v preambuli določa, da lokalnih oblasti višje ne smejo omejevati,
ampak morajo uživati široko avtonomijo tudi in predvsem na področju financiranja, pa v praksi
ni tako. Če povzamem navedbe teoretikov, je finančna avtonomija lokalnih skupnosti eden od
osnovnih elementov samouprave, ki si jo občine lahko zagotovijo le s ustreznimi finančnimi
sredstvi, s katerimi občine prosto razpolagajo. Povzemam torej, da je za finančno avtonomijo
občine bistvenega pomena to, da občina z lastnimi viri zagotovi toliko finančnih sredstev, da
lahko učinkovito opravlja naloge, ki so ji zakonsko dodeljene. Po objavljenih podatkih
ugotavljam, da je večina občin v Sloveniji torej takih, ki direktno ali indirektno za opravljanje
nalog potrebujejo sredstva iz državnega proračuna.
2.3.3 Temeljne pravne podlage financiranja lokalnih skupnosti
Sistem financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji temelji na ustavi. Podrobneje financiranje
občin urejajo predvsem ZJF, ZLS in ZFO-1.
Najpomembnejši zakon je ZFO-1.101 ZFO-1 ureja predvsem financiranje nalog iz občinske
pristojnosti (t. i. zagotovljena poraba, zdaj primerna poraba) in določa, da financiranje občin
temelji na načelih lokalne samouprave, predvsem na načelu sorazmernosti virov financiranja z
nalogami občin in načelu samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog,102 ter da morajo
biti v občinskem proračunu zajeti vsi prejemki in izdatki.103 Samo sestavo, pripravo in
izvrševanje proračuna ureja ZJF.104 Glede financiranja opravljanja nalog iz državne pristojnosti
ZFO določa, da se z zakonom, s katerim je na občino preneseno opravljanje posameznih nalog
iz državne pristojnosti, določi tudi način zagotavljanja sredstev, ki jih mora zagotoviti država,
ter da mora država občini zagotoviti financiranje v sorazmerju z vrsto in obsegom prenesenih
nalog. Občine naj bi se financirale iz lastnih virov. Tistim občinam, ki zaradi slabše
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gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država zagotovi
dodatna sredstva.105
2.3.4 Viri financiranja občin
ZLS se od leta 1993 do danes v delu, ki določa, da so viri financiranja občin lastni viri, sredstva
države in zadolžitve ter da občine z njimi financirajo lokalne zadeve javnega pomena, ni
spreminjal. ZLS v 52. členu določa, da se občina za zagotavljanje nalog javnega pomena
financira iz:
•
•
•

lastnih virov,
sredstev države in
z zadolževanjem.

2.3.4.1 Lastni finančni viri lokalne skupnosti
Ustava v 142. členu določa, da se občina financira iz lastnih virov. ZLS določa, da so lastni viri
občine:
•
•

•

davki (davek od premoženja, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo,
davek na promet nepremičnin in drugi davki, določeni z zakonom) in
druge dajatve (prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za
storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno
dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona) in
dohodki od njenega premoženja (dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte,
ki so občinska lastnina, dohodki od vlaganj kapitala, dohodki od vrednostnih papirjev in
drugih pravic, ki jih je občina kupila, dohodki od rent in dohodki od dobička javnih podjetij
in koncesij) .106

Lastni vir financiranja občin so tudi prihodki iz dohodnine,107 katere delež, namenjen občinam,
se je povečal s 30 odstotkov na 35 odstotkov v letu 1998 ter na 54 odstotkov v letu 2008, ter
prihodki iz drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za
posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin. Prihodki iz obeh navedenih
naslovov spadajo med lastne vire financiranja.
Če povzamem, najpomembnejši in največji vir lastnih sredstev občin predstavlja dohodnina, na
višino katere občine ne morejo vplivati, saj jo določa država, kar seveda pomeni, da je veljavni
sistem financiranja občin dokaj centralističen, saj občine ne morejo vplivati na višino oz. obseg
najpomembnejšega vira lastnih sredstev. Ugotavljam, da je za večjo finančno samostojnost
občin, kot jo imajo danes, nujna uvedba takih občinskih davkov (npr. davek na nepremičnine),
na katere bo imela občina direkten vpliv (na davek na srečo občina res nima nobenega vpliva).
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Vendar pa sedanji državni sistem ne kaže velike naklonjenosti za povečanje finančne
avtonomije občin, saj bi uvedba občinskih davkov vplivala na celoten državni davčni sistem.
Menim, da je sedanji sistem financiranja občin potreben nove reforme, ki bo občinam omogočil
v preambuli MELLSA zapisano finančno avtonomijo.
2.3.4.2 Sredstva države
V skladu z navedenim 52. členom ZLS država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati
lokalnih zadev javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. Višino in
način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon.
Če lastni viri občine torej niso zadostni za opravljanje osnovnih nalog občine, pripadajo občini
dodatna sredstva države v obliki finančne izravnave. Občina je na podlagi zakona o lokalni
samoupravi upravičena do dodatnih sredstev države, če iz lastnih virov ne more financirati
lokalnih zadev javnega pomena v primerni višini.
Podlaga za ugotavljane primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin so stroški
financiranja nalog, ki jih občine izpolnjujejo iz svojih pristojnosti oziroma so jim dodeljene
zakonsko.108 Pravna podlaga za izračun primernega obsega sredstev porabe določa 13. a člen
ZFO-1. Primeren obseg sredstev je merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za
financiranje primerne porabe (v nadaljnjem besedilu: primeren obseg sredstev), ki ga izračuna
ministrstvo, pristojno za finance, za posamezno proračunsko leto 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 čemer 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.
Če je izračunani primerni obseg sredstev za več kot 15 odstotkov višji od izračunane primerne
porabe občine, se presežek nad 15 odstotkov zmanjša za 50 odstotkov, določa 13. a člen ZFO1.
Za financiranje obsega primerne porabe pripada posamezni občini 70 odstotkov prihodkov iz
dohodnine (54 odstotkov dohodnine), medtem ko 30 odstotkov tega vira predstavlja osnovo za
solidarnostno izravnavo med občinami s šibkejšo davčno strukturo. Kot osnova za obračun se
štejejo prihodki iz dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred
108
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letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba občin (v skladu s tretjim odstavkom 6.
člena ZFO-1), ki se ugotovijo na podlagi vsote odmerjene dohodnine iz odločb o odmeri
dohodnine od dohodkov.
Menim, da je bilo s to novo zakonsko spremembo (s spremembo ZFO leta 2006) odpravljeno
nesorazmerje v razporeditvi dohodnine po posameznih občinah, s katero so se srečevale občine
do tega leta. S sedaj veljavno ureditvijo razdelitve prihodkov iz dohodnine se je odpravilo
horizontalno davčno neravnotežje med občinami. Vendar pa ugotavljam, da na drugi strani ta
sistem financiranja občin povečuje fiskalno centralizacijo in s tem omejuje ekonomsko in
finančno avtonomnost občin kot enega osnovnih vzvodov za učinkovito upravljanje na lokalni
ravni.
Občinam, katerih zgoraj navedeni prihodki so nižji od njihovega primernega obsega sredstev,
pripada solidarnostna izravnava, in sicer v višini razlike med prihodki iz naslova davkov (iz
prvega odstavka 6. člena ZFO) in primernim obsegom sredstev. Če sredstva za solidarnostno
izravnavo ne zadostujejo za pokrivanje primernega obsega sredstev, se solidarnostna izravnava
za posamezno občino ugotovi v odstotku, izračunanem ob upoštevanju razlike med prihodki iz
prvega odstavka 14. člena tega zakona, ki določa, da pripada občini za financiranje primerne
porabe 70 prihodkov iz dohodnine, in primernim obsegom sredstev v vsoti vseh razlik občin,
upravičenih do solidarnostne izravnave.109
V 15. členu ZFO-1 je opredeljena višina finančne izravnave za dodelitev iz državnega
proračuna občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz 14. člena tega zakona
ne more financirati primerne porabe.
Milunovič110 ugotavlja, da je pozitivna plat sistema finančne izravnave, ki ima značaj
nenamenske dotacije države, v popravku razlik razpoložljivih prihodkov posamezne občine za
izvajanje lokalnih zadev javnega pomena, ki bi se sicer morala izenačevati prek sistema
neposrednih dotacij šibkejšim občinam. Negativna stran finančne izravnave pa je v tem, da
zaradi vnaprej določene porabe s strani države demotivira občine za samostojno ustvarjanje
lastnih virov prihodkov in za krepitev davčne baze.
Sama sem mnenja, da bi občine bolj odgovorno ravnale s finančnimi sredstvi iz lastnih virov,
če bi bil sistem financiranja občin tak, da bi jim omogočal finančno samostojnost, in bi bile
finančne izravnave deležne le gospodarsko šibke občine.
Občinam se zagotavljajo iz državnega proračuna tudi dodatna sredstva za sofinanciranje
izvajanja posameznih nalog ali programov, za investicije in za skupno opravljanje nalog
občinske uprave. Navedena sredstva so namensko dodeljena.
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ZFO-1 ureja sofinanciranje investicij, ki jih občine načrtujejo s svojimi načrti razvojnih
programov in zanje tudi zagotavljajo sredstva, s sredstvi državnega proračuna. Z ureditvijo
sofinanciranja investicij so v zakon vgrajeni ukrepi spodbujanja skladnejšega razvoja, katerih
cilj je zagotavljanje enakih možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev ne glede na
občino, v kateri prebivajo. V skladu s tem ciljem se za vsako proračunsko leto v državnem
proračunu zagotavljajo dodatna sredstva, ki se razdelijo v deleže v skladu s kriteriji in merili,
določenimi z zakonom. Delež sredstev za sofinanciranje občinskih investicij lahko občina črpa
v proračunskem letu, za katerega je določen, in za večletne projekte še deleže, določene za
največ dve naslednji proračunski leti.
Kriterije in merila za določitev deleža posamezne občine v skupnih dodatnih sredstvih za
sofinanciranje občinskih investicij določa 23. člen ZFO-1. Ta člen določa tudi namen porabe
teh sredstev.
2.3.4.3 Zadolževanje
Če navedena sredstva ne zadostujejo za financiranje nalog, ki jih mora lokalna skupnost v
skladu z zakonskimi določili izvajati, se lahko lokalna skupnost tudi zadolži. ZLS v 55. členu
določa, da se občina lahko zadolži pod pogoji, določenimi z zakonom.
Ker gre za osrednjo vsebino magistrskega dela, bom problematiko zadolževanja občin v
Sloveniji podrobneje obravnavala v posebnem poglavju.
2.3.4.4. Sredstva EU kot vir proračuna občine
Občina kot temeljna enota lokalne samouprave se financira z različnimi finančnimi viri, in sicer
z lastnimi viri, s sredstvi države in z zadolževanjem. Ker je Slovenija z vključitvijo maja 2004
postala članica EU, je upravičena do finančne pomoči iz proračuna EU. Ta sredstva
predstavljajo dodaten vir financiranja občin. Slovenija v skladu s sistemom lastnih virov
sofinancira programe proračuna EU, na drugi strani pa je upravičena do črpanja sredstev iz
programov, o katerih vsebini se z EU dogovori vsako leto.111
Za občine so evropska sredstva pomemben dolgoročni dejavnik gospodarskega in družbenega
razvoja. Čeprav financiranje projektov iz skladov EU le dopolnjuje nacionalne politike razvoja,
predstavljajo evropska sredstva dodatna vrednost projektom, velikokrat pa so celo nujna za
njihovo izvedbo. V času povečane obremenjenosti javnih financ in neustreznega financiranja
lokalne samouprave sredstva iz skladov EU zagotavljajo pomemben prispevek pri izvajanju
razvojnih funkcij države in občin.
Evropska komisija v začetku programskega obdobja državam članicam iz evropskega
proračuna nakaže predplačila. Ta sredstva se v Republiki Sloveniji zbirajo na posebnih
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namenskih podračunih v okviru enotnega zakladniškega računa države in niso takoj
evidentirana med prihodki državnega proračuna.112
Kot izhaja iz Revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije,113 potekajo
plačila upravičencem sredstev, v tem primeru občinam, tako, da se na podlagi zahtevka
upravičenca izvedejo iz državnega proračuna. Sredstva za izplačilo upravičencem so
zagotovljena na posebnih postavkah namenskih sredstev EU in postavkah slovenske udeležbe,
ki jih neposredni proračunski uporabniki načrtujejo v svojih finančnih načrtih. Ti dve postavki
pa nista medsebojno povezani, zato se v praksi pogosto dogaja, da sredstev na postavkah
slovenske udeležbe ni dovolj za izplačilo 15-odstotnega deleža sofinanciranja. Zahtevki za
izplačilo so podlaga za to, da posredniška telesa pripravijo zahtevek za povračilo in ga
predložijo organu za potrjevanje. Kadar je v vlogi upravičenca neposredni proračunski
uporabnik, v tem primeru občina, zahtevek za povračilo pripravi organ upravljanja. Na podlagi
zahtevkov za povračilo se z namenskih podračunov evropska sredstva vrnejo v državni
proračun in hkrati evidentirajo kot prihodek državnega proračuna. Državni proračun tako zalaga
sredstva, ki so izplačana upravičencem, preden se ta povrnejo v državni proračun.114
Vendar pa je uspešnost črpanja sredstev iz proračuna EU odvisna od absorpcijske
sposobnosti115 državnih, lokalnih oblasti in drugih institucij. Teoretiki pojem absorpcijske
sposobnosti proučujejo skozi tri različne komponente, makroekonomsko, administrativno in
finančno. Tako Šupnikova116 kot Lorvi117 in Boeckhout118 poudarjajo pri lokalnih skupnostih
predvsem pomen administrativne in finančne absorpcijske sposobnosti. Ti avtorji posebej
postavljajo pod vprašanje administrativne in finančne sposobnost pridobivanja in črpanja
sredstev pri malih občinah z nizkimi proračuni.
Lorvijeva opredeljuje administrativno sposobnost občin kot zmožnost občin, da so se same
sposobne prijaviti na razpisane projekte in so zmožne tudi priskrbeti potrebna finančna sredstva
za sofinanciranje teh projektov, jih uspešno izvesti, spremljati učinke in evalvirati rezultate.
Boeckhout in drugi119 opredeljujejo upravno zmogljivost kot sposobnost in spretnost centralnih
in lokalni ravni oblasti, da pravočasno pripravijo in izberejo ustrezne načrte, programe in
projekte, poskrbijo za koordinacijo med glavnimi sodelujočimi partnerji, poskrbijo za
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administracijo in poročanje zahtev in zagotovijo tak nadzor nad potekom projekta, da se
izognejo morebitnim nepravilnostim.
Finančno absorpcijo avtorji Boeckhout120 in drugi ter Lorvijeva121 opredeljujejo kot sposobnost
občin za sofinanciranje podprtih programov in projektov v EU, pravilno načrtovanje in
zagotavljanje teh sredstev za sofinanciranje v večletnih nacionalnih proračunih.
Mrak in Wostner opredeljujeta finančno sposobnost dvostransko, in sicer poudarjata pomen
sofinanciranja projektov na strani prejemnikov sredstev, ki morajo najprej zagotoviti sredstva
za sofinanciranje projektov, in sposobnost države članice, da zagotovi sredstva za
sofinanciranje v državnem proračunu.122 Opozarjata tudi na likvidnostni problem, v katerega
lahko zapadejo občine zaradi predfinanciranja projektov, gre za zalaganje finančnih sredstev,
ki jih dobijo občine povrnjene šele po uspešno končanem projektu.
2.3.5. Razdrobljenost lokalne samouprave in črpanje sredstev EU
Po pregledu dostopne literature potrjujem ugotovitve nekaterih predhodnikov, ki so se lotili
raziskovanja črpanja sredstev v lokalnih skupnostih, da obstaja zelo malo avtorjev, ki bi
raziskovali uspešnost črpanja sredstev iz proračuna EU na lokalni ravni. Gre za specifično
problematiko in sorazmerno novo področje v EU, saj se stare članice EU s to problematiko niso
srečevale. Da ni zadostnih teoretičnih dognanj s tega področja, opozarja tudi Horvat, ki pravi,
da je učinke kohezijske politike možno ocenjevati dolgoročno, v tem primeru pa gre za
sorazmerno novo problematiko.123 Da absorpcijska problematika in administrativna
neučinkovitost ni bila značilna za stare članice EU, ugotavlja tudi Verheijen, ki pravi, da so
tradicionalno vzpostavljeni upravni sistemi starih članic EU pred širitvijo EU, do leta 2004,
delovali na podlagi dolgoletnih izkušenj zelo strokovno in se lokalne skupnosti z
administrativno problematiko niso srečevale.124 Zaradi navedenega tudi ni bilo potrebe po
temeljiti analizi učinkovitosti črpanja sredstev iz evropskih skladov.
Problematiko črpanja sredstev na lokalni ravni in v malih občinah so začeli proučevati
predvsem po letu 2004 v državah Jugovzhodne in Vzhodne Evrope.
Na Češkem so se proučevanja tega instituta lotili Šupnikova, Pavel in Klazar in ugotovili, da so
večje občine kadrovsko močnejše, dejansko bolj usposobljene za pridobivanje sredstev iz EU
skladov kot male občine, ki se zahtevnih EU projektov lahko lotevajo le ob pomoči zunanjih
strokovnjakov in inštitucij.125
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Enako problematiko pri Estoniji zaznava Tatarjeva,126 saj ugotavlja, da imajo večje in velike
občine usposobljene kadre (tudi posebne oddelke), ki so specializirani in imajo potrebno znanje
za pripravo obsežne in zahtevne projektne dokumentacije v procesu pridobivanja sredstev iz
proračuna EU. Osebje, zaposleno v malih, perifernih občinah ni posebej specializirano za
pripravo projektov, saj so male občine s številčno in strokovno šibko kadrovsko strukturo po
navadi organizirane tako, da celoten postopek od načrtovanja do priprave in izvedbe projekta
prevzame vodstveni kader, saj jim za zunanje svetovalce mnogokrat zmanjka finančnih
sredstev. Ustanovitev posebnih enot oz. oddelkov, ki bi se ukvarjali le s pridobivanjem sredstev
iz EU, si male občine zaradi neprimernega financiranja lokalne samouprave ne morejo
privoščiti, je kritična Tatarjeva.
Podobno problematiko lokalnih skupnosti v Estoniji ugotavlja tudi Lorvijeva, v raziskavi, ki jo
je izvedla leta 2013, kjer opozarja na nizko administrativno sposobnost malih občin v Estoniji,
ki potrebujejo pomoč zunanjih svetovalnih centrov oz. razvojnih agencij za pripravo
projektov.127 Ugotavlja, da velikokrat v malih, odmaknjenih občinah kader ni sposoben dati niti
pobud in načrtovati novih projektov, kaj šele da bi bili usposobljeni za pripravo zahtevne
projektne dokumentacije. Zaradi tega so projekti pogosto odmaknjeni od dejanskih potreb
lokalnega okolja, saj jih pripravljajo nevladne organizacije in interesne skupnosti, ki nimajo
pravih informacij o lokalni problematiki.
Tudi slovenski avtorji128 ugotavljajo, da imajo male občine zaradi kadrovske podhranjenosti in
finančne omejenosti težave pri črpanju sredstev iz skladov EU.
Na osnovi izkušenj iz prejšnjih finančnih obdobij je tudi EU označila usmerjanje sredstev na
ravni mikroregij kot neučinkovito. V finančnem obdobju 2007–2013 je bila zato koncentracija
sredstev usmerjena predvsem v regije, in ne več v manjše enote, kot so denimo občine.129
Večina držav članic, ki so pristopile v EU leta 2004, ni uvedla decentralizacije oblasti.130 Vlaj
meni, da bi težavo s pridobivanjem sredstev v sedanji razdrobljeni lokalni samoupravi rešili z
ustanovitvijo oz. uvedbo velikih pokrajin, ki bi imele dovolj človeških in materialnih virov.
Enako mnenje ima tudi Mulec, ki razlog za slabo povezanost občin vidi v neuvedbi regij, saj
ravno v povezovanju občin vidi rešitev za uspešnejše črpanje sredstev iz skladov EU.131
2.3.6. Problematika financiranja in razdrobljenosti slovenskih občin
Ker je vprašanje materialne osnove bistveno vprašanje lokalne samouprave, je financiranje
lokalnih skupnosti bistvena postavka njenega položaja v državnem sistemu. Finančna
neodvisnost pomeni temelj lokalne samouprave, saj pomanjkanje finančnih sredstev spreminja
lokalne skupnosti v izvršilne organe centralne državne uprave. Iz proučene literature zato
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sklepam, da je vzpostavitev ustreznega sistema financiranje lokalnih skupnosti najtežji problem
lokalne samouprave. Za problematiko financiranja lokalne samouprave v Sloveniji ni krivo
samo pomanjkanje denarnih sredstev za pokrivanje javnih potreb, ki ga primanjkuje tako na
državni kot na lokalni ravni. Poleg neustrezne višine finančnih sredstev in virov obstaja vrsta
okoliščin, ki predstavljajo objektivno oviro za vzpostavitev ustreznega sistema financiranja
občin.
V nalogi sem že navajala, da se lokalne skupnosti-občine ne oblikujejo na podlagi določenih
meril racionalnosti, po katerih bi se že ob ustanovitvi presojalo, ali bodo sposobne za
opravljanje nalog, ki jih morajo izpolnjevati. Lokalne skupnosti so največkrat rezultat
zgodovinskega razvoja, tradicij, političnih kompromisov, potem geografskih in drugih naravnih
danosti, ki nimajo skoraj nobene povezave z merili racionalnosti glede na dodeljene naloge.
Ker zgodovinsko gledano prevladuje mnenje,132 da tudi teritorialna reorganizacija občin ne
more zagotoviti take gospodarske in finančne izravnave, ki bi zadostovala za pokrivanje potreb
v vseh lokalnih skupnostih, mora poskrbeti za sistem financiranja lokalnih skupnosti osrednja
državna oblast.
Z ZLS, ki je bil sprejet 21. decembra 1993, je bila podana zakonska podlaga za reformo lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji. Po sprejetju temeljnega zakona o reformi lokalne
samouprave so sledili zakoni, ki so urejali vprašanja o referendumih o novih občinah, same
procese njihovih ustanovitev ter vprašanja teritorialnih razmejitev, o nalogah in financiranju
občin ter samih lokalnih volitvah. Minimalne pogoje ustanovitve je določal 13. člen ZLS, ki se
je glasil: »Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom.« Občina je sposobna na svojem območju
zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge, če so zagotovljeni pogoji: 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), prostori za upravno dejavnost lokalnih
skupnosti. Postavljalo se je vprašanje, katere so tiste teritorialne enote, ki bodo zadostile tem
minimalnim pogojem, ustrezale ustavnopravni in konceptualno-teoretični zasnovi novih
lokalnih skupnosti ter razpršeni poselitvi, kjer soobstajata omrežje naselij, sestavljeno iz več
kot 6.000 naselij, in vrsta različnih prostorskih členitev. Ob dilemi, kako na novo »ukrojiti«
število občin, so bili tudi partikularni politični interesi novonastalih političnih strank, ki so v
novi delitvi videle teren za bodoče »svoje« občine.133
Leta 1991, ob osamosvojitvi, je bila Slovenija razdeljena na 63 občin. Z reformo lokalne
samouprave je število občin leta 1995 naraslo na 147. Leta 1998 je bilo ustanovljenih še 45
novih občin, leta 2015 pa je bila Slovenija razdeljena na 212 občin. Pri ustanavljanju novih so
velikokrat nastajali resni zapleti pri delilnih bilancah, več sporov so reševala sodišča. O
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ustanovitvi občine Ankaran je moralo odločati Ustavno sodišče.134 Zaradi boljšega razumevanja
problematike razdrobljenosti lokalnih skupnosti ponavljam že navedeno, da je z reformo
lokalne samouprave po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije nastalo 26 občin, ki
imajo manj kot 2.000 prebivalcev, ter 17 občin, ki imajo več kot 2.000 in manj kot 2.500
prebivalcev. 110 občin, več kot dobra polovica, pa ima manj kot 5.000 prebivalcev. Že iz
raziskave Konstituiranje novih občin: uvajanje lokalne samouprave135, ki je bila izvedena ob
ustavljanju novih občin v letu 1995, izhaja, da so bile nove občine prehitro ustanovljene, da so
finančno šibke. Čeprav je večina anketirancev podpirala tovrstne iniciative za ustanovitev še
dodatnega števila novih, manjših občin, so sočasno večinoma izražali mnenje, da bi občine
morale imeti večje število prebivalcev, saj je bila le četrtina vprašanih mnenja, da imajo lahko
občine tudi manj kot 3.000 prebivalcev.
Da bi ustavili nadaljnje ustanavljanje občin, je bilo z novelo zakona ZLS leta 2011 določeno
novo merilo za ustanovitev nove občine, ki pravi: »Občina ima najmanj 5.000 prebivalcev. Ob
ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5.000 prebivalcev, če gre za ustanovitev nove občine z
združitvijo dveh ali več občin. Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali
gospodarskih razlogov se lahko izjemoma ustanovi občina, ki ima manj kot 5.000, vendar ne
manj kot 2.000 prebivalcev.136 Prav tako mora biti občina sposobna zadovoljevati potrebe in
interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Pri ustanavljanju
občin se morajo kriteriji iz 13. in 13. a člena tega zakona upoštevati kot celota.
Več avtorjev je do izpeljane reforme lokalne samouprave zelo kritičnih. Kos pravi, da bila
reforma lokalne samouprave izpeljana prehitro, brez premisleka in brez predhodnih priprav.
Izostanek premisleka vidi v naivni »ideološki predpostavki«, da bo prenos »evropskega«
modela predvsem povrnitev v naravno stanje, saj se je izhajalo iz predpostavke, da je bil stari
sistem teritorialne ureditve ideološko osnovan ter s tem posledično neprimeren in
nedemokratičen.137 Kritičen je tudi Vlaj, ki se sprašuje o težavah premajhnih občin.138 Pri tem
navaja ugotovitve iz študij, da je večja udeležba občank in občanov v lokalnem javnem življenju
v občinah z manj kot 15.000 prebivalci kot v občinah z več kot 40.000 prebivalci, hkrati pa pri
analizi majhnih občin v Sloveniji, kjer izpostavlja zlasti tiste z manj kot 3.000 prebivalci,
ugotavlja, »da kadrovsko, organizacijsko in materialno niso sposobne delovati, kot si zamišlja
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zakonodaja«. Podobno kritičen je tudi Trček, ki ugotavlja, da (pre)majhne občine ne
zagotavljajo lastnih finančnih virov za lokalni razvoj, sočasno pa jim zakonodaja, izhajajoč iz
pristojnosti občin, nalaga številne finančne obveznosti, kar postaja vedno večji nacionalni
problem, ki se konča z zadolževanjem občin.139 Res pa je, da so zagovorniki novonastalih občin
predpostavljali, da bodo v obstoječem nacionalno centraliziranem modelu redistribucije
finančnih sredstev dobili več od njihovega deleža v finančni in družbeno-prostorsko razvojni
delitvi v obstoječi občini.
Priporočilo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope – CLRAE140 za Slovenijo je, da je
zaželeno strožje izvajanje slovenskega ZLS, ki določa minimum 5.000 prebivalcev za
ustanovitev nove občine, in zaradi tega meni, da je bolje prenehati ustanavljati nove občine, da
se prepreči še večja razdrobljenost, združena z nezadostnim financiranjem. Iz zadnjega
priporočila CLRAE leta 2011 izhaja, da mora Slovenija povečati prihodkovno avtonomijo
lokalnih oblasti in spodbujati združevanje lokalnih oblasti, kjer je to primerno, ter doseči
kompromis o številu pokrajin in sprožiti proces regionalizacije.141
Kot pravi Šmidovnik, išče vsaka država zase rešitve za financiranje svojih lokalnih skupnosti,
pri čemer prihaja tudi do prevzemanja rešitev od drugih in na ta način do določene
harmonizacije ureditev.142 Finančna reforma je zato poleg drugih reform lokalne samouprave
stalno na programu v številnih državah. Gre za težavno vprašanje in od njegove rešitve je
odvisna prihodnost lokalne samouprave.
Osnovni namen decentralizacije naj bi bil doseganje večjih narodnogospodarskih koristi, kot če
je ne bi bilo. Z oblikovanjem več ravni lokalnih skupnosti se bolj približamo dejanskim
potrebam okolja, saj je centralizirani nivo upravljanja zaradi informacijske asimetrije glede
ugotavljanja in zadovoljevanja najustreznejših potreb lokalnega prebivalstva v podrejenem
položaju. Železnik pravi, da se potreba po decentraliziranih enotah veča z demografsko,
geografsko, kulturno in ekonomsko raznolikostjo okolja ter povpraševanjem po lokalnih
dobrinah in storitvah.143 Glede na nekatere analize fiskalni federalizem oz. decentralizacija
oblasti pomeni kar eno izmed dobrin na višji ravni. Temelj za dosego tega cilja pa je seveda
čim višja stopnja avtonomnosti lokalnih ravni oz. pravilna vertikalna davčna struktura, ki
lokalnim ravnem omogoča samofinanciranje večine izvirnih in prenesenih nalog ter potreb.144
Slovenija danes spada med države z relativno nizko stopnjo decentralizacije, saj obseg lokalnih
financ v skupnih javnih financah predstavlja le okoli 12 odstotkov. Dodatni kriterij za
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ugotavljanje stopnje decentraliziranosti je podatek o deležih prihodkov, ki izhajajo iz lastnih
(oz. lokalnih) davkov lokalnih skupnosti. Večji je delež finančnih virov, ki so jih nižje ravni
upravljanja zmožne same zagotoviti za pokrivanje svojih potreb, bolj se približamo končnemu
smislu decentralizacije, to je povečevanju skupnih narodnogospodarskih koristi, ki iz nje
izhajajo. Viri financiranja nižjih ravni upravljanja so lahko različni.145
Če analiziram ustavna načela financiranja lokalnih skupnosti (142. člen ustave) ter načela
MELLS (9. člen) in sedaj veljavni ZFO, ugotavljam, da navedena načela v zakonu niso
primerno upoštevana. Ugotovitev potrjujem z dejstvi:
•

•
•

•

Finančni viri občin niso pravilno prerazporejeni, saj finančno izravnavo prejema polovica
občin v Sloveniji. MELLS sicer v 9. členu določa, da je potrebno za zaščito finančno šibkih
lokalnih skupnosti uvesti postopek za finančno izravnavo, vendar izrecno navaja, da naj se
finančna izravnava uvede za finančno šibke občine. Menim, da je sedanje stanje, ko
finančno izravnavo prejema več kot polovica občin, in ne le tiste, ki so gospodarsko manj
razvite, posledica nepravilne prerazporeditve finančnih virov.
Lokalne skupnosti ne morejo ugovarjati izračunu finančne izravnave, saj jim postopek za
določitev finančne izravnave ne dopušča možnosti sodelovanja.
Najpomembnejši vir lastnih sredstev občin je dohodnina, na katero občine nimajo vpliva.
Med občinami je neenakomerno porazdeljena, tako da občine ne prejemajo enake višine
sredstev za opravljanje zakonsko določenih nalog. Navedeni sistem je v nasprotju z načeli,
navedenimi v 9. členu MELLS, ki določa, da je lokalne skupnosti treba na primeren način
vprašati za mnenje o tem, na kakšen način se jim dodelijo prerazporejeni viri.
ZFO nima izdelanega sistema pridobivanja mnenja lokalnih skupnosti, kadar državni organi
odločajo o sredstvih, namenjenih za delo lokalnih skupnosti, kar je spet v nasprotju z 9.
členom listine.146

Menim torej, da bi pri sestavi novega zakona o financiranju občin morali v prvi vrsti upoštevati
ustavne določbe in načela MELLS, ker so to obvezna izhodišča.

145
146

Ibidem.
Ibidem.

34

3 ZADOLŽEVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI
3.1 Zadolževanje kot vir financiranja občin
Nekoč so sredstva za naložbe in razvoj v lokalnih skupnostih zagotavljale centralne oblasti, ki
pa so odgovornost za financiranje in izvedbo investicij sčasoma v vedno večjem obsegu
prenašale na lokalno raven.147
Danes veljavna lokalna zakonodaja148 državam z moderno lokalno samoupravo omogoča, da
občina za izvajanje svojih nalog, predvsem pa za financiranje razvoja, sredstva pridobiva tudi
z zadolževanjem.
Za izvedbo dolgoročnih in večjih naložb si morajo lokalne skupnosti zagotoviti ustrezen denar.
Pri tem lahko uporabijo različne vire financiranja, kot denimo iz tekočih prihodkov, iz
državnega proračuna in iz proračuna EU, razne donacije, naložbe zasebnega sektorja in
zadolževanje. Financiranje večjih in dolgoročnih naložbenih projektov lahko tako poteka bodisi
s financiranjem iz lastnih sredstev, pri čemer občine akumulirajo prihranke v tekočem
proračunu, ti so žal le v redkih v redkih primerih dovolj visoki, da omogočajo pokriti stroške
večjih naložbenih projektov, ali pa s koriščenjem sredstev iz drugih virov.149
V prvem primeru gre za tako imenovano financiranje pay-as-you-go. Tako ekonomska teorija
kot praksa potrjujeta, da je popolnoma lastno oz. notranje financiranje najdražja oblika
financiranja naložb. Cena kapitala in sredstev, ki izhajajo 'od znotraj', naj bi bila po pravilu
višja, kot če poleg lastnih virov v poslovni proces pritegnemo tudi zunanje vire financiranja.150
Poleg tega se ob tem porazdeli tveganje in poveča obseg razpoložljivih sredstev (s tem pa tudi
možnost izvedbe večjih naložb).
V drugem primeru, ko lokalna skupnost pridobi finančna sredstva z zadolževanjem, pa gre tako
imenovano financiranje pay-as-you–see.151
Zadolževanje omogoča lokalnim skupnostim ambicioznejše naložbene načrte, kot bi bilo to
sicer mogoče. Hkrati pa spodbuja tudi medgeneracijsko sodelovanje in enakopravnost, saj
omogoča, da generacije občanov v prihodnosti uživajo naložbene koristi, za katere so se
zadolžili v preteklosti. Po Oplotniku so med zunanjimi oz. eksternimi dolžniškimi viri
financiranja občin najbolj pogoste oblike, ki so občinam na voljo za izvedbo in financiranje
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medgeneracijskih objektov: klasični kredit, obvezniško financiranje, lizing, komercialni papirji,
akcepti, potrdila o vlogi, repo posli itn.152
Zadolževanje občin pa ni vedno ustrezna strategija financiranja. Zadolževanje za pokrivanje
tekočih proračunskih stroškov ali proračunskega primanjkljaja ima lahko negativen učinek, saj
prenese stroške financiranja na bodoče generacije, medtem ko sedanji davkoplačevalci uživajo
koristi. Zaradi tega večina lokalnih skupnosti uporablja kombinirane strategije financiranja,
pay-as-you-go in pay-as-you-see, ugotavljajo strokovnjaki v priročniku Smernice in nedavne
spremembe na področju zadolževanja občin v državah jugovzhodne Evrope.153
Financiranje pay-as-you-go uporabljajo lokalne skupnosti za pokrivanje stroškov popravil in za
vzdrževanje objektov ter za manjše naložbe s krajšo življenjsko dobo. Način pay-as-you-see pa
je primeren za večje naložbe, za naložbe z dolgo življenjsko dobo.154
Gospodarski razvoj lokalnega okolja je brez dolgoročnih naložb skoraj nemogoč. Tudi tako
imenovana socialna vlaganja v okolje, kot so gradnja vodovoda, čistilnih naprav, vrtcev, šol
ipd., prispevajo h gospodarskemu razvoju lokalnega okolja.
Vendar obstajajo različna mnenja o tem, ali je dolgoročne naložbe bolje financirati z
zadolževanjem ali pa s tekočimi prihodki oz. akumulacijo tekočih prihodkov. Obstajajo
prednosti in slabosti obeh načinov, lokalne skupnosti pa morajo proučiti prednosti obeh načinov
in na podlagi tega izbrati način za financiranje, ki mora biti v skladu z dolgoročnim načrtom
občine.
3.1.1.Dolžniški instrumenti
Ko govorimo o iskanju dopolnitev klasičnim proračunskim virom občinskega financiranja,
pravzaprav govorimo o tako imenovanem 'off the budget' ali zunajproračunskih virih
financiranja, ki so najpogosteje namenjeni prav investicijskemu financiranju lokalnih
skupnosti. Po Oplotniku155 lahko govorimo o t. i. alternativnih virih financiranja, ki jih
razdelimo na:
•
•
•

zunanje oz. eksterne dolžniške vire financiranja: klasični kredit, obvezniško financiranje,
finančni najem, komercialni papirji, akcepti, potrdila o vlogi, repo posli itn.,
javno in zasebno partnerstvo (Public Private Partnership – PPP), kjer za dodatna finančna
sredstva poskrbi zasebni sektor,156
upravljanje z javnim premoženjem in udeležbe na kapitalu (kamor sodi tudi privatizacija
oz. odprodaja lastniškega deleža v podjetju, prihodki od dividend itn.) ter druge oblike
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dodatnih finančnih virov (kot npr. odpravljanje finančnih tveganj, zmanjševanje
oportunitetnih stroškov, izredni prihodki itn.).157
Za financiranje občinskih investicij sta najpomembnejša dva dolžniška instrumenta: posojila
oz. krediti in obveznice.158 Ker je pri zadolževanju pomembno, kateri instrument zadolževanja
bo občina izbrala, ta dva instrumenta v nadaljevanju posebej obravnavam.
3.1.1.1 Posojila
Posojilo je klasični instrument financiranja, ki je bil v preteklosti celo najbolj razširjen, danes
pa ga že izpodrivajo druge vrste sorodnih instrumentov. Spada med dolžniške instrumente in je
pravzaprav listina o zadolžitvi, ki dokazuje dolžniško-upniško razmerje. Ob tem si ena
pogodbena stran sredstva izposoja (izposojevalec, dolžnik) in se obvezuje, da bo izposojena
sredstva vrnila z obrestmi upniku oz. posojilodajalcu. Pomembna značilnost klasičnega kredita
je, da instrument ni tržen, torej z njim ni mogoče trgovati (na primer na sekundarnem trgu,
borzi, OTC itn.). Slednja lastnost daje kreditu sicer pojem trdnejšega odnosa med strankama,
večje medsebojno zaupanje itn., vendar tako upnika kot dolžnika zelo tesno poveže za celotno
obdobje do dospelosti instrumenta.159
S posojili, ki so najbolj priljubljen dolžniški instrument lokalnih skupnosti v EU, se je
financiralo največ velikih občinskih projektov v 20. stoletju v zahodni Evropi.
V primeru posojil se posli urejajo neposredno s posojilodajalci (banke, skladi, zavarovalnice).
Kreditojemalec-lokalna skupnost se pogaja o pogojih zadolževanja neposredno s
posojilodajalcem. Posojilodajalci so lahko finančne ustanove (banke, posojilnice, hranilnice,
zavarovalnice, skladi) ali pa nefinančne ustanove, ki želijo plasirati presežke svojih sredstev za
določen čas (kratek, srednji ali dolgi rok). Največkrat posojila dodeljujejo banke ali hranilnice,
ki tudi preverijo kreditno sposobnost posojilojemalca. Pogoji zadolževanja so različni in so
odvisni od finančnega položaja posamezne lokalne skupnosti, od makroekonomskega položaja
lokalnega gospodarstva kot tudi od pripravljenosti in sposobnosti banke za financiranje lokalnih
skupnosti.160
Sami upravni postopki za najem kredita so manj zapleteni in cenejši kot izdaja obveznic.
Vendar pa so bančna posojila manj primerna za financiranje velikih projektov, ki zahtevajo
velika finančna sredstva, in eno bančno posojilo161 ne zadosti za pokrivanje velike dolgoročne
investicije, saj imajo krediti tudi manjšo ročnost od običajnih obveznic, zato so za dolgoročno
financiranje manj primerni, saj lahko povzročijo nelikvidnost ali celo insolventnost lokalne
skupnosti, ali pa le delno dokončano investicijo, ki ne prinaša lokalni skupnosti nobene koristi.
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Finančne ustanove ob dodelitvi posojila občinam zaračunajo stroške kredita, ki so sestavljeni
iz obrestne mere, pristojbin in provizij. Banke določajo obrestne mer na podlagi trenutne tržne
obrestne mere, kreditne sposobnosti občine, ročnosti in zavarovanja dolga. Obrestna mera je
lahko spremenljiva ali fiksna.
Čeprav so bančni krediti za dolgoročno financiranje lokalnih projektov manj primerni od
obveznic in so zahteve za zavarovanje najema kredita bolj konservativne in obrestne mere višje,
imajo posojila kar nekaj prednosti, ki jih je potrebno izpostaviti:
•
•
•
•
•

Zagotavljajo vir financiranja, ki temelji na konkurenčnosti bank.
Proces pridobitve bančnega posojila je veliko preprostejši kot izdaja komunalnih obveznic.
Kreditno sposobnost opravi za lokalno skupnost kreditodajalec.
Dodatna ocenitev kreditne sposobnosti občine s strani zunanje bonitetne inštitucije ni
potrebna.
Za pogoje najema kredita se lokalne skupnosti do določene mere lahko pogajajo.162

Posebno vrsto posojil predstavljajo razvojna posojila, ki so namenjena razvoju lokalnih
skupnosti in jih dodeljujejo kreditne ustanove na subnacionalni ravni.163 Financiranje lokalnih
oblasti s programom razvojnih posojil lahko poteka neposredno ali posredno prek lokalnih
bank. Pogoji pridobitve takih posojil so navadno manj konservativni od pogojev in pravil
pridobitve kredita pri »običajnih« bankah. Obrestne mere so pogosto fiksne in nižje od obresti
komercialnih bank, zavarovanje kredita manj togo, ročnost daljša in usklajena z življenjsko
dobo občinske naložbe. Ta posojila ponujajo občinam tudi moratorij odplačila glavnice, kar
zamakne plačilo dolžniškega bremena v prihodnost. Pogostoma ti programi razvojnih posojil
vključujejo tudi nepovratna sredstva, ki jih lokalne skupnosti pridobijo, če izpolnijo nekatere
zahteve, ki so del razpisanega program. Cilj programa razvojnih posojil je pomoč občinskim
oblastem, da pospešijo dolgoročni razvoj lokalnih skupnosti. Njihov namen torej ni ustvarjanje
dobičkonosnosti, kot je to cilj in naloga komercialnih bank.164
3.1.1.2 Obveznice
Občine lahko pridobijo dolgoročna finančna sredstva z izdajo občinskih obveznic, ki jih občine
lahko izdajo bodisi na domačem, lokalnem trgu ali pa tudi na mednarodnem trgu. Obveznica je
dolžniški vrednostni papir, ki ga lokalna skupnost izda z namenom, da pridobi finančna
sredstva.165 Obveznica je sporazum med posojilojemalcem ali izdajateljem in posojilodajalcem
ali investitorjem. Izdajatelj obveznice običajno plača posojilodajalcu oz. investitorju vnaprej
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obveznic je po navadi financiranje kakšnega lokalnega infrastrukturnega projekta, kot je npr. gradnja šole, vrtca,
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določene obresti. Eden od glavnih argumentov izdaje obveznic je daljša ročnost, kot je pri
odplačilu bančnih posojil, kar omogoča občinam pridobitev dolgoročnih sredstev. Prav tako so
stroški izdaje obveznic nižji. Vendar pa je sam postopek izdaje obveznic bolj zapleten in
zahteven in zahteva razvit trg kapitala.166 Tako kot pri državnih in podjetniških obveznicah tudi
pri občinskih obveznicah velja, da je višina obrestne mere odvisna od bonitetne ocene
izdajatelja, v tem primeru občine. Če ima občina dobro bonitetno oceno, bodo stroški
financiranja oz. obrestna mera nižji in obratno. Bonitetna ocena občine pa je v veliki meri
odvisna od stopnje zadolženosti posamezne občine.
Glede na vrsto obveznic jih delimo na:
• klasične obveznice
• druge obveznice, kamor sodijo obveznice s spremenljivo obrestno mero,167 brezkuponske
obveznice168 in obveznice z dvojno valuto.169
Občinske obveznice spadajo poleg državnih, hipotekarnih zadolžnic, bančnih in obveznic
podjetij med tako imenovane klasične obveznice.170
Občinske obveznice so po navadi komunalne obveznice. Komunalna obveznica je obveznica,
ki je v Republiki Sloveniji izdana na podlagi Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici
(ZHKO-1).171 Njeno kritje je zagotovljeno na podlagi kritnega premoženja, kreditih, danim
osebam javnega prava v skladu z navedenim zakonom.
Ločimo dve vrsti komunalnih obveznic. Vrsta obveznice, ki jo lokalne skupnosti želijo izdati,
je odvisna od koristi, ki naj bi jo investicija prinesla v lokalnem okolju. Če se z naložbo ustvari
objekt ali storitev, ki vpliva na celotno ali večji del lokalne skupnosti, gre za tako imenovano
investicijo v »javno dobro« in naj bi jo odplačevali vsi davkoplačevalci lokalne skupnosti. V
tem primeru gre za t. i. splošne obveznice ali javno zavarovane obveznice, ki so zavarovane s
tokom prihodkov lokalne oblasti. Te obveznice se izdajo z namenom financiranja naložb v
javno dobro (gradnja cest, mostov, javnih prostorov, vzpostavitev javne varnosti ipd.).172
V primeru izdaje obveznic za dolgoročne naložbe, ki neposredno koristijo le skupini
uporabnikom, ki plačujejo naložbo s plačilom uporabnine, gre za tako imenovane naložbe v
»zasebno dobro«. Te naložbe so primerne za financiranje s t. i. prihodki zavarovanimi
obveznicami. S prihodki zavarovane obveznice, pogosto jih imenujemo tudi obveznice z
omejeno odgovornostjo, niso podprte z davki lokalnih skupnosti. Posojilo je v tem primeru
zavarovano le z zavezo občine, da bo z omejenimi prihodki oz. dajatvami povrnila dolg. Gre za
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naložbe, kot so denimo letališča v občinski lasti, gradnja vodovoda, kanalizacije, športni objekt,
dostop do avtoceste ipd.
V Republiki Sloveniji obveznice ne predstavljajo pogostega dolžniškega instrumenta,173 ki bi
ga uporabljale občine za financiranje dolgoročnih naložb. Prva občina, ki je izdala obveznice
po osamosvojitvi v Sloveniji, je bila občina Laško174. Izdala jih je konec leta 1992 v višini
15.000.000 DEM z namenom zagotovitve sredstev za financiranje gospodarske infrastrukture,
za sofinanciranje, prestrukturiranje in lastninjenje ter zagotavljanje delovnih mest v
gospodarstvu.175 Zanimive so bile za občane oz. lastnike obveznic ugodnosti, ki naj bi jih nakup
obveznic prinašal, in sicer naj bi lastniki obveznic občine Laško imeli zlasti naslednje olajšave:
•

•

prednost in popust pri odkupu družbenih stanovanj in zemljišč občine ter pri plačevanju
najemnin občini, različne ugodnosti, ki izhajajo iz komercialnih povezav pri plasmaju
obveznic,
ugodnost, da jih uporabljajo kot plačilno sredstvo pri poravnavanju obveznosti do občine.176

Sledili sta občini Postojna in Zagorje ob Savi, po enakem vzoru in v skladu z omenjenimi
pravnimi podlagami je leta 1993 izdala obveznice tudi občina Šmarje pri Jelšah.177
Dejansko lahko iz dosedanje prakse zadolževanja občin sklepam, da so bile obveznice v okviru
slovenske prakse financiranja lokalnih skupnosti najmanj uporabljane.178
V praksi pa poznamo tudi tako imenovane evroobveznice. Te so dolžniški finančni instrument,
ki temelji na dogovoru, s katerim se konzorcij mednarodnih bank obveže, da bo prodal izdane
obveznice. Obveže se, da bo obveznice prodal v drugih državah, in ne v tistih, v katerih so bile
dominirane. Trgi obveznic so torej mednarodni finančni trgi tistih dolgoročnih vrednostnih
papirjev, ki ne zapadejo pod jurisdikcijo tiste države, v kateri so bile izdane. Gre za mednarodni
evrotrg, ki je nereguliran, kjer se sredstva pretakajo brez pravega nadzora, rezerve na depozite
so nizke ali pa jih sploh ni, prav tako evrotrg ne zapade pod nacionalno kontrolo posamezne
države.179
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V Republiki Sloveniji predstavlja javna izdaja državnih obveznic primarni instrument v okviru dolgoročnih
instrumentov zadolževanja oz. financiranja proračuna. Vrsto dolgoročnih instrumentov zadolževanja, njihovo
ročnost in dinamiko izdaje določi Ministrstvo za finance na podlagi odločitve ministra po prvem odstavku 84.
člena ZJF v odvisnosti od tržnih razmer, v skladu s strateškimi in operativnimi cilji, upoštevaje rokovno strukturo
obstoječega državnega dolga.
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Najpogostejše evroobveznice so: zamenljive evroobveznice, brezkuponske obveznice,
obveznice z nakupnim bonom in obveznice z variabilno obrestno mero.180 Tudi evroobveznice
so prenosljivi vrednostni papirji, z izdajo katerih si lahko občina priskrbi dodatna dolgoročna
sredstva za financiranje velikih dolgoročnih naložb.181
V Republiki Sloveniji lokalne skupnosti do leta 2014 niso uporabile evroobveznic kot
dolgoročnega dolžniškega instrumenta za financiranje lokalnih naložb.

3.2 Pravne podlage za zadolževanje občin
Zadolževanje občin je v Republiki Sloveniji normativno urejeno v različnih zakonskih aktih.
Pravila, ki določajo pogoje in obseg zadolževanja občin, so bila od ponovne uvedbe lokalne
samouprave v Sloveniji do danes večkrat spremenjena.
3.2.1 Meddržavne in mednarodne pravne podlage
Na mednarodni ravni zagotavlja pravico do zadolževanja občin zadnji odstavek 9. člena
MELLS, ki določa, da imajo lokalne skupnosti za najemanje posojil za večje investicije dostop
v mejah zakona na trgu domačega kapitala. Slovenija in druge države, ki so ratificirale MELLS,
so dolžne to načelo skupaj z drugimi vnesti v nacionalno zakonodajo, ki ureja področje
financiranja in zadolževanja lokalnih skupnosti.182 Čeprav so se po sprejetju MELLS začele
številne polemike in debate o uravnoteženem proračunu subnacionalnih enot in nadzorom nad
njihovim dolgom, je vse ostalo le pri razpravah v akademskih krogih in ni prišlo do ustvarjalcev
oz. kreatorjev javnih politik.183 V teh debatah so bile izpostavljene predvsem institucionalne
omejitve zadolževanja. Podani so bili predlogi oz. pravila za uravnotežen proračun184 in norme
omejevanja zadolževanja lokalnih oblasti, zahteve po poročanju o dolgu, računovodske
zahteve, zahteve za administrativnim nadzorom, poroštva, bonitete ipd. Prav tako je bilo pri
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tem izpostavljeno, kakšne naj bi bile posledice čezmernega zadolževanja občin in kakšne
sankcije naj bi dobile občine, ki bi se čezmerno zadolžile.185
Prav tako je Svet Evrope leta 2004 sprejel in leta 2005 dopolnil priporočila glede finančnega in
proračunskega managementa na lokalni in regionalni ravni, v katerih se z nekaterimi priporočili
dotika tudi zadolževanja lokalnih skupnosti. Svet Evrope v 22. priporočilu določa, da bi morale
biti prepovedane vse tehnike financiranja, ki imajo namen prekriti stopnjo dolga. V 23.
priporočilu dodaja, da bi morala biti v zakonodaji izključena možnost, da zavarujejo lokalne
skupnosti kredite z nepremičninami in drugim premoženjem, ki je nujno za izvajanje nalog, ki
so jih občine dolžne zakonsko izvajati. 24. priporočilo pa določa, da bi se občine smele
zadolževati zgolj za financiranje investicij, in ne za financiranje tekoče porabe, raven dolga pa
naj bi bila odvisna od njihovih lastnih prihodkov, velikosti in stabilnosti in pričakovanega
razvoja občine v prihodnosti. Svet Evrope tudi priporoča, da naj bi bila vsaka dejavnost lokalnih
oblasti, ki ima za posledico dolg ali izpostavljenost finančnemu tveganju, potrjena v izvoljenem
organu na občinski oz. na regionalni ravni. Nadalje priporoča, da naj centralna oblast ne bi
garantirala za dolg lokalnih oblasti.186
3.2.2 Nacionalna zakonodaja
Ustava kot najvišji normativni akt v Republiki Sloveniji se zadolževanja lokalnih oblasti
izrecno do leta 2013 ni dotikala. S spremembo 148. člena ustave iz leta 2013187 pa v drugem
odstavku navedenega člena določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države
srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Hkrati
pa v tretjem odstavku določa, da se od navedenega lahko začasno odstopi samo v izjemnih
okoliščinah za državo.188
Podrobneje zadolževanje in poročanje o zadolževanju lokalnih skupnosti urejata ZJF in ZFO1. ZFO je bil v obdobju od 1994 večkrat noveliran. V letu 2006 je bil sprejet novi Zakon o
financiranju občin (ZFO-1), ki je prav tako že doživel spremembe. Zadolževanja občin na
nacionalni ravni določa tudi ZLS, ki v 52. členu pravi, da med finančne vire občine spada poleg
lastnih virov in državnih sredstev tudi zadolževanje. Nadalje določa v 55. členu, da se pogoji,
pod katerimi se lahko občina zadolži, določijo z zakonom.
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Podrobneje problematiko zadolževanja občin urejajo podzakonski akti, in sicer Pravilnik o
postopkih zadolževanja občin (v nadaljevanju pravilnik o zadolževanju)189 in Pravilnik o
pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
(v nadaljevanju pravilnik o poročanju).190
Slovenija se s svojo ureditvijo zadolževanja lokalne samouprave uvršča med države, v katerih
se lokalne skupnosti lahko zadolžujejo le s posebnim poprejšnjim soglasjem ministrstva za
finance. Takšna oblika zadolževanja občin je sicer smiselna z vidika državnega nadzora nad
občinami, saj pravila zadolževanja preprečujejo samovoljno in nepremišljeno zadolževanje
vsakokratne oblasti lokalne skupnosti, vendar pa je tudi očitno, da tovrstni sistem zadolževanja
ni razvojno naravnan, saj občinam z manjšimi prihodki ne omogoča zadolževanja za izvedbo
širših in dražjih projektov, pomembnih za razvoj lokalne skupnosti.191
Predhodno pridobitev soglasja ministra za finance pred zadolževanjem192 določa ZJF,193v ZFO
pa je ta omejitev zadolževanja občin določena od leta 2008.
ZJF v 85. členu določa, da se lahko občina zadolži le s predhodnim soglasjem ministra,
pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa ZFO-1. Posli, zadolžitve občin, za katere
ministrstvo, pristojno za finance, ne izda soglasja, so nični.194 Prav tako mora občina v skladu
s 85. členom navedenega zakona o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov poročati
ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za
finance.
ZJF tudi dovoljuje likvidnostno zadolževanje lokalnih skupnosti, vendar največ do višine pet
odstotkov izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, in hkrati določa, da se občina lahko zadolži
tudi v obdobju začasnega financiranja,195 in sicer do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic
občinskega dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako 85. člen tega zakona občinam
dovoljuje izdajo poroštva za zadolževanje tretjih oseb.196 Tudi v skladu z ZFO sme občina izdati
soglasje za zadolžitev in poroštva za obveznosti iz naslova posredovanja posrednih
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, če so obseg in pogoji
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2003, str. 14.
192
Pristojno ministrstvo zagotavlja, da redno izdaja soglasja o zadolževanju in tudi vodi evidenco o zadolževanju
občin, vendar pa je mnenje Računskega sodišča, da je spremljanje zadolževanja občin pomanjkljivo (Revizijsko
poročilo: Ureditev področja občin, Računsko sodišče, Ljubljana, marec 2012, str. 53).
193
85. člen ZJF.
194
Korpič Horvat, E., Cvikl, M. M. Proračunsko pravo, GV založba, Ljubljana, 2007, str. 186.
195
O začasnem financiranju govorimo, če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša. V tem
primeru se financiranje funkcij države in občine ter njihovih nalog začasno nadaljuje (začasno financiranje), in
sicer na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (33. člen ZJF).
196
Letni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določi maksimalen obseg poroštev države za
določeno leto, in sicer za obseg poroštev države za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, izdanih na podlagi
posebnih zakonov o poroštvih (Korpič, Cvikl, 2007, str. 187).
190
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zadolževanj in poroštev določeni v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, in če so
sredstva za servisiranje dolga zagotovljena iz neproračunskih virov.197
Največ določil o zadolževanju občin predpisuje ZFO-1. V 10. členu določa, da se občina lahko
zadolži le v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Občina se sme v skladu z 10. a členom
zadolžiti za izvrševanje proračuna v tekočem letu le za investicije (ne za tekoče transfere),
predvidene v proračunu. Občina se lahko zadolži le doma, v obsegu, določenim z odlokom, s
katerim se sprejme občinski proračun.
ZFO določa tudi višino zadolžitve občine v obdobju začasnega financiranja. Določa, da
financiranje občine v tem primeru ne sme preseči višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga občinskega proračuna, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu.
Da se lokalne skupnosti ne bi prezadolžile, je zakonodajno telo celotno obdobje, od reforme
lokalne samouprave, določalo največji možni obseg zadolženosti občinskih proračunov.
Zakonske podlage omejitev zadolževanja občin so se skozi obdobja spreminjale.
Sedaj veljavna zakonodaja v 10. b členu ZFO-1 določa, da zadolževanje občine skupaj z
obstoječim dolgom ne sme presegati osem odstotkov 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. V največji obseg zadolževanja se
vštevajo zadolževanje za izvrševanje proračuna, učinki zadolževanja za upravljanje z dolgom,
finančni najemi, dana poroštva, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega
razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz
občinskega proračuna.
Zaradi pomembnosti zakonske omejitve znova navajam, da tudi določilo 6. točke 10. člena
ZFO, enako kot ZFJ, nalaga občinam, da morajo za vsako zadolžitev, pri katerih črpanje in
odplačilo dolga nista v istem proračunskem letu, zaprositi za soglasje ministra za finance.
Minister izda soglasje, če višina obveznosti iz posojil (glavnica in obresti), finančnih najemov
in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova poroštev v posameznem letu ne
presega osem odstotkov proračunskih prihodkov iz predhodnega leta, zmanjšanih za prejete
donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije, prejeta sredstva iz
proračuna in prihodke režijskih obratov.
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Ministrstvo za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja v letu 2014 ter
zadolženosti na dan 31. 12. 2014.
Dostopno:
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Statistika/Podatki_ob%C4%8Din_o_
realizaciji_prihodkov_in_odhodkov/Zadolzevanje_obcin/2014/Porocilo_o_stanju_zadolzenosti_na_dan_31_12_
2014.pdf.
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ZFO posebej iz omejitev občinskega zadolževanja izvzema zadolževanje za sofinanciranje
investicij iz proračuna EU, zanje se lahko občina zadolži (velja za leto 2014) do višine
odobrenih sredstev, vendar najdlje do prejema teh sredstev.
Nadaljnjo liberalizacijo obsega zadolževanja dovoljuje Novela zakona o izvrševanju
proračunov Republike Sloveniji za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D).198 Določa, da se lahko
občina v letu 2015, v skladu s predpisi o zadolževanju občin, dodatno zadolži za lastni delež
pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne presega
največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1 za več kot 2
odstotni točki in višina dodatne zadolžitve v posamezni občini ne presega zneska 750.000 EUR.
Prav tako navedena novela določa, da se obseg zadolževanja občine za zadolževanje investicij,
ki se sofinancirajo s sredstvi iz EU, določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun.
Tudi za to zadolžitev je potrebno soglasje ministrstva, pristojnega za finance (do skupnega
obsega 10 milijonov EUR).199
3.2.3 Zakonske omejitve zadolževanja lokalnih skupnosti v nekaterih državah EU
Občina se lahko zadolži z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil. Praviloma se
občina lahko zadolžuje v lastni državi, v tujini pa le na podlagi zakona.200
Pri zadolževanju občine v skoraj v vseh državah EU sledijo zlatemu fiskalnemu pravilu. Ta
dovoljuje zadolževanje le za financiranje investicij. V večini evropskih držav je zadolževanje
lokalnih skupnosti omejeno v skladu z maastrichtskimi kriteriji.201 Izjeme v EU so Poljska,
Češka in Madžarska, ki dovoljujejo zadolževanje lokalnih oblasti tudi za splošno rabo.202
Države članice EU si v glavnem lahko kreditodajalca izbirajo same, brez omejitev. Razen
Latvije, kjer je posojilodajalec lahko samo narodna banka, če pa izberejo kakšno drugo banko,
je potrebno soglasje pristojnega ministrstva. V nekaterih državah EU je za najem posojila
potrebno dovoljenje oz. potrditev vlade ali zvezne države. V drugih državah pa je predhodna
potrditev vlade ob zadolževanju občine odvisna od vrste zadolževanja lokalne skupnosti.
Višina možnega zadolževanja v skupnem znesku je po državah različna.
Ker namen mojega raziskovalnega dela ni analitični prikaz zakonske opredelitve instituta
zadolževanja občin v EU, bom le zaradi primerjave zadolževanja občin v Sloveniji navedla
osnovne zakonske omejitve oz. določila zadolževanja občin v nekaterih državah članicah EU.
Osnove financiranja in s tem zadolževanja lokalnih skupnosti so v Avstriji podane s Temeljnim
zakonom o financiranju, ki je začel veljati že leta 1948. Osnovno načelo financiranja je, da bi
vse ravni v državi poravnavale svoje stroške s čim več lastnimi sredstvi. Državni zakoni
198

Prvi odstavek 46. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
(ZIPRS1415-D), Uradni list RS, št. 14/15.
199
Tretji odstavek, 46. člena ZIPRS1415-D.
200
Milunovič, 2005, str. 115.
201
Milunovič, 2009, 185.
202
Brezovnik, Oplotnik, 2003, str. 14.
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postavljajo okvire za določanje virov financiranja in okvirov zadolževanja lokalnih oblasti.
Čeprav lahko občine v Avstriji samostojno nastopajo na finančnem trgu, potrebujejo za
zadolževanje potrditev zvezne dežele. Merilo, po katerem zvezna dežela potrdi neko
zadolževanje občini, je odvisno od namena, zaradi katerega se občina zadolžuje, in od
prihodkov, ki jih dosega.203 Največji možni obseg zadolževanja občin se med zveznimi
deželami v Avstriji razlikuje.204
Nemške zvezne dežele imajo status države, kar pomeni, da imajo svojo zakonodajo, svoj
parlament in vlado ter svoj sodni sistem. Ker je njihova zakonodaja različna, so tudi pristojnosti
regij oziroma okrajev znotraj vsake zvezne dežele drugačne, zato se znotraj zveznih dežel
razlikuje tudi sistem financiranja in zadolževanja občin. Tako kot za vse druge ravni oblasti je
tudi za lokalne skupnosti določena zgornja meja zadolževanja, ki ne sme presegati vrednost
investicij v občinskem proračunu. Občine potrebujejo za zadolževanje dovoljenje višje oblasti,
tudi če se zadolžujejo na domačem finančnem trgu. V kolikor pa se hočejo zadolžiti na tujem
trgu, pa potrebujejo dovoljenje centralne banke, ki od občine zahteva odprtje računa pri njej, in
sicer ves čas odplačevanja posojila. Zaradi navedenih omejitev se v praksi večina občin
zadolžuje na domačem trgu.205
Irska nima regionalne ravni lokalne samouprave, sestavljajo jo okrožja in občine. Gre za visoko
stopnjo centraliziranosti vodenja lokalne samouprave. Od leta 1988 je glavni vir za
sofinanciranje kapitalskih naložb na lokalni ravni zadolževanje, ker je država ustanovila
posojilni sklad za lokalne ravni. Kapitalske naložbe so bile namreč pred tem sofinancirane z
dodeljenimi transferji. Glavni vir posojil je tako še vedno država (70 odstotkov). V zadnjih letih
se je povečalo zadolževanje pri skladih EU, posebno za gradnjo cest in za okoljevarstvene
ukrepe, vendar se ta sredstva spet razdelijo prek države, kar pomeni, da zanje kandidira država
in ne lokalna skupnost. Kratkoročno se lokalne ravni lahko zadolžijo tudi pri poslovnih bankah.
Ne glede na vrsto je zadolževanje pod strogim nadzorom države, saj je treba za vsako zadolžitev
pridobiti soglasje, predvidene pa so tudi kazni za kršitev predpisov.206
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Ministrstvo za finance, Predlog zakona o financiranju občin, 2006, str. 13–14.
Ibidem.
205
Ibidem, str. 15.
206
Ibidem, str. 16.
204

46

3.3 Zadolževanje slovenskih lokalnih skupnosti
Občine v Republiki Sloveniji se zadolžujejo že od leta 1992 (izdaje občinskih obveznic),
predvsem pa so se začele zadolževati po opravljeni reformi lokalne samouprave po letu 1994.
V začetnem obdobju lokalne samouprave je bilo zadolževanje lokalnih skupnosti v Sloveniji
relativno nizko.
Da bi zadolževanje občin v Sloveniji prikazala čim bolj pregledno, sem uporabila tabelarični
prikaz zadolževanj občin od leta 1995 do 2014. Kot je razvidno iz Preglednice 1, so se občine
zadolžile v letu 1995 za dobrih dva milijona EUR, kar je neprimerljivo z letom 2014, ko je
zadolženost občin dosegla skoraj 732 milijonov EUR.207 Iz preglednice je prav tako razvidno,
da se je zadolževanje lokalnih skupnosti vsako leto zviševalo. Izjemoma se je zadolževanje
občin znižalo le v letih 1999, 2000, 2003 in 2005. Leta 2008, ko so bile sprejete spremembe
ZFO-1, ki so dovoljevale višji limit zadolževanja občin, se je zadolževanje občin bistveno
povečalo. V skladu z višanjem zadolževanja so se posledično zvišali tudi stroški za odplačilo
dolga.
Preglednica 1: Zadolževanje občin v obdobju 1995–2014 (v mio EUR)
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Leto
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zadolževanje
2,069
3,888
6,854
9,402
8,416
7,421
12,574
32,975
24,118
34,241
22,315
35,691
196,663
298,392
455,968
555,825
624,303
652,623
669,669
731,892

Vir: Ministrstvo za finance: Poročilo o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine
na dan 31. 12. 2014.
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Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12.
2014. Ministrstvo za finance. Dostopno:
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Statistika/Podatki_ob%C4%8Din_o_
realizaciji_prihodkov_in_odhodkov/Zadolzevanje_obcin/2014/Porocilo_o_stanju_zadolzenosti_na_dan_31_12_
2014.pdf.
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Grafikon 1: Zadolževanje občin v obdobju 1995–2014
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Vir: Ministrstvo za finance: Poročilo o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine
na dan 31. 12. 2014

Iz poročil ministrstva za finance o zadolževanju občin ugotavljam, da so se v analiziranem
obdobju občine največkrat zadolževale z najemanjem kreditov. V letu 1995 so občine v
Sloveniji uporabljale izključno ta klasični instrument zadolževanja. Leta 2003 so krediti
predstavljali dobrih 77 odstotkov v skupni zadolžitvi občin, leta 2011 pa nekaj več kot 93
odstotkov. V letu 2014 se je zadolževanje lokalnih skupnosti z najemanjem posojil še povečalo
in znaša v skupni masi zadolževanja 95,7-odstotka. Iz teh podatkov lahko sklepam, da se občine
v zadnji 20 letih v največji meri zadolžujejo s krediti, drugih finančnih instrumentov pa skoraj
ne uporabljajo.
3.3.1 Zadolženost občin v Republiki Sloveniji v obdobju 2010–2014
Skupna zadolženost občin208 v Sloveniji je konec leta 2014 (na dan 31. 12. 2014) znašala 899,2
milijona EUR.209 Skupna zadolženost je ob 2.058 543210 prebivalcih znašala 437 EUR na
prebivalca.
Skupni dolg se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2014 povečal za 58,8 milijona EUR, kar
pomeni, da se je skupna zadolženost občin v letu 2014 povečala za sedem odstotkov.
Ugotavljam, da se je dolg občin v opazovanem obdobju (od leta 2010 do 2014) vsako leto
povečeval. Zadnje znatno povečanje zadolževanja pa je posledica povečane investicijske
aktivnosti občin v letu 2014 zaradi iztekajoče se finančne perspektive in lokalnih volitev.211

208

Dolg občin in pravnih oseb na ravni občin skupaj.
Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12 2014.
Ministrstvo za finance.
210
Število državljanov, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje
v Sloveniji na dan 31. 12. 2014. Vir: SURS.
211
Ibidem.
209
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Preglednica 2: Skupna zadolženost občin v BPD po letih
Leto

Dolg občin

Indeks
na
pred.
leto

Dolg pravnih
oseb

Indeks
na
pred.
leto

Dolg občin
skupaj

Indeks
na
pred.
leto

Skupna
zadolženo
st v %
BDP

1

2

3

4

5

6=2+4

7

8

2009

455.968.877

159.310.729

615.279.604

1,70

2010

555.825.908

121,9

177.688.054

111.9

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: Lastna analiza iz podatkov Ministrstva za finance, sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija
e-Dolg občine, revidiran BDP: SURS, avgust 2015.

Konec leta 2014 ni bilo zadolženih 16 občin, kar je manj kot v letu 2013, ko ni imelo nobene
obveznosti iz zadolžitev 22 občin.
Kot je razvidno iz Preglednice 2, predstavljajo v skupni zadolžitvi občin dolgovi občin 81
odstotkov in dolgovi pravnih oseb na ravni občin 19 odstotkov. V primerjavi z letom 2013 se
je dolg občin povečal za 9,3 odstotka, zadolženost pravnih oseb pa se je za dva odstotka
zmanjšala.
Grafikon 2: Skupna zadolženost občin v obdobju 2010–2014
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Vir: Lastna analiza iz podatkov Ministrstva za finance, sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija
e-Dolg občine, revidiran BDP: SURS, avgust 2015.
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Grafikon 3: Skupna zadolženost občin v BDP po letih
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Vir: Lastna analiza iz podatkov Ministrstva za finance, sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija
e-Dolg občine, revidiran BDP: SURS, avgust 2015.

Prav tako iz zgornje preglednice izhaja, da se je skupna zadolženost občin glede na bruto
domači proizvod (v nadaljevanju BDP) konec leta 2014 povečala, in sicer za 0,08 odstotne
točke glede na prejšnje leto in je z 899,2 milijona EUR znašala 2,41 odstotka BDP-ja.
3.3.1.1 Povprečna zadolženost občin na prebivalca
Kot je razvidno iz Preglednice 3, ki kaže povprečno zadolženost na prebivalca glede na velikost
občin, so bile leta 2014 najbolj zadolžene občine, ki imajo 10.000 in več prebivalcev. V to
skupino so umeščene tudi mestne občine. V največjih občinah v Sloveniji je povprečna
zadolženost tega leta znašala 493 EUR na prebivalca, kar je v nasprotju s pričakovanim, da so
najbolj zadolžene mikroobčine, torej tiste, ki imajo do 2.000 prebivalcev. Dejansko je v
največjih občinah (10.000 prebivalcev ali več) v Republiki Sloveniji, ki jih je 53 in imajo skupaj
1.400.400 prebivalcev, znašal skupni dolg občin tega leta 690.834.768 EUR. Navedena
zadolžitev predstavlja 76,8 odstotka celotne zadolžitve občin v Sloveniji.
Preglednica 3: Povprečna zadolženost občin na prebivalca v Sloveniji na dan 31. 12. 2014
Velikost občine po
št. prebivalcev

Št.
občin

Odstotek
občin

Povprečna
zadolženost na
prebivalca v
EUR

Občine z
zadolženostjo pod
100 EUR na
prebivalca

Občine z
zadolženostjo nad
600 EUR na
prebivalca

do 2.000
od 2.001 do 5.000
od 5.001 do 10.000
od 10.001
Skupaj

26
83
50
53
212

12,30
39,00
23,70
25,00
100,00

309
281
346
493
437

6
20
8
2
36

4
2
5
5
13

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance, avgust 2015.
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Grafikon 4: Povprečna zadolženost občin na prebivalca v Sloveniji

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance, avgust 2015.

Po višini zadolžitve na prebivalca v tej skupini občin najbolj izstopata občini Litija s 1.261 EUR
dolga na prebivalca in mestna občina Koper z zadolžitvijo 1.067 EUR na prebivalca. Pet občin
je imelo v navedeni skupini tega leta zadolženost večjo od 600 EUR.
Preglednica 4: Zadolženost mestnih občin
Zap. št.

Mestna občina

Skupna
zadolžitev v
EUR

Število prebivalcev

Povprečna zadolžitev
na prebivalca v EUR

1

CELJE

29.021.123

49.526

586

2

KOPER

56.027.282

52.528

1.067

3

KRANJ

22.586.979

55.469

407

4

LJUBLJANA

201.936.055

271.753

743

5

MARIBOR

56.025.675

107.792

520

6

MURSKA SOBOTA

7.472.889

19.478

384

7

NOVA GORICA

10.782.509

31.638

341

8

NOVO MESTO

15.907.125

36.378

437

9

PTUJ

13.825.679

23.257

594

10

VELENJE

19.690.949

33.229

593

11

SLOVENJ GRADEC

5.493.749

17.279

318

438.770.014

698.327

628

SKUPAJ

Vir: Lastna analiza iz podatkov Ministrstva za finance, sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija
e-Dolg občine, revidiran BDP: SURS, avgust 2015.
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V dveh občinah je dolg na prebivalca znašal manj kot 100 EUR. Gre za občini Ivančna Gorica,
ki se v letu 2014 sploh ni zadolževala, in Tolmin, kjer je bila povprečna zadolženost na
prebivalca 33 EUR.
Če iz te skupine izločimo 11 mestnih občin, pa je slika drugačna. Pri nadaljnji analizi
proračunskih podatkov občin ugotavljam, da so bile leta 2014 najbolj zadolžene mestne občine,
povprečen dolg na prebivalca je znašal 628,3 EUR, kar je za 191,3 EUR več kot znašala tega
leta povprečna zadolžitev na prebivalca v Sloveniji.
Manj zadolžene so bile občine, ki spadajo v skupino od 5.000 do 10.000 prebivalcev. V tej
skupini je povprečna zadolženost na prebivalca znašala 346 EUR, kar je manj od slovenskega
povprečja. V to skupino spada 50 občin s 337.714 prebivalci in imajo skupaj dolg v višini
116.819.806 EUR, kar predstavlja v skupnem dolgu lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji
13 odstotkov. Osem občin ima dolg na prebivalca manjši od 100 EUR. Tri občine, Lukovica,
Rače - Fram in Šenčur so brez zadolžitve. Iz Preglednice 3 je tudi razvidno, da je bila v petih
občinah zadolženost na prebivalca večja od 600 EUR, in sicer je znašal dolg v občini Komenda
1.253 EUR na prebivalca, v občini Dol pri Ljubljani 875 EUR, v občini Lenart 788 EUR, v
občini Gornja Radgona 675 EUR in v občini Radlje ob Dravi 606 EUR na prebivalca.
Zadolženost najmanjših mikroobčin v Republiki Slovenije (to so občine, ki imajo do 2.000
prebivalcev) je znašala v opazovanem letu 309 EUR na prebivalca. Sorazmerno visoka
zadolženost občin z nizkimi proračuni je posledica t. i. »večnih dolžnikov«, ki spadajo med
najbolj zadolžene občine v Republiki Sloveniji v zadnjih 10 letih. Tu gre za občino Kostel, kjer
je vsak prebivalec v povprečju zadolžen za 1.300 EUR.
Občina Kostel spada s 666 prebivalci med najmanjše občine v Sloveniji nasploh. Če analiziram
zadolženost te občine v obdobju 2008–2014, ugotavljam, da je omenjena občina vsako leto
povečala svoj zadolženost, razen v letu 2012, ko je dolg v primerjavi z letom 2011 nekoliko
zmanjšala.212 Ker gre za konstantnega dolžnika, je naraščajoče zadolževanje kljub relativno
nizki vrednosti zadolžitve, ta je na dan 31. 12. 2014 znašala skupaj 865.654 EUR, skrb
zbujajoče. Kot izhaja tudi iz poročil Ministrstva za finance, gre za občino, ki povprečno
zadolževanje na prebivalca iz leta v leto zvišuje, saj se z odseljevanjem iz občine zmanjšuje
tudi število prebivalcev.
Kot je razvidno iz Preglednice 5, je druga najbolj zadolžena občina (po povprečni zadolženosti
na prebivalca) v tej skupini občin občina Solčava, sledita občini Šalovci in Žetale. Ker gre za
skupino občin, ki je v dnevnoinformativnih poročilih največkrat izpostavljena kot najbolj
zadolžena skupina občin v Sloveniji, je pomembno izpostaviti tudi pet občin iz te skupine, ki v

212

Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12.
2014, Ministrstvo za finance, Tabela 4.
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občinskem proračunu tega leta niso imele dolga. Gre za občine Bloke, Jezersko, Luče, Dobje
in Bistrico ob Sotli.
Preglednica 5: Dolg občin na prebivalca – občine, ki imajo do 2000 prebivalcev
Zap
št

Občina

1

BISTRICA OB SOTLI

2

BLOKE

3

CANKOVA

4

DOBJE

5

DOBROVNIK

6

HODOŠ

7

JEZERSKO

8

Skupna
zadolženost.
v EUR

Število
preb.

Povprečna
zadolženost
na
prebivalca

Občina,
zadolžena
manj kot
100 EUR

Občina,
zadolžena
več kot
600EUR

150.916

1.502

100

da

ne

0

1.624

0

da

ne

630.329

1.987

317

ne

ne

8.100

1.038

8

da

ne

747.349

1.335

560

ne

ne

42.587

323

132

ne

ne

0

683

0

da

ne

KOBILJE

1.506

616

2

da

ne

9

KOSTEL

865.654

666

1.300

ne

da

10

KUZMA

375.939

1.671

225

ne

ne

11

LOŠKI POTOK

300.000

1.927

156

ne

ne

12

LUČE

1.157

1.572

1

da

ne

13

ODRANCI

438.653

1.691

259

ne

ne

14

OSILNICA

102.321

416

246

ne

ne

15

PODLESNIK

732.826

1.906

384

ne

ne

16

RAZKRIŽJE

376.737

1.327

284

ne

ne

17

RIBNICA NA POH.

465.884

1.239

376

ne

ne

18

SOLČAVA

553.867

553

1.002

ne

da

19

SV. ANDRAŽ V S. G.

724.564

1.210

599

ne

ne

20

ŠALOVCI

1.370.771

1.571

873

ne

da

21

TABOR

564.747

1.699

332

ne

ne

22

TRNOVSKA VAS

350.000

1.365

256

ne

ne

23

VELIKA POLANA

614.906

1.464

420

ne

ne

24

VERŽEJ

592.497

1.321

449

ne

ne

25

ZAVRČ

833.212

1.495

557

ne

ne

26

ŽETALE

893.118

1.378

648

ne

da

SKUPAJ

11.737.640

33.579

309

6

4

Vir: Lastna analiza iz podatkov Ministrstva za finance, sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija
e-Dolg občine, revidiran BDP: SURS, avgust 2015.

V največjo skupino občin spadajo občine, ki imajo od 2.001 do 5.000 prebivalcev. V tej skupini
je v Sloveniji 80 občin. V navedenih občinah živi 278.252 prebivalcev, povprečna zadolženost
na prebivalca znaša 282 EUR. Gre za najmanj zadolženo skupino občin. Tako je v tej skupin
občin v 21 občinah povprečna zadolženost na prebivalca pod 100 EUR. Med njimi enajst občin
na dan 31. 12. 2014 ni izkazovalo nobene zadolžitve. Na drugi strani pa tej skupini pripada
53

najbolj zadolžena občina v Sloveniji, to je občina Gornji Petrovci, ki je že deset let med najbolj
zadolženimi občinami v Sloveniji. Njena povprečna zadolženost znaša 1.753 EUR na
prebivalca. Ta občina ima tudi od leta 2009 blokiran transakcijski račun. Občinski dolg se v
bistvu vsa ta leta ne zmanjšuje, ampak se je v letu 2014 zaradi odseljevanja prebivalcev celo
nekoliko povečal. Druga najbolj zadolžena občina v tej skupini je občina Vransko s 855 EUR
dolga na prebivalca. Še štiri občine so v tej skupini 31. 12. 2014 beležile zadolženost, ki je
presegala 600 EUR na prebivalca. Gre za občino Sveta Ana v Slovenskih Goricah s 714 EUR
dolga na prebivalca, sledijo občine Preddvor s 710 EUR zadolžitve, potem občina Dobrna s 664
EUR dolga in občina Mozirje s 642 dolga na prebivalca.
3.3.1.2 Zadolženost občin glede na prihodke
Skupna zadolženost občin v Sloveniji se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečala za
sedem odstotkov. Povečala se je tudi zadolženost občin, brez zadolževanja pravnih oseb, in
sicer je dolg konec leta 2013 znašal 669,7 milijona EUR, konec leta 2014 pa 731,9 milijona
EUR. Zadolževanje občin se je povečalo za 9,3 odstotka, kar v znesku pomeni, da se je dolg v
letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečal za 62,2 milijona EUR. Prav tako se je za 2,6
odstotka povečala zadolženost občin v letu 2013 glede na leto prej. Tudi leta 2012 je
zadolženost v primerjavi s preteklim letom porasla za štiri odstotke.213
Občine so imele v letu 2014 skupaj 2.205 milijonov EUR prihodkov, kar je za 189 milijonov
EUR oz. za 9 odstotkov več kot v preteklem letu.
Če pa zadolženost občin (brez pravnih oseb) primerjamo z ustvarjenimi prihodki občin, lahko
ugotovimo, da 17 občin z zadolžitvijo presega 60 odstotkov realiziranih prihodkov. Tudi tu
izstopa občina Gornji Petrovci, katere dolg znaša 149,7 odstotka prihodkov.214 Sledita ji občina
Komenda, ki je z zadolžitvijo presegla 30,4 odstotka skupno realiziranih prihodkov, in občina
Dol pri Ljubljani s 7,8 odstotka večjo zadolžitvijo od prihodkov. Nekaj manj, pa vendar z
zadolžitvijo nad 80 odstotki prihodkov, so znašali dolgovi občin Vransko, Lenart in Benedikt.

213

Ministrstvo za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja v letu 2014 ter
zadolženosti na dan 31. 12. 2014. Tabela 4.
214
Dolg občine Gornji Petrovci je znašal 3.045.261 EUR, realizirani prihodki pa 2.034.454 EUR.
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Grafikon 5: Občine z največjim deležem dolga v prihodkih

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2014.

Nobena od navedenih občin ni bila zadolžena pri državni zakladnici, v sistemu enotnega
zakladniškega računa, čeprav je zadolževanje v okviru zakladniškega račun ugodnejše, zato je
bilo servisiranje dolga dražje in so tako plačila obresti znašala 14,6 milijona EUR, kar znaša
12,6 odstotka več kot v letu 2013 in predstavlja 0,6 odstotka vseh odhodkov občin.215
3.3.1.3 Zadolženost občin po vrstah zadolžitve
Zadolžitev je po pravilniku o zadolževanju črpanje posojila ali kredita za izvrševanje
občinskega proračuna ali za upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Prav tako šteje med
zadolževanje občin po tem pravilniku tudi sklenitev pogodb o najemu, na podlagi katerih
lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika (v nadaljevanju:
finančni najem).
Občine se lahko, kot smo že omenili, zadolžijo dolgoročno in kratkoročno ter s finančnimi
najemi. Zadolženost občin povečujejo tudi dana poroštva.
Med dolgoročne zadolžitve štejemo tiste zadolžitve, pri katerih prvo črpanje in zadnje plačilo
nista v istem koledarskem letu. Dolgoročni krediti predstavljajo v Republiki Sloveniji 95,7
odstotka vseh zadolženosti lokalnih skupnosti, kar je npr. v letu 2014 znašalo 700,1 milijona
EUR.
Kratkoročno (likvidnostno) zadolževanje služi občinam za potrebe likvidnosti med
proračunskim letom in jih je potrebno v celoti odplačati pred koncem proračunskega leta. Za

215

Ibidem, str. 5.

55

podaljšanje kratkoročnih kreditov prek proračunskega leta jih mora občina s pridobitvijo
soglasja Ministrstva za finance prekvalificirati v dolgoročne. Kratkoročno zadolžitev na dan
31. 12. 2014 izkazujejo občine, ki so kredite najele kot likvidnostne, pa jih do konca leta niso
odplačale. Takšnih občin je bilo 21, leto prej 17. Konec leta 2014 so znašali kratkoročni krediti
9,3 milijona EUR, ti so bili najeti kot likvidnostni (Preglednica 6). Večina teh občin je za
podaljšanje kredita za sredstva sofinanciranja investicij iz evropskih skladov prek proračunskega
leta pridobila soglasje pristojnega ministrstva.216
Preglednica 6: Zadolženost občin po vrstah zadolžitev
V tem dolgoročni
krediti
Zadolženost
občin skupaj
Zadolženost v %

V tem
kratkoročni
krediti

V tem
kratkoročni
krediti

Skupaj
zadolženost

700.244.803

9.252.636

22.394.881

731.892.320

95,7

1,3

3

100

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2014.

Grafikon 6: Zadolženost občin po vrstah zadolžitve
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Vir: Ministrstvo za finance, sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija e-Dolg občine, avgust
2015.

Finančni najem je v strukturi zadolžitev občin predstavljal konec leta 2014 dobre tri odstotke.
Konec leta 2014 je imelo finančni najem v skupni vrednosti 22,4 milijona EUR le 25 občin
(Preglednica 6). Poroštva za subsidiarno pokrivanje obveznosti iz zadolževanja je pravnim
osebam izdalo 25 občin (ena manj kot v letu 2013) za skupaj 5,8 milijona EUR obveznosti.217
Skupaj s patronatskimi izjavami218 znašajo dana poroštva 15,7 milijona EUR.

216

Zadolževanje občin. Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
Dostopno prek: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/statistika/zadolzevanje_obcin/.
217
Po višini izstopajo občine Štore, Celje, Ravne na Koroškem, Novo mesto in Jesenice.
218
Patronatska izjava je nova oblika zavarovanja obveznosti. Po definiciji je to posebna oblika zavarovanja
terjatve, podobna poroštvu, ki ni urejena z zakonom, uporablja pa se pri povezanih podjetjih. Podjetje, ki je
večinski lastnik, podpiše patronatsko izjavo v korist banke, pri kateri je hčerinsko podjetje najelo kredit, v izjavi
pa zagotavlja, da bo poskrbelo za redno in pravočasno vračilo kredita. Patronatska izjava ne daje tolikšnega
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V naslednjem poglavju bom podrobneje proučila vpliv razdrobljenosti lokalne samouprave na
zadolženost občin, saj želim na primeru pomurskih občin ugotoviti, katere občine so glede na
število prebivalcev bolj zadolžene in ali zadolžitev vpliva na črpanje sredstev iz EU.
Problematiko bom proučevala v obdobju 2010–2014.
3.3.2 Zadolževanje pomurskih občin
Za lažje razumevanje, s kakšno problematiko se občine v Pomurju zaradi nerazvitosti regije
srečujejo in zakaj je se je njihovo zadolževanje v zadnjih petih letih povečalo za dobrih 48
odstotkov, uvodoma podajam nekaj osnovnih podatkov o tej regiji.
Po večini kazalnikov sodi Pomurje med eno izmed demografsko najbolj ogroženih regij v
Sloveniji. O tem pričajo statistični podatki in številne geografske raziskave.219
Pomurje ima med slovenskimi statističnimi regijami najvišjo letno stopnjo zmanjšanja števila
prebivalcev (v letih 2000–2007 se je število prebivalcev zmanjšalo za kar 3,5 ‰).220
Zmanjšanje števila prebivalcev je predvsem posledica visoke umrljivosti in nizke rodnosti, kar
staranje prebivalstva še pospešuje. Na zmanjševanje števila prebivalcev vpliva tudi negativni
selitveni saldo. Skromno je tudi priseljevanje iz tujine, saj ima Pomurje dejansko najnižji delež
tujega prebivalstva (0,6 odstotka) v Sloveniji.221Neugoden demografski razvoj je predvsem
posledica neugodnih ekonomskih razmer. Na trgu dela se regija spopada s strukturnim
neskladjem in pomanjkanjem visoko izobraženega kadra.222
Iz Analize procesa bega možganov iz Pomurja223 izhaja, da se mladi po končanem študiju sicer
želijo vrniti v regijo, vendar v njej ne najdejo primerne zaposlitve. Po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije je bilo v Pomurski statistični regiji leta 2014 ustvarjenega 3,8 %
nacionalnega BDP-ja. Regija je v letu 2014 zabeležila tudi najvišjo stopnjo registrirane
brezposelnosti v državi, ki je znašala 18,4 odstotka.224

jamstva kot poroštvo, bančna garancija ali druga, predvsem realna zavarovanja. Poznavalci pravijo, da je to zelo
redka oblika zavarovanja oziroma prenosa obveznosti, je pa seveda – ob izpolnjenih pogojih – pravno zavezujoča.
Ti pogoji so navedeni v kreditni pogodbi, pogoj za pravno veljavo patronatske izjave pa je, da so razmerja in
obveznosti ustrezno zunajbilančno zavedena.
219
Horvat, U. Naravno in selitveno gibanje prebivalstva v Pomurju po letu 2000, 2008, str. 216.
Dostopno prek: //www.drustvo-geografov-pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/pUros%20Horvat_T.pdf.
220
Analize naravnega in selitvenega gibanje prebivalstva v Pomurju, ki je po večini kazalnikov ena izmed
demografsko najbolj ogroženih regij v Sloveniji, kažejo, da se je po letu 2000 število prebivalcev v regiji zmanjšalo
za 3.491 oseb (oziroma za 3,5 ‰ na leto); večina zaradi negativnega naravnega prirasta. Med 27 občinami beležita
povečanje števila prebivalstva le dve občini. Goričko je specifično območje v Pomurju z najintenzivnejšo
depopulacijo. Ta je v zadnjem obdobju značilna v celotni regiji; tudi v občinah z mestnim prebivalstvom.
Več na: Regije, Statistični urad RS. Dostopno prek: https://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2014.pdf.
221
Horvat, 2008, str. 30.
222
Ibidem, str. 3.
223
Ibidem.
224
Stopnja registrirane brezposelnosti po statističnih regijah, 2001–2016, Statistični urad RS.

57

Postavlja se vprašanje, ali bi finančno samostojne, ekonomsko močne lokalne skupnosti v
Pomurski regiji lahko zaustavile ta negativni trend? Ali so pomurske občine preveč zadolžene,
da bi bile sposobne zagotoviti lastni delež pri razvojnih projektih, financiranih z sredstvi EU,
saj so finančna sredstva iz proračuna EU v največji meri namenjena prav odpravi razvojnih
razlik med regijami, zagotavljanju trajnostnega razvoja, zmanjševanju brezposelnosti …
V Pomurju deluje 26 navadnih občin in ena mestna občina, Murska Sobota. Vseh 27 pomurskih
občin skupaj je bilo konec leta 2014 zadolženih za 37 milijonov EUR, kar pomeni, da se je
zadolževanje pomurskih občin v petih letih, od leta 2010, ko je zadolžitev pomurskih občin
znaša 25 milijonov, povečalo za 12 milijonov EUR, torej skoraj za dobrih 48 odstotkov.225 V
tabelaričnem prikazu v Preglednici 7 podrobneje prikazujem zadolževanje pomurskih občin v
obdobju 2010–2014. Ugotavljam, da je bila v navedenem obdobju v regiji najbolj zadolžena
mestna občina Murska Sobota (glede na skupni obseg dolga), ki je konec leta 2014 izkazovala
dolg v višini 6,1 milijona EUR. Sledita ji občini Gornja Radgona s 5,7 milijona EUR dolga in
občina Ljutomer s 5,5 milijona EUR dolga. Občina Gornja Radgona je svoj dolg najbolj
povečala leta 2013 (za 85 odstotkov v primerjavi z letom 2012) in 2014, ko je zadolžitev
povečala za 57 odstotkov. Občina Ljutomer pa se je v obdobju 2010–2014 najbolj zadolžila v
letu 2011 (za skoraj 5 milijonov EUR), ko se je njena zadolžitev v primerjavi z letom 2010
povečala za 230 odstotkov. Kot je razvidno iz Preglednice 7, je četrta najbolj zadolžena občina
Puconci, katere dolg je konec leta 2014 znašal skoraj 3,7 milijona EUR. Sledi občina Gornji
Petrovci s 3 milijoni EUR dolga.
Skratka, če povzamem analizirano, so bile vse pomurske občine, razen dveh, konec leta 2014
zadolžene. Konec tega leta nista bili zadolženi samo dve pomurski občini, in sicer Črenšovci in
Turnišče. Leta 2010 so bile brez dolga štiri občine, Črenšovci, Rogašovci, Sveti Jurij in
Turnišče.
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Preglednica 7: Zadolženost občin226 v Pomurju v obdobju 2010–2014

OBČINE
V
POMURJU

indek
s
2010/
2009

2010

2011/
2010

2011

indeks
2012/
2011

2012

indeks
2013/20
12

2013

indeks
2014/2
013

2014

81.373

86,2

772.353

949,2

711.334

92,1

650.314

91,4

589.294

90,6

2.062.500

89,2

1.812.500

87,9

1.562.500

86,2

2.012.500

128,8

1.694.207

84,2

73.467

79,9

54.458

74,1

270.469

496,7

314.079

116,1

630.329

200,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

DOBROVNIK

1.238.285

86,1

1.124.728

90,8

1.061.349

94,4

808.225

76,2

747.349

92,5

GORNJA
RADGONA

1.284.352

91,3

2.881.070

224,3

1.965.749

68,2

3.652.064

185,8

5.737.045

157,1

G. PETROVCI

2.216.254

94,2

2.209.392

99,7

3.066.382

138,8

3.055.822

99,7

3.045.261

99,7

GRAD

APAČE
BELTINCI
CANKOVA
ČRENŠOVCI

1.450.875

97,4

1.757.125

121,1

1.665.625

94,8

1.321.875

79,4

1.378.125

104,3

HODOŠ

90.631

85,0

74.632

82,4

59.573

79,8

57.762

97,0

42.587

73,7

KOBILJE

60.256

81,6

83.456

138,5

32.150

38,5

7.488

23,3

1.506

20,1

KRIŽEVCI

479.829

82,9

440.749

91,9

401.670

91,1

362.590

90,3

323.510

89,2

KUZMA

733.116

98,5

620.875

84,7

537.444

86,6

453.972

84,5

375.939

82,8

LENDAVA

1.751.517

87,1

1.484.841

84,8

2.003.004

134,9

1.688.083

84,3

1.370.671

81,2

LJUTOMER

2.133.375

92,3

7.087.000

332,2

6.464.662

91,2

5.849.472

90,5

5.524.281

94,4

889.415

79,5

660.651

74,3

431.887

65,4

203.123

47,0

246.626

121,4

5.047.025

115,9

6.300.827

124,8

7.192.394

114,2

6.862.183

95,4

6.114.926

89,1

ODRANCI

61.818

85,1

55.909

90,4

549.941

983,6

494.327

89,9

438.653

88,7

PUCONCI

1.410.863

317,0

1.376.625

97,6

1.775.719

129,0

3.364.814

189,5

3.687.353

109,6

RADENCI

512.614

75,6

346.832

67,7

371.015

107,0

371.569

100,1

1.163.333

313,1

RAZKRIŽJE

672.983

164,7

390.341

58,0

384.194

98,4

417.499

108,7

363.245

87,0

ROGAŠOVCI

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

110.000

0,0

SVETI JURIJ

0

0,0

0

0,0

800.000

0,0

759.999

95,0

719.999

94,7

1.516.759

137,5

1.468.563

96,8

1.434.393

97,7

1.387.605

96,7

1.312.602

94,6

925.248

95,5

832.559

90,0

735.597

88,4

631.910

85,9

529.691

83,8

MOR.
TOPLICE
M. SOBOTA
(M)

ŠALOVCI
TIŠINA

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

VELIKA
POLANA

262.291

87,2

251.394

95,9

207.068

82,4

492.779

238,0

614.906

124,8

VERŽEJ

154.789

278,4

135.193

87,3

640.597

473,8

567.065

88,5

578.926

102,1

25.109.636

95,9

32.222.075

128,3

34.324.716

106,5 35.787.119

104,2

37.340.364

104,3

TURNIŠČE

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2014, Tabela 5.

226

Zadolženost občin brez pravnih oseb javnega sektorja.

59

Preglednica 8: Skupna zadolženost občin227 in dolg na prebivalca na dan 31. 12. 2014

Zap.
št
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Občine v Pomurju
GORNJI PETROVCI
ŠALOVCI
GORNJA RADGONA
GRAD
PUCONCI
DOBROVNIK
LJUTOMER
VERŽEJ
VELIKA POLANA
MURSKA SOBOTA (M)
CANKOVA
RAZKRIŽJE
SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
ODRANCI
RADENCI
KUZMA
BELTINCI
APAČE
HODOŠ
LENDAVA
TIŠINA
KRIŽEVCI
MORAVSKE TOPLICE
ROGAŠOVCI
KOBILJE
ČRENŠOVCI
TURNIŠČE
SKUPAJ

Skupni
dolg na dan
31. 12.
2014
3.828.263
1.370.771
5.927.799

Dolg
občine
3.045.261
1.312.602
5.737.045

1.378.125
3.687.353
747.349
5.646.023
592.497
614.906
7.472.889
630.329
376.737
783.022
438.653
1.277.017
375.939
1.694.207
669.987
42.587
1.429.435
529.691
359.396
246.626
110.000
1.506
0
0
40.231.107

1.378.125
3.687.353
747.349
5.524.281
578.926
614.906
6.114.926
630.329
363.245
719.999
438.653
1.163.333
375.939
1.694.207
589.294
42.587
1.370.671
529.691
323.510
246.626
110.000
1.506
0
0
37.340.364

Št.
Dolg
prebivalcev Dolg na
pravnih
na dan 31. prebivalca
oseb
12. 2014
2014
783.002
2.184
1.753
58.169
1.571
873
190.754
8.775
676
0
0
0
121.742
13.571
0
1.357.963
0
13.492
63.023
0
113.684
0
0
80.693
0
58.764
0
35.886
0
0
0
0
0
2.890.743

2.321
6.306
1.335
11.917
1.321
1.464
19.478
1.987
1.327
3.007
1.691
5.296
1.671
8.597
3.706
323
10.885
4.247
3.541
6.100
3.412
616
4.178
3.446
120.702

594
585
560
474
449
420
384
317
284
260
259
241
225
197
181
132
131
125
101
40
32
2
0
0
333

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2014.

Skupna zadolženost vseh 27 občin se je konec leta 2014 v primerjavi z letom 2013 povečala za
4,3 odstotka, kar je manj, kot znaša slovensko povprečje, saj se je povprečna zadolženost občin
v Sloveniji povečala za 7 odstotkov.
Tudi v skupni zadolžitvi občin, skupaj z dolgom pravnih oseb javnega sektorja, je bila v
Pomurski regiji najbolj zadolžena mestna občina Murska Sobota, in sicer je dolg pravnih oseb
v mestni občini presegel 1,3 milijona EUR, kar dejansko pomeni, da je imela mestna občina
227

Zadolženost skupaj s pravnimi osebami.
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konec leta skupne obveznosti iz zadolževanja nekaj čez 7,4 milijona EUR. Mestni občini sledi
občina Gornji Petrovci, katere skupni dolg z zadolžitvijo pravnih oseb tako znaša čez 3,8
milijona EUR.
3.3.2.1 Razdrobljenost občin in zadolževanje občinskih proračunov
Zaradi poglobljene analize zadolžitve občin v Pomurski regiji in vpliva razdrobljenost občin na
zadolževanje sem občine razvrstila v skupine po velikosti. Čeprav je meril za ocenitev velikost
občin več (po površini ozemlja, po prihodkih, po številu prebivalcev), je največkrat uporabljeno
merilo, s katerim se ocenjuje velikost občine po številu prebivalcev.228 Z analizo občin,
razvrščenih po velikosti, želim raziskati, ali so res v Pomurju najbolj zadolžene mikroobčine z
manj kot 2000 prebivalci.
Občine sem razdelila v skupine:
- do 2.000 prebivalcev (mikroobčine),
- od 2.001 do 5000 prebivalcev (male občine),
- od 5.001 do 10.000 prebivalcev (srednje velike občine),
- nad 10.000 prebivalcev (velike občine).
Najprej sem analizirala zadolženost mikroobčin. V navedeno skupino spada 10 občin, kar
predstavlja dobro tretjino vseh občin v regiji. Med te občine spada tudi občina z najmanjšim
številom prebivalcev v Sloveniji, občina Hodoš, z vsega skupaj 323 prebivalci. V to skupino
občin spadajo še Kobilje, Razkrižje, Veržej, Dobrovnik, Kuzma, Cankova, Odranci, Šalovci in
Velika Polana. Kot je razvidno iz spodnje Preglednice 9, so navedene občine skupaj konec leta
2014 izkazovale dolg v višini 5.191.274 EUR. V povprečju je bil vsak občan teh občin zadolžen
za 390 EUR. Če primerjamo povprečno zadolženost prebivalcev v enakih občinah (do 2.000
prebivalcev) v Sloveniji, lahko ugotovimo, da so občine v Pomurju bolj zadolžene (slovensko
povprečje znaša 309 EUR na prebivalca). Hkrati je izkazovala ta skupina tudi večjo
zadolženost, kot je znašala povprečna zadolženost v Pomurju (333 EUR na prebivalca).

228

Pri tem lahko velikost občine opredelimo z vsaj dvema potencialnima meriloma oziroma z njuno kombinacijo,
tj. merilom velikosti njenega ozemlja (izraženo v kvadratnih kilometrih) in merilom števila prebivalcev, ki stalno
prebivajo na ozemlju občine. Na tej podlagi lahko uvrstimo med velike občine tiste, ki ustrezajo enemu ali drugemu
merilu oziroma njuni kombinaciji. Obe merili imata svoje prednosti in pomanjkljivosti, vendar pa se za
ugotavljanje velikosti občin pogosteje uporablja merilo števila prebivalcev v občini ( Haček, 2012, str. 69).
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Preglednica 9: Dolg občin, ki imajo do 2.000 prebivalcev, v EUR
Občine, ki imajo do 2.000
prebivalcev
Cankova
Dobrovnik
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Razkrižje
Odranci
Šalovci
Velika Polana
Veržej
Skupaj 10 občin 37,1 %

Skupni dolg na dan
31. 12. 2014
630.329
747.349
42.587
1.506
375.939
376.737
438.653
1.370.771
614.906
592.497
5.191.274

Št. prebivalcev na
dan 31. 12. 2014
1.987
1.335
323
616
1.671
1.327
1.691
1.571
1.464
1.321
13.306

Dolg na prebivalca
2014
317
560
132
2
225
284
259
873
420
449
390

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
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Med t. i. male občine (2.001–5.000 prebivalcev) se v Pomurski regiji uvršča 9 občin, torej
tretjina. Zadolženost te skupine je najmanjša v Pomurski regiji in znaša le 255 EUR na
prebivalca, čeprav se v to skupino občin uvršča tudi najbolj zadolžena občina v Sloveniji (po
povprečni zadolženosti na prebivalca),229 Gornji Petrovci.
Preglednica 10: Dolg občin, ki imajo od 2.001 do 5.000 prebivalcev, v EUR
Občine, ki imajo od 2.001 do
5.000 prebivalcev
Apače
Črenšovci
Gornji Petrovci
Grad
Križevci
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Tišina
Turnišče
Skupaj 9 občin 33 %

Skupni dolg na dan Št. prebivalcev na dan
31. 12. 2014
31. 12. 2014
669.987
0
3.828.263
1.378.125
359.396
110.000
783.022
529.691
0
7.658.484

3.706
4.178
2.184
2.321
3.541
3.412
3.007
4.247
3.446
30.042

Dolg na prebivalca
2014
181
0
1.753
594
101
32
260
125
0
255
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Res pa je, da na znižanje zadolženosti na prebivalca v tej skupini vplivata občini, katerih
občinski proračuni so brez dolga v celotnem opazovanem obdobju. To sta občini, Turnišče in
229

Na število prebivalcev.
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Črenšovci. Skupaj štejejo občine v tej skupini – Apače, Črenšovci, Gornji Petrovci, Grad,
Križevci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Tišina in Turnišče – 30.042 prebivalcev in
povprečna zadolženost teh prebivalcev je 255 EUR. Povprečna zadolženost te skupine je tudi
manjša od slovenskega povprečja, primerjalno z občinami enakih velikosti, katerih povprečje
znaša 282 EUR, in prav tako manjša od povprečja v Pomurju. Podrobneje zadolženost malih
občin prikazuje Preglednica 10.
Čeprav je zadolženost občin v tej skupini nizka, pa v vseh naštetih občinah opazimo negativen
prirast prebivalstva, kar pomeni, da se prebivalstvo tudi v občinah z nizko zadolženostjo
izseljuje in tudi v teh občinah je naraven prirast prebivalstva negativen.
Preglednica 11: Zadolženost občin, ki imajo od 5.001 do 10.000 prebivalcev, v EUR
Občine od 5.001 do 10.000
prebivalcev
Beltinci
Gornja Radgona
Moravske Toplice
Puconci
Radenci
Skupaj 5 občin 18,5 %

Skupni dolg na dan
31. 12. 2014
1.694.207
5.927.799
246.626
3.687.353
1.277.017
12.833.002

Št. prebivalcev na
dan 1. 1. 2014
8.597
8.775
6.100
6.306
5.296
35.074

Dolg na prebivalca
2014
197
676
40
585
241
365

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
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Kot prikazuje Preglednica 11, se v skupino občin s prebivalci med 5.001 do 10.000 uvršča v
Pomurski regiji pet občin: Gornja Radgona, Beltinci, Moravske Toplice, Puconci in Radenci.
Navedene občine so konec leta 2014 izkazovale nekaj več kot 12,8 milijona dolga, kar pomeni,
da je povprečna zadolženost na prebivalca v tej skupini znašala 365 EUR na prebivalca. Najbolj
je bila v tej skupini zadolžena občina Gornja Radgona, ki je med vodilnimi po višini dolga v
Pomurju. Če primerjam povprečno zadolženost občin na prebivalca enake skupine v Sloveniji,
ugotavljam, da so v povprečju manj zadolžene občine v Sloveniji. Njihova povprečna
zadolženost je znašala 346 EUR na prebivalca.
V spodnji preglednici (Preglednica 12) prikazujem zadolženost največjih občin v Pomurju, in
sicer občin Lendava, Ljutomer in mestne občine Murska Sobota. V navedenih občinah živi
tretjina pomurskega prebivalstva. Skupna zadolženost največjih občin v regiji tako znaša 14,5
milijona EUR, kar pomeni, da je v povprečju vsak občan, v navedenih občinah živi 42.280
prebivalcev,230 v teh treh občinah v povprečju zadolžen za 344 EUR. Slovensko povprečje pri
občinah enake velikosti kaže povsem drugačno sliko, saj so skupaj z mestnimi občinami, le-te
občine najbolj zadolžene v državi, merjeno na prebivalca. Njihov povprečni dolg na prebivalca
znaša 493 EUR na prebivalca.

230

Na dan 31. 12. 2014.
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Preglednica 12: Zadolženost občin, ki imajo nad 10.000 prebivalcev, v EUR
Občine, ki imajo od 10.001 do
20.000 prebivalcev

Skupni dolg na dan
31. 12. 2014

Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Skupaj

Št. prebivalcev na
dan 1. 1. 2014

1.429.435
5.646.023
7.472.889
14.548.347

Dolg na prebivalca
2014

10.885
11.917
19.478
42.280

131
474
384
344

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
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Če povzamem, znaša povprečna zadolžitev na prebivalca v Pomurski statistični regiji v 27.
občinah 333 EUR na prebivalca, kar je pod slovenskim povprečjem. Zaradi boljše preglednosti
podatke o povprečni zadolženosti občin v Sloveniji in v Pomurski regiji prikazujem še strnjeno
v Preglednici 13. Hkrati zaradi boljše primerljivosti podatkov o zadolženosti občin te
prikazujem tudi z Grafikonom 7. Ugotavljam, da v so v Pomurski regiji najbolj zadolžene
mikroobčine, katerih dolg znaša 390 EUR na prebivalca. V absolutnem znesku dolg v njihovih
občinskih proračunih ne zbuja skrbi. Bolj skrbi dolg po posameznih občinah. Ponovno
izpostavljam občino Gornji Petrovci (1.753 EUR na prebivalca) in občino Šalovci, dolgoletnega
dolžnika (873 EUR na prebivalca), ti občinskega dolga očitno sami ne bosta mogli zmanjšati.
Na tem mestu moram omeniti tudi dolg občine Dobrovnik, občine Grad in ne nazadnje tudi
izrazito povečanje dolga v bilanci občine Gornja Radgona. Sprašujem se, kakšna bo nadaljnja
razvojna pot v teh občinah?
Preglednica 13: Povprečna zadolženost na prebivalca po skupinah občin v EUR

Velikost občine po
št. prebivalcev

do 2.000

št.
občin

%
občin

Povpr..
zadolženost
na prebivalca
v Sloveniji

Povpr.
zadolženost
na
prebivalca
v Pomurju

Občine,
zadolžene
pod 100
EUR na
prebivalca

Občine,
zadolžene z
več kot 600
EUR na
prebivalca

10

37,1

309

390

1

1

od 2.001 do 5.000

9

33,3

281

255

4

1

od 5.001 do 10.000

5

18,5

346

365

1

1

od 10.000

3

11,1

493

344

0

0

27

100,0

437

333

6

3

Skupaj

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2014.

64

Grafikon 7: Povprečna zadolženost občin na prebivalca

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
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3.3.2.2 Zadolženost občin glede na realizirane proračunske prihodke
Da bi problematiko najbolj zadolženih občin v Pomurju še bolj osvetlila, sem zadolženost teh
občin primerjala z realiziranimi proračunskimi prihodki. Ugotavljam, da je po izbranem
kriteriju, zadolženost glede na realizirane proračunske prihodke, najbolj zadolžena občina v
Pomurju Gornji Petrovci, katere dolg presega skupne prihodke, ustvarjene v letu 2014, za 49,7
odstotka. Sledi občina Šalovci, ki je prav tako problematična, saj delež dolga znaša 75,6
odstotka realiziranih prihodkov proračuna občine za leto 2014. V drugih občinah, G. Radgona,
Ljutomer, Puconci, je delež dolga v občinskih proračunih manjši in ne presega 46 odstotkov
prihodkov.
Zbrane podatke prikazujem tabelarično in grafično (Grafikon 8).
Preglednica 14: Zadolženost občin glede na prihodke

občina

dolg občine na dan
31. 12. 2014

realizirani proračunski delež občinskega dolga v
prihodki 2014
prihodkih 2014 v %

1
GORNJI PETROVCI
ŠALOVCI
GORNJA RADGONA
LJUTOMER
PUCONCI
GRAD

2
3.045.261
1.312.602
5.737.045
5.524.281
3.687.353
1.378.125

3=(1/2)
2.034.454
1.735.613
12.463.289
12.665.767
8.942.176
4.713.676

149,7
75,6
46,0
43,6
41,2
29,2

Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2014 in iz Zaključnih računov posameznih občin za
leto 2014.
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Grafikon 8: Zadolženost občin glede na prihodke
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Vir: Lastna analiza, podatki povzeti po Ministrstvu za finance: Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb
javnega sektorja v letu 2014 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2014 in iz Zaključnih računov posameznih občin za
leto 2014.
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4 FINANČNA SREDSTVA EU
4.1 Sredstva EU – gonilo razvoja v občinah
Finančna sredstva EU so pomemben vir prihodkov tistih držav članic oz. tistih evropskih regij,
ki zaostajajo v razvoju. Namenjena so zmanjšanju razlik med posameznimi območji in s tem
spodbujanju trajnostnega razvoja tistih regij, ki zaostajajo v razvoju.231 Ker Slovenija uradno
nima regij, zgolj statistične regije, je regionalni razvoj domena lokalnih skupnosti. Občine v
Sloveniji so tiste, na katerih sloni lokalni razvoj, razvoj regij in navsezadnje tudi razvoj države.
Ker je v Sloveniji lokalna samouprava enonivojska, menim, da je toliko bolj pomembno, ali so
občine v sedanji teritorialni, materialni in funkcionalni organiziranosti lokalne samouprave
uspešne pri črpanju sredstev iz proračuna EU ali pa jih pri tem ovirajo teritorialna
razdrobljenost, neustrezni finančni viri in kadrovska podhranjenost. V nalogi obravnavam
problematiko razdrobljenosti lokalnih skupnosti in problematiko zadolževanja ter njun vpliv na
črpanje sredstev EU.
Ker je za uspešnost črpanja sredstev EU ključnega pomena sodelovanje med lokalno,
nacionalno in evropsko ravnjo, je poznavanje ključnih institutov EU in inštitucij, načinov
dodeljevanja sredstev EU, virov in obsega sredstev, ki je v novi finančni perspektivi na
razpolago, in ne nazadnje poznavanje evropske strategije razvoja poglavitnega pomena za
proučevanje magistrske tematike. Zato v nadaljevanju tega poglavja predstavljam osnovne
institute pridobivanja in črpanja sredstev iz proračuna EU.
Osrednja tema tega poglavja je na primeru pomurskih občin ugotoviti, ali razdrobljenost lokalne
samouprave vpliva na uspešnost črpanja sredstev. Ker je to osrednje vprašanje moje raziskave,
analiziram v tem poglavju na primeru občin Pomurske regije uspešnost pretekle finančne
perspektive in občinam podajam predloge za izboljšanje črpanja sredstev iz skladov EU.
4.1.1 Evropa 2020
Že pred gospodarsko in finančno krizo Evropa na mnogih področjih ni napredovala dovolj hitro
v primerjavi z ostalim svetom, kriza pa je te vrzeli le še poglobila. Ker z dosedanjim modelom
evropske rasti in trajnostnega razvoja države članice EU niso bile zadovoljne, je Evropska
komisija že marca 2010 sprejela novi gospodarski model rasti. Evropa 2020 je nova, desetletna
strategija EU za gospodarsko rast in delovna mesta. Strategija Evropa 2020 (v nadaljevanju
Strategija) je namenjena premagovanju gospodarske in finančne krize in postopnemu okrevanju
gospodarstva v državah članicah EU. Strategija se loteva pomanjkljivosti dosedanjega modela
gospodarske rasti in si postavlja za cilj ustvariti razmere za razvoj, ki bo temeljil na pametnih
tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti.232
Za boljše razumevanje nove Strategije moram poudariti, da se je v zadnjem času na območju
EU uveljavlja paradigma o tako imenovani območni razvojni politiki ali »place based
231

Mulec, 2000, str. 187.
Več o tem v Sporočilu komisije: Evropa 2020, strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Evropska
komisija, Bruselj, 2010, str. 10.
232
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policy«,233 ki jo je Evropska komisija postavila kot podlago za programiranje evropske
kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Ta paradigma ne priporoča nevtralnih politik za
spodbujanje gospodarskega razvoja, temveč spodbuja oblikovanje politike glede na značilnosti
in primerjalne prednosti posameznega območja, saj naj bi bila takšna politika bolj uspešna v
razmerah močnega gospodarskega povezovanja in globalizacije.
Po temeljiti proučitvi Strategije ugotavljam, da je zasnovana na treh prednostnih področjih, in
sicer:
• Pametna rast: nadaljnji razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah.
• Trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje
izkorišča vire.
• Vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno
in teritorialno kohezijo.234
V Strategiji je postavljenih pet merljivih krovnih ciljev, ki naj bi jih članice EU vključile v
nacionalne cilje. EU si je z novo strategijo zastavila uresničitev teh ciljev do leta 2020. V tem
obdobju želi, da se zaposlovanje prebivalstva v državah članicah EU poveča s sedanjih 69
odstotkov na vsaj 75 odstotkov. Ta prvi krovni cilj se naj doseže tudi z večjo angažiranostjo
žensk in starejših delavcev ter z učinkovitejšim vključevanjem migrantov v delovno silo. Drugi
krovni cilj Strategije napoveduje večja vlaganja v raziskave in razvoj (tri odstotke BDP). Kot
tretji cilj Strategija zadaja članicam, da je treba zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj
20 odstotkov (ali v ugodnih razmerah za 30 odstotkov) v primerjavi z ravnijo leta 1990, in delež
obnovljivih virov energije v končni porabi energije povečati na 20 odstotkov in za 20 odstotkov
povečati učinkovitost porabe energije. Četrti cilj Strategije se dotika izobraževanja in narekuje,
da se v državah članicah mora zmanjšati opustitev šolanja, in sicer s sedanjih 15 odstotkov na
10 odstotkov. Zadnji, peti cilj Strategije narekuje zmanjšanje revščine za 25 odstotkov, s čimer
bi iz revščine rešili več kot 20 milijonov ljudi.235
Za uspešno izvedbo krovnih ciljev Strategije236 je potrebno le-te podpreti z dodatnimi ukrepi
na nacionalni, evropski in globalni ravni. Evropska komisija je v ta namen predlagala sedem
vodilnih pobud, ki bi spodbudile napredek na vsakem od prednostnih področij in hkrati
233
Barca, F.: An agenda for a Reformed Cohesion Policy: A place-based approach to meeting EU challenges and
expectations. Independent Report prepared at the request of Commissioner for Regional Policy, Brussels, 2009.
234
Ibidem.
235
Ibidem, str. 11.
236
Ti cilji so reprezentativni, ne izčrpni. Predstavljajo splošen pregled ključnih parametrov, za katere Komisija
želi, da bi jih EU do leta 2020 izpolnjevala. Pri tem ne gre za pristop „ena rešitev za vse“. Vsaka država članica je
drugačna in EU s sedemindvajsetimi državami članicami je bolj raznolika kot pred desetletjem. Kljub razlikam v
ravni razvoja in življenjskem standardu Komisija meni, da so predlagani cilji relevantni za vse države članice, tako
stare kot nove. Vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije, v izobraževanje in tehnologije, ki gospodarno izkoriščajo
vire, bo koristilo tradicionalnim panogam, podeželju in tudi storitvenim gospodarstvom, ki zahtevajo visoko raven
kvalifikacij. Okrepilo bo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. Komisija predlaga, da bi države članice pri
prilagajanju strategije Evropa 2020 lastnemu položaju te cilje EU vključile v nacionalne cilje in načrtovano
ukrepanje, ki bi upoštevali trenutni položaj posamezne države članice in raven prizadevnosti, s katero lahko
prispeva k izpolnjevanju zastavljenih ciljev v okviru širših prizadevanj EU. Komisija bo poleg prizadevanj držav
članic predlagala daljnosežno paleto ukrepov na ravni EU, ki bodo namenjeni preusmeritvi EU na novo pot bolj
trajnostne rasti (Ibidem).
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omogočajo sodelovanje organov EU in nacionalnih organov na področjih, pomembnih za
uresničitev ciljev strategije. Strategija tako v prvi pobudi narekuje, da naj EU postane unija
inovacij. Ta pobuda narekuje večjo usmerjenost vseh členov v inovacijski verigi v razvoj,
raziskave in inovacije. Druga pobuda Strategije si postavlja za cilj vsesplošno povečati
uspešnost in kakovost vseh ravni izobraževanja in usposabljanja v EU, pri čemer je treba
združiti odličnost in enakost s spodbujanjem mobilnosti študentov in udeležencev usposabljanj
ter izboljšati položaj mladih na področju zaposlovanja. Nadaljnja pobuda Strategije si za cilj
postavlja enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter
interoperabilne237 aplikacije. Naslednja pobuda je usmerjena v povečanje gospodarnosti pri
ravnanju z viri (prehod v nizkoogljično gospodarstvo238), zmanjšanje emisije CO2, okrepitev
konkurenčnost in povečanje zanesljivosti preskrbe z energijo. Cilj naslednje pobude je
pripraviti okvir sodobne industrijske politike, ki bo podpiral podjetništvo, usmerjal industrijo
in ji pomagal pri spopadanju s novimi izzivi, spodbujal konkurenčnost evropskih primarnih
proizvodnih in storitvenih panog ter jim pomagal pri izkoriščanju priložnosti, ki jih prinašajo
globalizacija in zeleno gospodarstvo. Cilj šeste pobude je ustvariti razmere za posodobitev
trgov dela, da se dvigne raven zaposlenosti in zagotovili vzdržnost dosedanjih družbenih
modelov. Cilj zadnje pobude je zmanjšati revščino, in sicer z zagotovitvijo ekonomske, socialne
in teritorialne kohezije, s čimer naj bi se povečala ozaveščenost in priznale temeljne pravice
ljudi, ki se spopadajo z revščino in socialno izključenostjo, ter da bi jim omogočili dostojno
življenje in aktivno udeležbo v družbi.239
Za uspešno izvedbo strategije so odgovorne in jo izvajajo evropske institucije, države članice
in socialni partnerji. Institucije EU imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da bo EU sprejela
potrebne ukrepe za uresničevanje ciljev Strategije. Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni
sprejemajo odgovornost za izvajanje strategije voditelji držav in vlad. Lokalne skupnosti,
civilna družba, socialni partnerji in drugi deležniki sodelujejo pri pripravi nacionalnih
programov in nadzoru njihovega izvajanja. Iz proučenega dokumenta povzemam, da je bistveno
za uspešnost izvedbe krovnih ciljev Strategije sodelovanje vseh udeležencev.
Za vodenje strategije je odgovoren Evropski svet, ki ima pregled nad politikami EU ter
medsebojno odvisnostjo med EU in državami članicami.240 Pripravlja letno skupno oceno
napredka EU in držav članic ter oceni splošno makroekonomsko stanje in napredek pri
237

Kadar govorimo o interoperabilnosti, imamo v mislih zlasti povezljivost informacijskih sistemov e-uprave, ki
se zrcali prek učinkovitih elektronskih storitev e-javne uprave. Bliskovit razvoj tega področja in pogled na
interoperabilnost z različnih organizacijskih in tehnoloških potreb prvotno definicijo interoperabilnosti generalno
razširja na sposobnost nesorazmernih in različnih organizacij ter sistemov za skupinsko delo, ki na ta način
omogočajo vzajemno podporo pri doseganju skupnih ciljev. Pri tem si v kontekstu EU z vidika evropskega
interoperabilnostnega okvira (European Interoperability Framework – EIF) kot "skupinsko delo" predstavljamo
potrebne ukrepe storitev e-uprave, ki vključujejo tudi čezmejno dimenzijo. In to predvsem na enostavnejši in
učinkovitejši način kot doslej, za kar se je zaradi izredne raznolikosti institucij e-uprav potrebno dogovoriti o
obliki, protokolih, avtomatizaciji in doseganju poslovnih potreb tako na ravni EU kot na ravni držav članic. Več
na Interoperabilna prihodnost, Monitorpro.
Dostopno prek: http://www.monitorpro.si/41186/trendi/interoperabilna-prihodnost/, 12. 1. 2016.
238
Gre za gospodarstvo, ki je v manjši meri odvisno od fosilnih goriv, ki vsebujejo ogljik.
239
Evropa 2020, 2010, str. 12– 20.
240
Ibidem.
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doseganju petih krovnih ciljev in vodilnih pobud. Na podlagi letnega pregleda rasti, ki ga
pripravi Komisija, usmerja politiko za celotno EU in evrsko območje. Pripravlja tudi smernice
na ravni EU o finančnih in makroekonomskih vprašanjih, strukturnih reformah ter področjih,
ki pospešujejo gospodarsko rast in razpravljajo o gospodarskem razvoju in prednostnih nalogah
strategije. Na podlagi predloga Komisije potrdi priporočila za posamezno državo in razpravlja
o gospodarskem razvoju in prednostnih nalogah strategije.241
Glavno nalogo medsebojnega ocenjevanja in spremljanja napredka izvedbe ima Svet EU.
Evropska komisija spremlja na podlagi številnih kazalcev stanje izvajanje Strategije in
pripravlja letno poročilo o gospodarski rasti ter objavlja poročila in pripravlja po potrebi
opozorila za države članice. Pri izvajanju strategije sodelujejo tudi Evropski parlament,
Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij242 in Evropska investicijska banka ter
Evropski investicijski sklad.
Za uspeh Strategije pa je odločilnega pomena tudi sposobnost držav članic EU, da izvedejo
ustrezne reforme na nacionalni ravni in tako spodbudijo gospodarsko rast, denimo več vlagajo
v raziskave in spodbudijo zaposlovanje.
V okviru Strategije mora Republika Slovenija vsako leto aprila izdelati dve poročili o svojih
prizadevanjih pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev, in sicer Program stabilnosti in konvergenčni
program,243 ki ju mora pripraviti država pred sprejetjem proračuna za naslednje leto. Programi
morajo dati ustrezno podlago za razpravo o javnih financah in fiskalni politiki. Hkrati mora
Republika Slovenija izdelati tudi Nacionalni reformni program, ki ga mora predloži hkrati s
Programom stabilnosti in konvergenčnim programom. Vsi programi, ki jih navajam, naj bi bili
podlaga za spremljanje napredka pri doseganju nacionalnih ciljev Strategije.
Obe poročili morata biti sestavni del nacionalnega proračunskega postopka in evropskega
semestra. Pri pripravi navedenih poročil bi morale biti vključeni tudi lokalne skupnosti in
socialni partnerji ter drugi udeleženci, saj bi se le na ta način zagotovila široko podpora za
izvajanje teh politik.244
Oktobra morajo države evrskega območja, torej tudi Republika Slovenija, poslati Evropski
komisiji osnutke proračunskih načrtov.245 Evropska komisija pregleda, ali je osnutek proračuna
v skladu s fiskalnimi in makroekonomskimi obveznostmi, ki jih posamezni državi članici naloži
evropski semester.
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Evropa 2020, 2010, str. 29.
Odbor regij ima nalogo medsebojnega dialoga nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, ki naj bi približali
prednostne naloge EU prebivalcem in okrepili njihovo odgovornost za doseganje ciljev strategije. Regionalni in
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Posebej bi opozorila na nov institut, evropski semester, ki je bil uveden, da bi se izboljšalo
usklajevanje gospodarskih politik v celotni EU. Usmerjen je na šestmesečno obdobje od začetka
vsakega leta, po čemer je tudi dobil ime – semester. Spremljanje izvajanja Strategije poteka v
okviru evropskega semestra, vsakoletnega ciklusa usklajevanja nacionalnih gospodarskih in
proračunskih politik na ravni EU. Evropski semester je cikel usklajevanja ekonomskih in
fiskalnih politik v EU in je tako del ekonomskega upravljanja Evropske unije.
Tako Slovenija v okviru evropskega semestra uskladi svoje proračunske in ekonomske politike
s cilji in pravili, dogovorjenimi na ravni EU.246
4.1.2 Nova finančna perspektiva
Evropski parlament je 19. novembra 2013 odobril finančni okvir 2014–2020, ki predstavlja
osnovo za dodeljevanje sredstev EU v novi finančni perspektivi, ki se začne z 1. januarjem 2014
in traja 7 let, do 31. 12. 2020. Z večletnim finančnim okvirom se politične prednostne naloge,
o katerih se dogovorijo EU in države članice, opredelijo v finančni in pravni obliki. Večletni
finančni okvir ni proračun EU. Je pripomoček za načrtovanje porabe in zagotavlja
predvidljivost porabe EU.247 Na podlagi večletnega finančnega okvira se sprejme letni
proračun, ki je običajno pod zgornjimi mejami odhodkov, tako da se ohrani nekaj rezerve248 za
reševanje nepredvidenih potreb.249
Večletni finančni okvir ni sedemletni proračun EU, ampak zagotavlja okvir za finančno
načrtovanje in proračunsko disciplino ter s tem predvidljivost porabe EU.250 Omogoča ji tudi
izvajanje skupnih politik v dovolj dolgem obdobju, da se pokaže njihova učinkovitost. Ker je v
njem določeno, koliko in kam bi morala EU vlagati v naslednjih sedmih letih, je hkrati tudi
odraz političnih prednostnih nalog in orodje za proračunsko načrtovanje.
Po pridobitvi soglasja Evropskega parlamenta v skladu s PDEU mora večletni finančni okvir
soglasno – z absolutno večino vseh članov sprejeti Svet. Pravno podlago poleg Pogodbe (zlasti
312. člen PDEU) predstavljajo dokumenti:
•

Uredba o večletnem finančnem okviru,251 ki predstavlja skupek pravil in določb, ki
natančno predpisujejo strukturo in delovanje večletnega finančnega okvira.
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Evropski semester, Evropski svet.
Dostopno prek: URL: http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/european-semester/.
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Neustreznost sistema in konflikti med posameznimi institucijami, ki sprejemajo letne proračune (Svet EU,
Evropski parlament in Evropska komisija), je bil eden od glavnih vzrokov za vzpostavitev finančnih perspektiv
(Korpič, Cvikl, 2007, str. 283).
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obdobje 2014–2020, Uradni list EU 347/884.
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med nacionalnimi proračuni, je bila uvedba prve finančne perspektive (Delors I; 1988–1992) nujna, več o tem:
Korpič, Cvikl, 2007, str. 283.
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Večletni finančni okvir – pogosta vprašanja, Evropska komisija.
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•

•

•
•

Medinstitucionalni sporazum,252 ki je namenjen izvajanju proračunske discipline in
boljšemu delovanju letnega proračunskega postopka ter sodelovanju med institucijami v
proračunskih zadevah kot tudi zagotavljanju dobrega finančnega poslovodenja.
Izjave o: lastnih sredstvih, izboljšanju učinkovitosti javne porabe na področjih, na katerih
deluje EU, uveljavljanju načela enakosti spolov, brezposelnosti mladih in krepitvi raziskav,
o nacionalnih izjavah o upravljanju, o klavzuli o pregledu/spremembi večletnega
finančnega okvira.
Sklep o lastnih sredstvih EU (prihodkih proračuna EU).253
Pravne podlage za posamezne programe financiranja, v katerih so določeni pogoji za
upravičenost in merila za dodeljevanje sredstev.254

Večletni finančni okvir je razdeljen na šest kategorij odhodkov („razdelkov“), povezanih z
različnimi področji oz. politikami EU, in sicer na t. i. Pametno in vključujočo rast, Trajnostno
rast, Varnost in državljanstvo, Evropo v svetu, Upravo in Nadomestila.
Nova finančna perspektiva, ki je približno enaka pretekli iz obdobja 2007–2013, je vredna okoli
1.089 milijarde EUR.255 V večletnem finančnem okviru so določeni najvišji letni zneski
odhodkov, tako imenovane »zgornje meje«. To so omejitve, ki določajo, koliko denarja se lahko
porabi iz proračuna EU za teh šest področij in na splošno v celotnem obdobju 2014–2020.256
Nova finančna perspektiva namenja finančna sredstva na naslednja področja:
• za pametno in vključujočo rast namenja skoraj 509 milijard EUR,
• 420 milijard EUR za trajnostno rast,
• 17,7 milijarde EUR za varnost in državljanstvo,
• za zunanjo politiko EU skoraj 66,3 milijarde EUR,
• za t. i. administracijo oz. za pokrivanje stroškov uprave 69,6 milijarde EUR ter
• za nadomestila 29 milijard EUR.257
Grafikon 9: Finančna perspektiva 2014–2020

252

Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o
proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju, Uradni list EU
C373/ 2013, sprejet na podlagi 295. člena PDEU.
URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11298.en13.pdf/, 15. 1. 2016.
253
Sklep o lastnih sredstvih začne veljati, ko ga ratificirajo vse države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili.
Izkušnje kažejo, da to lahko traja od enega do dveh let, vendar je formalno sodelovanje nacionalnih parlamentov
v skladu s 311. členom Pogodbe nepogrešljiva zahteva, ker sklep o lastnih sredstvih določa pravno zavezujoče
pravice za proračun EU za obdobje sedmih let. Sklep se bo po uveljavitvi retroaktivno uporabljal od 1. januarja
2014. Čeprav se nanaša na isto časovno obdobje, sklep o lastnih sredstvih pravno ni povezan z uredbo o večletnem
finančnem okviru.
254
Poleg tega mora biti z redkimi izjemami vsak začeti program zajet s posebnim predpisom o odobritvi ali pravno
podlago, preden se lahko sredstva sprostijo. Te pravne podlage opredeljujejo cilje zadevne dejavnosti in povezane
stroške ter pogosto določajo večletne omejitve porabe.
255
Preračunan po sedanjih cenah po cenah iz leta 2011 znaša novi finančni okvir 960 milijard EUR.
256
V skladu s 5. členom Uredbe sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.
257
Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, Evropska komisija, 2013, str. 9.
Dostopno prek: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_sl.htm.
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Vir: Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, Evropska komisija, 2013258

Za kakovostno porabo sredstev v novi finančni perspektivi naj bi jamčili ukrepi:
jasna usmerjenost v rezultate na različnih področjih,
poenostavitve politike in programov – prijaznejši uporabnikom in manj podvrženi napakam,
strogo nadziranje financiranja, zaščita finančnih interesov EU,259
učinkovitost na področju kohezijske politike, razvoja podeželja in sklada za ribištvo, vezana
na ekonomsko upravljanje,
• novi finančni instrumenti,260
• nova rezerva na podlagi doseženih rezultatov – spodbuda za izjemno uspešnost projektov z
njihovim nagrajevanjem v okviru kohezijske politike, razvoja podeželja in sklada za
ribištvo.261

•
•
•
•

Glavna pravila o porabi sredstev EU so zapisana v Finančni uredbi EU.262 Finančna uredba je
temeljno besedilo, ki določa načela in postopke za pripravo in izvrševanje proračuna EU ter
kontrolo financ EU.263 Dopolnjujejo jo pravila uporabe,264 ki podrobneje določajo način
uporabe finančne uredbe. Pravila se redno posodabljajo in poenostavljajo, zlasti z namenom,
da se zmanjša breme za manjše uporabnike.

258

Ibidem.
Zaščita finančnih interesov se bo okrepila tudi s pomočjo Evropskega urada za boj proti goljufijam OLAF in
prihodnjega evropskega javnega tožilstva.
260
Lahko povečajo učinek financiranja EU s privabljanjem zasebnega kapitala.
261
Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, Evropska komisija, 2013, str. 12.
262
Uredba št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni
proračun Unije, Uradni list EU 298/2012.
263
Trenutno veljavna finančna uredba je začela veljati 1. januarja 2013. Kasneje so bile sprejete spremembe, ki
so nadomestile nekatere klavzule. Uredbo spremljajo pravila uporabe, ki so podrobne tehnične določbe za njeno
vsakodnevno uporabo.
264
Delegirana Uredba št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe št. 966/2012 in o finančnih pravilih, ki se
uporabljajo za splošni proračun EU (ne zakonodajni akt), Uradni list EU L362/ 2012.
259
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4.1.3 Proračun EU
Vsakoletna poraba sredstev finančne perspektive se uresničuje skozi proračun EU. Proračun
EU je drugačen od proračunov držav članic. Kljub različnim nalogam, ki jih ima EU, je njen
proračun pravzaprav nizek,265 saj znaša zgolj 1,23 odstotka bruto nacionalnega dohodka EU
(BND), medtem ko proračuni držav članic predstavljajo približno 49 odstotkov BND.266 Kljub
nizkemu obsegu ima proračun EU izreden prerazporeditveni učinek na prihodke članic EU.267
Proračun EU je predvsem naložbeni proračun: združuje sredstva držav članic in zagotavlja
ekonomijo obsega. Financira ukrepe, pri katerih sodelovanje držav članic omogoča
učinkovitejšo porabo sredstev, denimo na področjih energetike, prometa, informacijske in
komunikacijske tehnologije, boja proti podnebnim spremembam in raziskav.268 Skratka,
proračunska sredstva EU se uporabljajo na področjih, kjer naj bi finančna podpora EU
omogočala kar največji učinek.269
Proračun EU se sprejme vsako leto. Vse institucije in organi EU v skladu s svojimi notranjimi
postopki pripravijo ocene za predlog proračuna, in sicer najpozneje do 1. julija. Komisija te
ocene združi v letni „predlog proračuna“ in pripravi osnutek proračuna, ki ga predloži Svetu in
Evropskemu parlamentu najpozneje do 1. septembra. V praksi pogosto predloži predlog
proračuna že pred koncem aprila ali začetkom maja. Svet sprejme stališče o predlogu proračuna,
vključno z morebitnimi spremembami, ter ga predloži Evropskemu parlamentu najpozneje do
1. oktobra. Svet tudi obvesti Evropski parlament o razlogih za sprejetje svojega stališča. Svet
in Parlament osnutek proračuna dopolnita in ga nato sprejmeta v skladu s 132. členom Pogodbe.
Parlament v 42 dneh bodisi sprejme proračun na oktobrski obravnavi bodisi pošlje proračun s
svojimi spremembami nazaj v obravnavo Svetu. Svet lahko v desetih dneh sprejme spremembe
in s tem tudi predlog proračuna.270

265

Glavni vsebinski razlog za skromni obseg proračuna EU je, da je EU skupnost suverenih držav in je zato v
praksi EU pravzaprav »pooblaščena agencija«, ki izvaja omejen obseg javnofinančnih nalog, prenesenih na EU
(Več o tem Korpič, Cvikl, 2007, str. 259).
266
Evropska komisija, Proračun, str. 3, URL: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/sl/budget_sl.pdf.
267
Doménech, R., Maudes, A., Varela, J. Fiscal Flows in Europa: the Redistributive Effects of the EU Budget.
Valencia: Universidad de Valencia, 2000, str. 25.
Dostopno prek: //www.uv.es/rdomenec/EUbudget/EUbudget.pdf.
268
Ker je EU skupnost suverenih držav, v proračunu EU ni izdatkov za zagotavljanje suverenih funkcij države
(izdatkov za obrambo, notranjo varnost, pravosodje ipd), več o tem Korpič, Cvikl, 2007, str. 259.
269
Področje proračuna EU ureja Uredba št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se
uporabljajo za splošni proračun Unije, Uradni list EU 298/2012.
270
Če Svet ne sprejme sprememb Parlamenta, se skliče sestanek Spravnega odbora, ki ga sestavljajo člani Sveta
ali njihovi predstavniki in enako število članov, ki predstavljajo Evropski parlament. Naloga Spravnega odbora je,
da v 21 dneh pripravi skupni predlog. Ko Spravni odbor v začetku novembra doseže soglasje o skupnem predlogu,
ga morata Svet in Parlament v 14 dneh ali potrditi ali zavrniti. Parlament lahko sprejme proračun, tudi če je Svet
zavrnil skupni predlog. Če eden od obeh – Svet ali Parlament – zavrne skupni predlog, medtem ko drugi ne sprejme
nikakršne odločitve, se proračun zavrne in Komisija mora pripraviti nov predlog proračuna. Če proračun na
začetku proračunskega leta še ni dokončno sprejet, se vsak mesec lahko porabi največ 1/12 proračunskih sredstev,
odobrenih v predhodnem proračunskem letu.
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Postopek sprejemanja proračuna EU se torej razlikuje od postopka sprejemanja proračuna
posamezne države, kjer proračun potrdi samo ena institucija (oz. samo en dom, če je parlament
dvodomen).
Upravljanje271 več kot 76 odstotkov proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu z
nacionalnimi in regionalnimi organi, pri čemer gre za t. i. sistem deljenega upravljanja. Na ta
način poteka upravljanje s sredstvi strukturnih in investicijskih skladov EU, ki skupaj
omogočajo izvajanje Strategije. Gre za sklade:
•
•
•
•
•

Evropski sklad za regionalni razvoj,
Evropski socialni sklad,
Kohezijski sklad,
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Zaradi pomembnosti poznavanja področja delovanja skladov jih podrobneje predstavljam v
naslednjem podpoglavju.
Druga proračunska sredstva upravlja neposredno Evropska komisija, in sicer gre za t. i
nepovratna sredstva, ki služijo kot podpora posameznim projektom v zvezi s politikami EU.
Običajno se dodelijo z javnim razpisom, t. i. razpisom za zbiranje predlogov. Del sredstev
zagotovi proračun EU, del pa drugi viri.272 Prav tako uporablja Evropska komisija neposredno
sredstva za izvedbo javnih naročil, s katerimi institucije EU naročajo storitve, blago in dela, ki
jih potrebujejo za svoje delovanje, denimo študije, organizacijo izobraževanja in konference,
računalniško opremo. Tudi javna naročila se oddajo z javnimi razpisi.
4.1.3.1 Skladi EU
Strukturni in investicijski skladi ne predstavljajo enotnega finančnega vira znotraj proračuna
EU. Čeprav se njihove naloge prepletajo, se vsak izmed njih ukvarja s posebnim področjem.
Njihov glavni namen je spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja v posameznih regijah
ter posledično vodenje ekonomske politike, usmerjene v doseganje razvojnih ciljev.273
Svoja sredstva usmerjajo v regije v pretežni meri glede na tako imenovane prednostne cilje.
Cilji so smernice EU, ki predstavljajo prioritete (postavljene s strani EU) v regionalni politiki
in so osnova za razdeljevanje sredstev iz skladov EU.274
Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) so s proračunom v višini 454 milijard evrov v
obdobju 2014–2020 glavno orodje naložbene politike Evropske unije. V obdobju 2014–2020
271

Upravljanje finančnih sredstev urejajo stroga pravila, ki zagotavljajo natančen nadzor nad namensko uporabo
sredstev ter transparentno in odgovorno porabo denarja. Osnovno politično odgovornost za pravilno porabo
sredstev EU nosi kolegij 28 evropskih komisarjev. Ker pa finančna sredstva večinoma upravljajo države
prejemnice, so nacionalne vlade pristojne tudi za izvajanje nadzora in letne revizije.
272
Evropska Unija, Dostopno prek: http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_sl.htm.
273
Mulec, 2008, str. 38.
274
Ibidem.
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je EU združila strukturne sklade in glavne naložbene instrumente v enem regulativnem okviru
– Uredbi o skupnih določbah.275
Specifične pravne podlage in posebna pravila in določbe za posamezne sklade določajo za
obdobje 2014–2020 naslednje uredbe:
•
•
•
•
•
•

•

Uredba ESRR – Uredba EU št. 1301/2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj
(ESRR) in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta".276
Uredba o Kohezijskem skladu – Uredba (EU) št. 1300/2013 o Kohezijskem skladu.277
Uredba o ETS – Uredba EU št. 1299/2013 o posebnih določbah za podporo cilju
"evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.278
Uredba EKSRP – Uredba EU št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).279
Uredba ESPR – Uredba (EU) št. 508/2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo.280
Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s
finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006.281
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014–2020,282 ki določa izvajanje lokalnega razvoja.

275

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
276
Uredba ESRR – Uredba EU št. 1301/2013,Uradni list EU, L 347/289.
277
Uredba o Kohezijskem skladu – Uredba (EU) št. 1300/2013,Uradni list EU, L 347/281.
278
Uredba o ETS – Uredba EU št. 1299/2013, Uradni list EU, L 347/259.
279
Uredba EKSRP – Uredba EU št. 1305/2013, Uradni list EU, L 347/498.
280
Uredba ESPR – Uredba (EU) št. 508/2014, Uradni list EU, L 149/1.
281
Smernice za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja,
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih.
Dostopno prek: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf
282
Ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju besedila: CLLD) v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s
Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020282, Programom razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014
SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. C (2014)9982
z dne 16. 12. 2014 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), in Operativnim programom Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020). Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Uradni list RS, št. 42/2015.

76

4.1.3.2 Evropski socialni sklad
Najprej obravnavam Evropski socialni sklad (ESS), ki je bil ustanovljen kot prvi izmed
današnjih strukturnih skladov leta 1957. Njegova naloga je bila spodbujati nastanek skupnega
trga z izboljšanjem možnosti zaposlovanja delavcev.283
Danes je glavni namen ESS spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja v EU,
predvsem pomoč ljudem pri iskanju zaposlitve (ali boljše službe), vključevanju prikrajšanih
oseb v družbo in zagotavljanju pravičnejših življenjskih možnosti za vse.284
Med glavnimi ukrepi sklada je vlaganje v ljudi in njihovo znanje, torej financiranje programov
in aktivnosti, namenjenih izobraževanju in usposabljanju delavcev na nove razvojne izzive. Po
Mraku285 je glavni namen tega sklada preprečevati brezposelnost, spodbujati aktivno iskanje
zaposlitve brezposelnim ter vključevanje odrinjenih družbenih skupin.
To je pomembno tako kratkoročno, za ublažitev posledic trenutne gospodarske krize, zlasti
naraščajoče brezposelnosti in povečanje revščine, kot286 dolgoročno – kot del
evropske strategije za preoblikovanje gospodarstva.
Prizadevanja ESS za pospešitev zaposlovanja so usmerjena v vse sektorje in skupine ljudi, ki
jim to lahko koristi. V središču pa so najbolj prizadete skupine in skupine, ki jim lahko
dejavnost ESS najbolj koristi. Projekti ESS po vsej Evropi podpirajo ustvarjanje delovnih mest,
odpirajo nove možnosti za zaposlitev več ljudi in privabljajo več ljudi v zaposlitev. Ta
prizadevanja, ki zajemajo na tisoče programov in projektov, pokrivajo širok obseg dejavnosti
in skupin ljudi.287
Iz navedenega ugotavljam, da bi ESS moral izboljšati zaposlitvene možnosti, okrepiti socialno
vključevanje, ukrepati proti revščini, spodbujati izobraževanje, spretnosti in vseživljenjsko
učenje ter oblikovati ukrepe aktivnega, obsežnega in trajnostnega vključevanja v skladu z
nalogami, ki so bile ESS zaupane na podlagi 162. člena Pogodbe. Tako bi torej moral v skladu
s 174. členom PDEU prispeval k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji. ESS bi moral v
skladu s 9. členom PDEU upoštevati zahteve, povezane s spodbujanjem visoke stopnje
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in
283

Mulec, 2008, str. 39.
Ibidem.
285
Mrak, 2004, str. 39.
286
Namen ESS je torej zagotavljati evropskim državljanom boljše možnosti za zaposlitev in jim pomagati k uspehu
v izbranem poklicu. To velja še zlasti v teh časih, ko gospodarska kriza grozi delavcem in podjetjem, v katerih so
zaposleni. ESS je v novi finančni podvojil prizadevanja za ustvarjanje delovnih mest, podporo iskalcem zaposlitve
in pomoč ljudem pri ohranjanju zaposlitve po vsej Evropi.
287
Zato ESS financira več deset tisoč lokalnih, regionalnih in nacionalnih projektov, povezanih z zaposlovanjem,
po vsej EU: od majhnih projektov, ki jih vodijo sosedska dobrodelna društva, da bi pomagala najti ustrezno delo
invalidom iz lokalne skupnosti, do nacionalnih projektov za spodbujanje poklicnega usposabljanja celotnega
prebivalstva. Projekti ESS se zelo razlikujejo po naravi, velikosti in ciljih ter se osredotočajo na zelo različne ciljne
skupine (več v publikaciji Evropski socialni sklad, vlaganje v ljudi – kaj je in kaj dela).
284
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visoko stopnje izobraženosti in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.288 Vendar
je učinek pogosto drugačen, pravi Mulec289 in ugotavlja, da tisti, ki so uspešno končali
usposabljanje v okviru programa krepitve človeških virov v manj razvitih regijah, kjer obstaja
pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile, iščejo poslovne priložnosti v bolj razvitih
regijah. Tistim pa, ki so uspešno končali šolanje in bi želeli ostati v tej regiji, pa regija
pogostoma ne more zagotoviti delovnih mest. Skratka, če povzamem, delovanje sklada v
minulih finančnih perspektivah ni zadovoljilo pričakovanj.
Nova zakonodaja290 za obdobje 2014–2020 upošteva nove izzive, s katerimi se EU srečuje
danes in v 3. členu Uredba EU št. 1304/2013 določa skladu naloge:
•

Spodbujati visoke stopnje zaposlenosti in kakovost delovnih mest, izboljševati dostop do
trga dela, podpirati geografsko in poklicno mobilnost delavcev ter olajševati njihovo
prilagajanje industrijskim spremembam in spremembam proizvodnih sistemov, potrebne za
trajnostni razvoj, spodbujati visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja za vse in
podpirati prehod mladih iz izobraževanja v zaposlovanje, delovati proti revščini in krepiti
socialno vključevanje, spodbujati enakost spolov, nediskriminacijo in enake možnosti, s
tem pa prispevati k uresničevanju prednostnih nalog EU za krepitev gospodarske, socialne
in teritorialne kohezije.

•

Uresničevati naloge, določene s povezanimi prednostnimi naložbami za dosego tematskih
ciljev, s podpiranjem držav članic pri izvajanju prednostnih nalog in doseganju krovnih
ciljev Strategije EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter s tem, da državam
članicam omogoča obravnavati posebne izzive pri uresničevanju ciljev strategije Evrope
2020. 291

•

Koristiti ljudem, vključno prikrajšanim ljudem, kot so dolgotrajno brezposelni, invalidi,
migranti, etnične manjšine, marginalizirane skupnosti in ljudje vseh starosti, ki jim grozita
revščina in socialna izključenost.292

Sklad bo v obdobju 2014–2020 za navedeno zagotovil sredstva v višini 80 milijard EUR (v
tekočih cenah).
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Uredba EU št. 1304/2013.
Mulec, 2008, str. 36.
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Uredba EU št. 1304/2013 in Uredba (EU) št. 1303/2013.
291
ESS podpira oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov, povezanih z njegovimi nalogami, in sicer ob
upoštevanju ustreznih integriranih smernic in ustreznih priporočil za posamezne države, sprejetih v skladu s
členom 121(2) in členom 148(4) PDEU, po potrebi pa tudi na nacionalni ravni, nacionalne programe reform ter
druge zadevne nacionalne strategije in poročila.
292
ESS zagotavlja tudi podporo delavcem, podjetjem, vključno z akterji socialne ekonomije, in podjetnikom ter
sistemom in strukturam s ciljem olajšanja njihovega prilagajanja novim izzivom, vključno z zmanjševanjem
kvalifikacijskih vrzeli ter spodbujanja dobrega upravljanja, družbenega napredka in izvajanja reform, zlasti na
področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in socialne politike.
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O strategiji in proračunu Evropskega socialnega sklada skupaj odločajo Svet EU, Evropski
parlament in Evropska komisija. Njegove sedemletne operativne programe načrtuje Svet EU,
potrdi pa jih Evropska komisija.
Sklad dodeljuje finančna sredstva različnim organizacijam – javnim organom, zasebnim
podjetjem in civilni družbi, ki ljudem zagotavljajo praktično pomoč pri iskanju ali ohranitvi
zaposlitve.
Iz proučene dokumentacije ugotavljam, da lokalne skupnosti iz tega sklada v novi finančni
perspektivi ne morejo pričakovati večjih denarnih sredstev.
4.1.3.3 Evropski sklad za regionalni razvoj
Naslednji strukturni sklad EU je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki je bil
ustanovljen leta 1975 kot odziv na neenakost življenjskega standarda med posameznimi
regijami znotraj Evropske gospodarske skupnosti (EGS). Ker so se gospodarske in socialne
razlike med regijami povečevale, so se države lotile reševanja te problematike prek svojih
sistemov regionalne pomoči, ki pa so se kmalu pokazali kot nezadostni.293
Že v prvih letih delovanja sklada so se pokazale številne pomanjkljivosti. Mrak, Mrak in Rant294
ter Mulec295 ugotavljajo, da je bil najbolj problematičen sistem razdeljevanja pomoči, ki je
deloval na osnovi kvot, dodeljenim državam članicam, zaradi česa se je ESRR spremenil v
finančni instrument, ki je na voljo regionalnim politikam posameznih držav članic namesto
regionalni politiki EGS. Zato je bilo izvedenih več reform ESRR, ki naj bi pomagale Komisiji
podrediti sredstva doseganju njenih ciljev in ne ciljev posameznih držav članic.296
Nova zakonodaja vključuje dosedanje reforme in določa nove.
Pravno podlago za delovanje ESRR danes predstavljajo členi Pogodbe od 174. do 178. 176.
člen določa, da je ESRR namenjen pomoči pri odpravljanju ključnih razvojnih neravnovesij v
regijah EU. ESRR na podlagi navedenega člena ter drugega in tretjega odstavka člena 174
PDEU prispeva k zmanjšanju neskladja med stopnjami razvitosti različnih regij in zmanjšanju
zaostalosti regij z najbolj omejenimi možnostmi, med katerimi bi bilo treba posebno pozornost
nameniti podeželskim območjem, območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in
regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot
so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto poseljenosti ter otoške, čezmejne in gorske regije.297
Podrobneje urejata delovanje tega sklada decembra 2013 s strani Evropskega parlamenta in
Sveta sprejeti:
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Mrak, Mrak & Rant, 2004, str. 38.
Ibidem.
295
Mulec, 2008, str. 28.
296
Ibidem.
297
Uredba (EU) št. 1303/2013, Uradni list EU, L 347/320.
294
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•

•

Uredba EU št. 1303/2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in,
kot že rečeno, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.
Uredba EU št. 1301/2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), eden od evropskih strukturnih in investicijskih
skladov, prispeva k pametni, trajnostni in vključujoči rasti kot tudi k ciljem krepitve
gospodarske, družbene in teritorialne kohezije v regijah in mestih EU.
Za obdobje 2014–2020 znaša skupni proračun ESRR skoraj 200 milijard evrov. Sredstva so
namenjena podpori gospodarske rasti, ustvarjanju dodatnih delovnih mest in zmanjševanju
regionalnih neravnovesij. Podpora ESRR se lahko zagotavlja z nepovratnimi sredstvi, vse bolj
pa tudi s finančnimi instrumenti.
Do konca leta 2013 je ESRR vložil več kot 9 milijard evrov v finančne instrumente298 ter
zagotovil posojila, jamstva in lastniški kapital v skoraj vseh državah članicah EU. Več kot
200.000 posameznikov in podjetij je prejelo podporo za razvoj podjetij, urbanih projektov ter
naložb v energetsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov.
Iz tega sklada so se v Sloveniji v pretekli finančni perspektivi financirali tudi večji občinski
projekti, v sedanji pa bodo občine lahko koristile finančna sredstva tega sklada le iz naslova
zmanjšanja regionalnih neravnovesij.
Iz proučene dokumentacije EU, ki mi je bila dostopna, ugotavljam, da bodo sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada namenjena predvsem
vlaganjem v raziskave in razvoj, krepitvi in razvoju človeških virov, vlaganjem v izobraževalni
sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela, spodbujanju podjetništva, zagonu
novih podjetij, internacionalizaciji, razvoju novih poslovnih modelov za mala in srednja
podjetja ter posledično ustvarjanju novih delovnih mest. Vlaganja bodo usmerjena v področja,
ki imajo jasen tržni potencial, zato bodo ta sredstva občine težko pridobile, saj gre pri
financiranju občinskih projektov največkrat za nedobičkonosne investicije. Menim, da so
finančna sredstva iz teh naslovov namenjena bolj gospodarskim pravnim subjektom. 299
4.1.3.4 Kohezijski sklad
Kohezijski sklad, poseben solidarnosten sklad, je bil oblikovan leta 1993 z Maastrichtsko
pogodbo za pomoč najmanj razvitim državam članicam.300 Njegov osnovni namen je zagotoviti
298

Finančni instrumenti, ki jih sofinancira ESRR, se lahko uporabljajo za vse naložbene prioritete, določene v
operativnih programih ESRR držav članic in regij pod pogojem, da naslavljajo prepoznano vrzel na trgu, tj. kjer
banke niso pripravljene dajati posojil, ali zasebni sektor ni pripravljen vlagati (npr. kjer trg ne zagotavlja dovolj
kapitala MSP/zagonskim podjetjem, kjer ni dovolj sredstev za hitro rastoča podjetja in so posojila poslovnih bank
omejena ali mogoča zgolj pod pogoji, ki jim podjetja ne morejo zadostiti). To so lahko posojila, mikrokrediti,
jamstva ali lastniški kapital.
299
Kohezija do 2020, EU, Evropski strukturni in investicijski skladi. Dostopno prek: http://www.euskladi.si/sl/ekp.
300
Grčija, Portugalska, Irska in Španija.
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pomoč pri doseganju socialne in ekonomske kohezije. Kohezijski sklad finančno podpira večje
projekte, namenjene izboljšanju okolja in razvoju transportne infrastrukture. Sredstva iz
kohezijskega sklada so namenjena državam članicam EU, ki imajo BNP na prebivalca nižji od
90 odstotkov povprečja EU.
Finančna pomoč iz Kohezijskega sklada se v nasprotju s Strukturnimi skladi dodeljuje od
projekta do projekta, v dogovoru med Evropsko komisijo in državo članico. Razdelitev sredstev
Kohezijskega sklada med države prejemnice se opravi na podlagi števila prebivalcev in BNP
na prebivalca, pri tem pa se upoštevata še povečanje BNP v preteklem letu ter velikost področja
oziroma države.
Pravne okvire Kohezijskega sklada opredeljuje že prvi odstavek 174. člena Pogodbe, ki določa,
da mora Unija razvijati in izvajati svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske,
socialne in teritorialne kohezije. 301
Nadaljnje delovanje Kohezijskega sklada določa Uredba EU št. 1303/2013, ki prepisuje skupne
določbe, skupne Evropskemu skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskemu socialnemu
skladu, Kohezijskemu skladu, Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja ter
Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo. Navedena uredba predstavlja novi okvir za
evropske strukturne in investicijske sklade, vključno s Kohezijskim skladom. Zato so naloge
Kohezijskega sklada opredeljene glede na ta okvir in namen.
V obdobju 2014–2020 so do sredstev iz Kohezijskega sklada upravičene Bolgarija, Ciper,
Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška in Slovenija.
Iz Kohezijskega sklada se bo v finančni perspektivi dodelilo skupno 63,4 milijarde EUR za
dejavnosti iz naslednjih kategorij:
•

•

Vseevropska prometna omrežja, predvsem prednostni projekti evropskega interesa, kot jih
določa EU. Kohezijski sklad bo podprl infrastrukturne projekte v okviru Instrumenta za
povezovanje Evrope.302
Področje okolja, kjer lahko Kohezijski sklad podpre tudi projekte, povezane z energetiko
ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu energetske učinkovitosti,

301

Kohezijski sklad, ustanovljen s to uredbo, bi zato moral zagotoviti finančni prispevek za projekte na področju
okolja in vseevropskih omrežij v okviru prometne infrastrukture.
302
Evropska komisija je oktobra 2011 predstavila načrt, po katerem se bo financiralo za 50 milijard EUR naložb
za izboljšanje evropskih prometnih, energetskih in digitalnih omrežij. Z namenskimi naložbami v ključno
infrastrukturo bo mogoče ustvariti delovna mesta in spodbuditi konkurenčnost Evrope v času, ko jo ta najbolj
potrebuje. Z instrumentom za povezovanje Evrope se bo zagotovilo financiranje projektov, ki so namenjeni
zapolnjevanju manjkajočih povezav v evropskih energetskih, prometnih in digitalnih omrežjih. Ti projekti bodo
prav tako okrepili okoljske vidike evropskega gospodarstva s spodbujanjem uporabe čistejših prevoznih sredstev,
hitrih širokopasovnih povezav in omogočanjem uporabe energije iz obnovljivih virov v skladu s strategijo Evropa
2020. Več na: Javne izjave, Evropska komisija. Dostopno na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-111200_sl.htm.
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uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega prometa, podpore intermodalnosti,
krepitve javnega prevoza itn.
Zanimiva je rešitev: Da bi bila finančna pomoč iz Kohezijskega sklada kar najbolj učinkovito
uporabljena, lahko Svet začasno na podlagi odločitve (ki jo mora sprejeti s kvalificirano večino)
zaustavi finančno pomoč državi članici, če se izkaže, da ima država članica pretiran
javnofinančni primanjkljaj in tega stanja ni odpravila ali ni sprejela primernih ukrepov za
odpravo tega stanja.
4.1.3.5 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES)
št. 1290/2005 leta 2005. S to uredbo je bil vzpostavljen enoten pravni okvir za financiranje
skupne kmetijske politike (SKP). V ta namen so ustanovili dva nova sklada: Evropski kmetijski
jamstveni sklad (EKJS)303 in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).304
EKSRP je danes ob upoštevanju členov 42 in 43 Pogodbe in Uredbe EU št. 1305/2013 glavni
instrument EU za naložbe na podeželska območja in v kmetijski sektor. Podeželju omogoča v
skladu s členom 3 Uredbe EU št. 1305/2013 financiranje različnih ukrepov s ciljem spodbujanja
trajnostnega gospodarskega razvoja, socialnega in okoljskega blagostanja in spodbujanje
podnebnih ukrepov.305
EKSRP prispeva k uresničevanju strategije Evropa 2020, tako da spodbuja trajnostni razvoj
podeželja po vsej Uniji z dopolnjevanjem ostalih instrumentov SKP, Kohezijske politike in
skupne ribiške politike. Prispeva k razvoju kmetijskega sektorja EU, ki je prostorsko in okoljsko
bolj uravnotežen, podnebju prijazen in na podnebne spremembe odporen ter konkurenčen in
inovativen. Prispeva tudi k razvoju podeželskih območij.
Proračun EKSRP znaša v finančni perspektivi 2014–2020 85 milijard EUR in se uporablja za
naslednjih 6 prednostnih področij:
•

prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju (npr. oblikovanje baze
znanja na podeželju, raziskave in inovacije za boljše upravljanje okolja, vseživljenjsko
učenje in poklicno usposabljanje v kmetijskem in gozdarskem sektorju),

303

EKJS financira, z deljenim upravljanjem med državami članicami in Evropsko komisijo, povračila za izvoz
kmetijskih pridelkov v tretje države, intervencijske ukrepe za ureditev kmetijskih trgov, neposredna plačila
kmetovalcem, predvidena v okviru skupne kmetijske politike, nekatere ukrepe obveščanja in ukrepe pospeševanja
kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah, ki se izvajajo prek držav članic, odhodke, ki se
nanašajo na ukrepe preoblikovanja industrije sladkorja v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 320/2006.
304
Čeprav oba sklada delujeta podobno, ima vsak svoje posebnosti. Ker se financiranje ukrepov delno izvaja v
okviru deljenega upravljanja, uredba določa pogoje, ki Evropski Komisiji dovoljujejo prevzeti odgovornost pri
izvrševanju generalnega proračuna, ter pojasnjuje obveznosti glede sodelovanja držav članic.
305
V novi finančni perspektivi je potrebno 30 odstotkov sredstev v vsaki državi in regiji nameniti za zelene
programe, kot so kmetijsko-okoljske sheme in ekološko kmetovanje. Stopnja podpore za naložbe, ki se bojujejo s
podnebnimi spremembami in spodbujajo biotsko raznolikost, bo višja in posebno podporo se lahko zagotovi za
oblikovanje kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.
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•

izboljšanje zmožnosti preživetja in konkurenčnosti kmetij ter spodbujanje inovativnih
kmetijskih tehnologij in trajnostno upravljanje gozdov (npr. omogočanje prestrukturiranja,
posodobitve in povečanje raznovrstnosti kmetij, omogočanje generacijske obnove kmetij),

•

spodbujanje organizacije prehrambne verige (npr. predelava in trženje kmetijskih
proizvodov, dobro počutje živali in obvladovanje tveganj v kmetijstvu),

•

obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom
(npr. obnavljanje, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, vključno z območji
Natura 2000, izboljšanje upravljanja vode in tal),

•

spodbujanje učinkovitosti virov in podpora prehodu na nizko emisijo ogljika in
gospodarstva, odpornega na podnebje v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju (npr.
učinkovitost rabe vode in energije, oskrba in raba obnovljivih virov energije, stranskih
proizvodov, odpadkov in ostankov ter drugih neživilskih surovin, zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in amoniaka, shranjevanje in zajemanje ogljika,

•

socialna vključenost, zmanjšanje revščine in gospodarski razvoj (npr. povečanje
raznolikosti, ustanavljanje in razvoj malih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest,
dostopnost, uporaba in kakovost informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
konkurenčnost primarnih pridelovalcev).

Ta področja ukrepanja in vrste ukrepov so podrobneje opredeljeni v vsaki državi članici ali
regiji v programih za razvoj podeželja. Poleg tega lahko države članice kot del svoje strategije
za izvajanje določijo tematske podprograme, ki se nanašajo na bolj specifične dejavnosti za
mlade kmete, male kmetije, gorska območja, kratke dobavne verige, ženske na podeželju,
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje ter biotsko raznovrstnost.
EKSRP sodi v okvir deljenega upravljanja, kar pomeni, da se (odvisno od države članice)306
izvaja na nacionalni ali regionalni ravni. Evropska komisija le nadzoruje izvajanje in odobri
nacionalne in regionalne strategije izvajanja – operativne programe. Sredstva EKSRP se
dodeljujejo v obliki subvencij na podlagi pozivov za zbiranje predlogov.307
Drugi pomemben element EKSRP je pristop LEADER, orodje za vzpostavitev lokalnih
razvojnih pobud.308 V prejšnjih obdobjih financiranja se je LEADER izkazal za zelo uporabno
orodje za vključevanje lokalnih interesnih skupin v oblikovanje in izvajanje lokalnih razvojnih
strategij. V novem obdobju financiranja 2014–2020 LEADER ostaja obvezen del programov

306

Za vsako prednostno nalogo na področju razvoja podeželja so podrobneje določena področja ukrepanja („ciljna
področja“). Države članice/regije v svojih programih za razvoj podeželja kvantitativno opredelijo cilje za ta
ključna področja, in sicer na podlagi analize potreb območja, zajetega v program. Nato določijo ukrepe, s katerimi
bodo te cilje dosegle, in sredstva, ki jih bodo namenile posameznemu ukrepu.
307

Vodnik po finančnih sredstvih Evropske Unije. Skupina zeleni/Evropska svobodna zveza, Bruselj, 2015, str.

17.
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LEADER je kratica za „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“, kar pomeni „vezi
med podeželskim gospodarstvom in razvojnimi ukrepi”.
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za razvoj podeželja, ki jih financira EKSRP. Poleg tega, tako kot pri skladih ESI (ESRR, ESS,
ESPR), obstaja možnost naložb v pobude za lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti (CLLD).309
Tudi Kmetijski politika EU za razvoj podeželja se nenehno razvija v skladu z novimi izzivi na
podeželskih območjih. V skladu s Strategijo in splošnimi cilji nenehno spreminjajoče se
kmetijske politike EU so v okviru SKP na podlagi politike EU za razvoj podeželja v obdobju
2014–2020 določeni trije dolgoročni strateški cilji:
•
•
•

pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva,
zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi ter
doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti,
vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest.

Reforma iz leta 2013310 ohranja številne ključne vidike politike razvoja podeželja iz obdobja
2007–2013. Politika se bo, tako kot doslej, še naprej izvajala s sedemletnimi nacionalnimi in/ali
regionalnimi programi za razvoj podeželja.
Ker je glavni cilj EKSRP spodbujanje trajnostne rasti ter krepitev gospodarske, socialne in
teritorialne kohezije, ponuja financiranje na številnih področjih, na primer naložbe v lokalne
infrastrukture (npr. projekti energetske učinkovitosti v javnih stavbah) in razvoj strategij na
področju trajnostnega razvoja urbanih območij (npr. koncept trajnostne mestne mobilnosti ali
strategije za zmanjšanje CO2). Zato menim, da bodo lahko sredstva iz tega sklada pridobile
tudi občine in ga namenile za nadaljnja vlaganja v infrastrukturo in v trajnostni razvoj urbanih
območij.
4.1.3.6 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) podpira pomorsko in ribiško politiko EU v
obdobju 2014–2020 in je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se
medsebojno dopolnjujejo. Kot drugi strukturni skladi je tudi ESPR namenjen okrevanju
gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.
Sklad ESPR v skladu s Pogodbo:
•

podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov,
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Namen lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju CLLD) je spodbujanje celovitega in
uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih
potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v
skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne
demokracije. Dejavnosti v okviru CLLD morajo biti usmerjene v povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
v okviru spodbujanja gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanje novih delovnih mest ter podpiranje
zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture,
vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva.
310
Reforma iz leta 2013 prinaša naslednje spremembe: izboljšanje strateškega pristopa k oblikovanju programov
razvoja podeželja, bolj vsebinsko dodelane ukrepi za razvoj podeželja, poenostavitev pravil in/ali po možnosti
zmanjšanje povezanih upravnih bremen ter tesnejše povezovanje politike razvoja podeželja z drugimi evropskimi
strukturnimi in investicijskimi skladi.
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•

podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva,

•

financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih
skupnosti,

•

omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.

V skladu s 5. členom Uredbe EU št. 508/2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo311
prispeva ESPR k uresničevanju naslednjih ciljev: spodbujanje konkurenčnega, okoljsko
trajnostnega, ekonomsko uspešnega ter družbeno odgovornega ribištva in akvakulture,
pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike (SRP), spodbujanje uravnoteženega in
vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij in območij akvakulture, pospeševanje
razvoja in izvajanja celostne pomorske politike (CPP) EU z dopolnjevanjem kohezijske politike
in SRP.
Ugotavljam, da lahko Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo podpreta podeželske in obalne skupnosti pri njihovem spoprijemanju z
ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi. Občine lahko postanejo upravičenci za naložbe
EKSRP ali ESPR za izvajanje ukrepov za zmanjševanje revščine, socialno vključenost in
svetovalne storitve za kmete/ribiče in podjetnike na zadevnem območju.
4.1.4 Slovenija v novi finančni perspektivi 2014–2020
Evropska sredstva predstavljajo v občinskih proračunih pomembno postavko, saj so v večini
občin drugi največji vir za financiranje razvojnih projektov.
Kljub slabemu izhodiščnemu položaju Slovenije v pogajanjih z EU, ki je posledica zlasti
dejstva, da se je razvitost Slovenije v primerjavi s pogajanji za tekoče obdobje 2007–2013
povečala s 75 odstotkov na 86 odstotkov povprečja EU, je Slovenija do leta 2020 uspela ohraniti
položaj neto prejemnice sredstev iz proračuna EU.312
Upravičenost Slovenije do sredstev kohezijske politike in politike razvoja podeželja se sicer
zmanjšuje, a se hkrati zmanjšuje tudi prispevek Slovenije v proračun EU. Neto finančni položaj
za obdobje 2014–2020 znaša 1,03 % BND.
Ena izmed pomembnejših sprememb za Slovenijo je predlog uvedbe regije v prehodu (v katerih
BDP znaša med 75 in 90 odstotki povprečja EU), ki jih dosedanji sistem ni poznal. Ta nova
kategorija bo dopolnjevala obstoječi dve (regije iz cilja »konvergenca« in iz cilja
»konkurenčnost«). Regije v prehodu naj bi v obdobju naslednjega večletnega finančnega okvira
ohranile dve tretjini prejšnjih dodeljenih sredstev.313 Ker regija Vzhodna Slovenija tudi v
prihodnje ne bo dosegala 75 odstotkov povprečnega BDP EU, bo še naprej upravičena do
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Uradni list EU, št. L149/1.
Kar pomeni, da vplača v proračun EU manj sredstev, kot ga iz proračuna EU prejme.
313
Euekspres, Časopis predstavništva Evropske Komisije v RS, 2011, letnik 4, št. 3.
312
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najvišje pomoči, Zahodna Slovenija pa bo postala regija v prehodu. Tako bodo lokalne
skupnosti tako v Vzhodni kot v Zahodni Sloveniji upravičene do sredstev iz proračuna EU.
Med pomembnimi novostmi za občine v Sloveniji je tudi vključitev Slovenije v območja Natura
2000,314 saj kar 35 odstotkov površine Slovenije spada v območje zaščite Nature 2000.315 Iz
navedenega programa bodo občinam na razpolago finančna sredstva za trajnostni razvoj in
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Iz dokumentacije Slovenija v obdobju 2014–2020 izhaja, da ima na razpolago okvirno 3,255
milijarde EUR iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8
milijona EUR namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64
milijonov evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala večina sredstev v
največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in je prednostno usmerjena v štiri
ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest, in sicer v:
•
•
•
•

raziskave in inovacije,
informacijske in komunikacijske tehnologije,
povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,
podporo za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.316

Slovenija je v obdobju 2014–2020 na podlagi metodologije EU razdeljena na dve t. i. kohezijski
regiji (NUTS 2)317 – na Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo. Republika Slovenija je v
novi finančni perspektivi upravičena do 2,126 milijarde EUR iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), od tega je za Vzhodno
Slovenijo namenjeno skupno 1,271 milijarde EUR in za Zahodno Slovenijo skupno 855
milijonov EUR. Ti zneski so določeni in jih med tema dvema kohezijskima regijama na ravni
NUTS 2 ni možno prerazporejati. Sredstva Kohezijskega sklada (KS) se ne bodo delila med
regijama, celotni Sloveniji bo za področje izgradnje okoljske in prometne infrastrukture ter
področje trajnostne rabe energije na voljo 1,055 milijarde EUR.
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Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice EU. Njen
glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želijo ohraniti živalske
in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi. EU je omrežje Natura 2000 uvedla kot
enega od pomembnih delov izvajanja direktive o habitatih in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi EU
določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv. Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki
lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih
Natura 2000 direktivi ne izključujeta človeške dejavnosti. Vendar pa Slovenija mora zagotoviti, da te dejavnosti
ne bodo ogrozile narave, temveč bodo – kadar bo to mogoče – njeno ohranjanje podpirale.
Dostopno prek: http://www.natura2000.si/index.php?id=18.
315
Euroekspres, časopis predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, letnik 4, št. 3, 2011, str. 3.
316
Kohezija do 2020, EU, Evropski strukturni in investicijski skladi. Dostopno prek: http://www.euskladi.si/sl/ekp.
317
Ta klasifikacija je klasifikacija teritorialnih enot, ki jo je razvil Eurostat, statistični urad EU, z namenom
zagotavljanja celovite in dosledne členitve teritorialnih enot za potrebe zbiranja, razvoja in usklajevanja
regionalnih statistik v EU. Čeprav klasifikacija NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) nima
pravne podlage in je zgolj odraz dogovora med državami članicami, je posredno vseeno vključena v pravni sistem
EU. Pri NUTS 2 gre za večje teritorialne enote, kot so okrožja, departmaji, province, grofije ipd. (Mrak, Mojmir,
Kohezijska politika Evropske Unije, COPIS, Ljubljana, 2004, str. 57–58).
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Slika 1: Razdelitev Slovenije na NUTS 2 enoti (kohezijski regiji) in NUTS 3 enote
(statistične regije)

Vir: Statistične regije, Statistični urad RS, 2015.

Vlaganja bodo prednostno usmerjena v podporo tako imenovanim mehkim vsebinam in bodo
zagotavljala ustrezno kombinacijo ukrepov, ki bo združevala investicije v človeške vire,
aktivacijo, mobilnost, raziskave, razvoj in inovacije, ter v večjo energetsko in snovno
učinkovitost. V obdobju 2014–2020 tako ne govorimo več o regijskih in/ali sektorskih
projektih, temveč o celovitih in dobrih projektih, ki bodo prispevali k doseganju
ciljev/rezultatov. Regijske projekte bo mogoče financirati v okviru opredeljenih vsebinskih
prednostnih osi in na podlagi razdelitve na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Ugotavljam,
da je obseg razpoložljivih finančnih sredstev v tej perspektivi manjši, zato bo treba na vseh
področjih v največji možni meri uporabiti povratne vire.
Pravne okvire finančne perspektive 2014–2020 poleg naštetih evropskih uredb določa tudi
nacionalna zakonodaja, in sicer Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
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2014 in 2015 (ZIPRS1415),318 ki občinam dovoljuje večji obseg zadolževanja, in Zakon o
javnem naročanju (ZJN-3). 319
Za programsko obdobje 2014–2020 je Slovenija pripravila tri operativne programe, in sicer
Program razvoja podeželja, Operativni program za razvoj ribištva in Operativni program za
strukturne sklade kohezijske politike, v katerih so podrobneje opredeljeni ukrepi, ki bodo
podprti s sredstvi posameznih petih skladov EU v novi finančni perspektivi.320
Operativni program za strukturne sklade kohezijske politike združuje ukrepe za Evropski sklad
za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (pristojno MGRT). Odločitev
za pripravo enotnega dokumenta je bila sprejeta na podlagi analize prednosti in slabosti za več
različnih scenarijev in naj bi kot enotni dokument pomenil dobro izhodišče za vodenje
kakovostne razvojne politike.
Po proučitvi dostopne literature ugotavljam, da so v Sloveniji za finančno perspektivo 2014–
2020 predvidene organizacijske in druge spremembe ter določene poenostavitve, in sicer v čim
večji meri izvajati instrumente povratnih virov financiranja oz. instrumentov, ki kombinirajo
nepovratne in povratne vire financiranja. Nadalje se predvideva oblikovanje platforme, v okviru
katere bodo povezane različne institucije, ki financirajo ukrepe, in tako bosta povečana
preglednost in olajšan dostop do finančnih virov. Prav tako se v okviru poenostavitve načrtuje
več neposrednih potrditev programov/projektov, možnost odprtih razpisov, e-kohezija,
standardizacija postopkov, standardni stroški itn. Ključno pri pripravi razpisov in izboru
projektov je, da se zagotovijo odprti in konkurenčni postopki na način, da si bodo projekti ne
glede na sektor ali geografsko umeščenost medsebojno konkurirali in da bodo izbrani celoviti
in kakovostni projekti, ki bodo prispevali k doseganju skupnih ciljev OP. Podprti naj bi bili tisti
projekti, ki naj bi prispevali k povečevanju konkurenčnosti in k dvigu dodane vrednosti (na
zaposlenega), ohranjanju in ustvarjanju novih (kakovostnih) delovnih mest, internacionalizaciji
in zmanjševanju socialno-ekonomskih razlik. Ta pristop naj bi omogočil novo sinergijo pri
oblikovanje celostnih sektorskih in čezsektorskih projektov, kar je ključnega pomena za
razvojni preboj.
Predvidene spremembe sicer res napovedujejo poenostavitve pri pridobivanju in črpanju
sredstev EU, vendar menim, da bodo občine v razpisanih projektih, ki naj bi prispevali k
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Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), Uradni list RS, št.
101/2013.
319
Republika Slovenija je morala sprejeti novi zakon s področja javnega naročanja zato, da je v pravni red prenesla
direktivo 2014/24/EU1 in direktivo 2014/25/EU2. Zakonodajalec je direktivi združil v enoten zakon, ki velja tako
za splošno kakor tudi za infrastrukturno področje, odločil pa se je še, da tiste institute, ki so urejeni v direktivah,
skoraj dobesedno prenese v slovensko zakonodajo. Tako smo z novim ZJN-3 dobili nekoliko prenovljene postopke
javnega naročanja, med katerimi kaže opozoriti predvsem na novosti, ki se nanašajo na izvedbo pogajanj brez
predhodne objave obvestila o javnem naročilu. Sedanji postopek s pogajanji po predhodni objavi je nadomeščen s
konkurenčnim postopkom s pogajanji.
320
Učinkovitost črpanja sredstev EU in finančna perspektiva 2014–2020, Ministrstvo za razvoj in tehnologijo.
Dostopno prek: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/knjf_crpanje_131114.pdf
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povečanju konkurenčnosti, izpadle, saj večina njih načrtuje vlaganja v neprofitabilne
projekte.321
Predvidene spremembe se v praksi udejanjajo bolj počasi. Po pogovoru z nekaterimi
zaposlenimi v pomurskih občinah ti izražajo zaskrbljenost, saj teče že tretje leto novega
finančnega okvira, pa v Sloveniji še ni bilo razpisanega večjega projekta, na katerega bi se lahko
občine prijavile in ki bi prispeval k nadaljnjemu razvoju lokalnega okolja.

4.2 Pridobivanje in črpanje sredstev EU v pomurskih občinah
V tem poglavju prikazujem uspešnost pridobivanja sredstev EU v pomurskih občinah glede na
obseg teh sredstev. Nadaljnje analiziram, ali razdrobljenost lokalnih skupnosti vpliva na
pridobivanje sredstev iz proračuna EU, in proučujem vpliv zadolženosti občinskih proračunov
na črpanje sredstev EU. Uspešnost pridobivanja sredstev iz proračuna EU proučujem na podlagi
podatkov iz objavljenih zaključnih računov občin, in sicer analiziram in med občinami
primerjam obseg sredstev na bilančnem kontu 741, imenovanem Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU.
Opozoriti moram, da se bodo lahko uradno objavljeni podatki o uspešnosti črpanja sredstev
občin, ki jih objavljajo nacionalne inštitucije, razlikovali od objavljenih v moji raziskavi.
Razhajanja nastanejo zaradi napak pri knjiženju teh sredstev v računovodskih službah občin,
saj ta sredstva pomotoma knjižijo na kakšen drugi konto. Morebitna razhajanja pa so možna
tudi, ker postopki pri vpisovanju podatkov na posamezne konte niso dovolj standardizirani, zato
so evropska sredstva pri nekaterih občinah vpisana na drugem kontu; denimo ko gre za skupen
projekt, v katerega je vključenih več občin, se velikokrat zgodi, da so sredstva iz proračuna EU
zabeležena na kontu 741 le pri nosilki projekta, pri drugih občinah, ki so bile prav tako
vključene v projekt, pa so ta sredstva »skrita« na drugih kontih, denimo kot transfer iz drugih
občin. Ta razhajanja je zunanjemu raziskovalcu zelo težko ugotoviti tudi s poglobljenimi
analizami občinskih proračunov, saj morebitne razlike oz. razhajanja med uradno objavljenimi
in knjiženimi sredstvi tudi niso predmet raziskovanj notranje kontrole v občinah, zato jih tudi
v nadaljnji raziskavi ne poudarjam, zgolj pojasnjujem dejstva.
Prav tako v nadaljevanju podajam nekaj osnovnih podatkov in pogojev, ki so ključno vplivali
na pridobivanje sredstev iz skladov EU v preteklem finančnem obdobju.
Slovenija je bila v obdobju 2007–2013 upravičena do sredstev kohezijske politike iz naslova
Konvergenca. V okviru tega cilja je bila iz strukturnih skladov upravičena do 2,7 milijarde EUR
in iz Kohezijskega sklada do 1,4 milijarde EUR. Tako je imela na razpolago 4,1 milijarde EUR
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Za boljše razumevanje pridobivanja sredstev iz EU v novi finančni perspektivi sem opravila razgovor z dvema
zaposlenima na področju pridobivanja sredstev – iz občine Beltinci in mestne občine Murska Sobota. Hkrati sem
pridobila tudi mnenje o problematiki črpanja sredstev EU od župana oziroma županje občin Gornja Radgona in
Ljutomer.
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evropskih sredstev, ki jih je bilo potrebno porabiti do konca leta 2015.322 Slovenija je evropska
sredstva usmerjala predvsem v dejavnosti, ki naj bi pospešile gospodarski in družbeni razvoj in
prispevale k zmanjšanju razlik med regijami. Tako so se v preteklem obdobju izvajali projekti
na področju teritorialnega sodelovanja, spodbujanja trajnostnega razvoja, visoke stopnje
zaposljivosti ter razvoja zaostalih evropskih regij, podeželja in mestnih okolij.323
Sredstva EU so bila razdeljena na podlagi treh operativnih programov,324 in sicer Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (OP RR), v okviru
katerega je bilo na razpolago 1.710 milijona EUR (del EU) iz ESRR, Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (OP RČV), v okviru katerega je bilo na
razpolago 756 milijonov EUR (del EU) iz sredstev ESS, in Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (OP ROPI), v okviru katerega je
bilo na razpolago 1.635 milijona EUR (EU del).325
Slovenske občine so v obdobju 2010–2013 uspele iz navedenih programov pridobiti 557
milijonov EUR .326 Na prvo mesto se je uvrstila mestna občina Ljubljana, ki je po podatkih iz
zaključnih računov občine prejela v opazovanem obdobju 24,5 milijona EUR. Preračunano na
prebivalca znaša to 87 evrov.327 Na drugo mesto se je po skupno pridobljenih sredstvih EU v
obdobju 2010–2013 uvrstila občina Mokronog - Trebelno s 13,8 milijona EUR, sledi občina
Puconci s 13,1 milijona EUR. Obe občini sta prav na vrhu seznama občin po pridobljenih
evropskih sredstvih na prebivalca: Mokronog - Trebelno je s 4.679 EUR na prvem mestu tega
seznama, Puconci pa z 2.147 EUR na četrtem.328
4.2.1. Uspešnost pridobivanja sredstev EU v pomurskih občinah
Že iz navedenega izhaja, da so bile tudi pomurske občine pri pridobivanju sredstev EU uspešne,
saj je občina Puconci po obsegu pridobljenih sredstev iz proračuna EU uvrstila na tretje mesto
v Sloveniji.
Osnovni strateški okvir za črpanje sredstev iz proračuna EU je predstavljal lokalnim
skupnostim v obdobju, ki ga analiziram (2010–2014), Regionalni razvojni program za
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Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za Cilj Konvergenca, obdobje januar
2015–december 2015, str. 5.
323
Ibidem, str. 6.
324
Na podlagi sprejetega in z EU usklajenega Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 (NSRO),
ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence, je Slovenija pripravila tri
operativne programe, ki so bili v navedenem obdobju programska podlaga za črpanje sredstev. Več v: Nacionalni
strateški referenčni okvir 2007–2013, Ljubljana 2008, str. 124–155.
325
Ta operativni program se je financiral pretežno iz sredstev KS in delno iz ESRR, ki so bila v večini namenjena
posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjšem obsegu pa tudi projektom s
področja trajnostne rabe energije.
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Elektronski bilten za razvoj občin Zlati kamen, ki pripravlja preglede in analize slovenskih občin, je objavil
razvrstitve uspešnosti občin pri pridobivanju evropskih sredstev. Podatke za analizo so pridobili na podlagi javno
dostopnih zaključnih računov občin. Dostopno prek: http://www.zlatikamen.si/clanki/regije-in-obcine/lovci-naevropska-sredstva/.
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Število prebivalcev na dan 31. 12. 2014.
328
Ibidem.
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Pomursko regijo 2007–2013 (krajše: RRP Pomurske regije).329 Gre za temeljni programski
dokument na regionalni ravni, ki je opredeljeval razvojne prednosti regije in določal razvojne
prioritete Pomurske regije ter vseboval finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v
Pomurju.
Namen RRP Pomurske regije je bil doseganje širokega konsenza med regionalnimi akterji glede
prioritet, programov, ukrepov in strategij izvedb aktivnosti z namenom Pomursko regijo
približati kazalnikom razvoja slovenskemu in povprečju EU. Cilj RRP je bil torej usklajevanje
razvojnih predvidevanj in nalog države ter občin na področju gospodarskega, socialnega,
prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja. Dokument je opredeljeval cilje, prioritete,
programe in ukrepe, ki naj bi v programskem obdobju 2007–2013 prispevali k učinkovitemu in
trajnemu razvoju regije.330
Opredeljeni so bili naslednji strateški cilji RRP (2007–2013), ki so sovpadali z operativnimi
cilji Državnega razvojnega programa:
•
•
•
•
•

razvoj ustvarjalnega gospodarstva, temelječega na znanju,
izobražena, podjetna in prilagodljiva delovna sila,
odzivne in podjetne lokalne skupnosti ter razvoj partnerstva,
zdravo okolje za zdravje prebivalcev,
širjenje razvoja po celotni regiji.

Te strateške cilje so zasledovale tudi pomurske občine. V Pomurski statistični regiji deluje 27
občin, med njimi se le občina Murska Sobota uvršča med mestne. Na podlagi zbranih podatkov
iz zaključnih računov občin za obdobje 2010–2014 v nadaljevanju podajam obseg sredstev EU,
ki ga je posamezna občina uspela v analiziranem 5-letnem obdobju pridobiti. Hkrati podajam
tudi vrednosti teh sredstev po prebivalcih za posamezno občino. Podatke zaradi boljše
preglednosti podajam tabelarično in pojasnjujem le skupne vrednosti in vrednostna odstopanja.
Iz podatkov na Preglednici 15 je razvidno, da je občinam v Pomurski regiji od leta 2010 do leta
2014 iz programskega obdobja 2007–2013 uspelo pridobiti sredstva iz proračuna EU v
vrednosti 91, 9 milijona EUR.331
Najuspešnejša občina je bila občina Puconci, ki ji je v obdobju 2010–2014 uspelo pridobiti 15,6
milijona EUR sredstev iz proračuna EU.332 Preračunano na prebivalca občine to znese 2.458
EUR, kar Puconce uvršča na 2. mesto Sloveniji. Sledi občina Beltinci, ki je v enakem obdobju
pridobila 10,3 milijone EUR, preračunano na prebivalca pa 1.203 EUR, kar uvršča občino na
6. mesto na seznamu uspešnosti črpanja sredstev EU na prebivalca v Pomurju. Tudi občina
Gornja Radgona je bila uspešna pri pridobivanju sredstev EU, saj ji je uspelo pridobiti sredstva
329

Regionalni razvojni program za Pomurske regije 2007–2013, Regionalna razvojna agencija Mura, d. o. o.,
Murska Sobota, 2007, http://www.lea-pomurje.si/datoteke/RRP_Pomurje_2007-2013.pd.
330
Ibidem, str. 8.
331
Preračunani podatek iz vsote iz zaključnih računov občin, in sicer seštevek postavk 741 konta; naziv konta:
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.
332
Podatki iz zaključnih računov občine Puconci za obdobje 2010–2014.
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iz evropskega proračuna v višini 7,3 milijona EUR. Sledi mestna občina Murska Sobota, ki ji
je uspelo pridobiti za 6,5 milijona sredstev, in občina Lendava.
Preglednica 15: Pomurske občine in sredstva iz proračuna EU 2010–2014 v EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Občine

Sredstva EU
2010–2014

APAČE
BELTINCI
CANKOVA
ČRENŠOVCI
DOBROVNIK
G. RADGONA
G. PETROVCI
GRAD
HODOŠ
KOBILJE
KRIŽEVCI
KUZMA
LENDAVA
LJUTOMER
MORAVSKE
TTTOPTOPLICE
MURSKA
SOBOTA
ODRANCI
PUCONCI
RADENCI
RAZKRIŽJE
ROGAŠOVCI
ŠALOVCI
SVETI JURIJ
TIŠINA
TURNIŠČE
VERŽEJ
VELIKA POLANA
Skupaj

4.337.447,85
10.345.006,00
1.676.701,20
1.597.431,00
1.122.279,00
7.271.537,00
134.062,19
4.961.123,22
168.988,00
379.938,00
2.009.745,00
0
6.293.166,00
2.493.635,00
2.670.786,00
6.658.595,00
2.946.772,00
15.500.797,00
1.062.994,00
2.059.609,00
3.017.909,00
203.982,00
1.986.528,00
2.772.426,00
2.672.827,00
1.584.057,00
6.014.129,00
91.942.470,46

Uvrstitev

8.
2.
18.
19.
21.
3.
26.
7.
25.
22.
16.
27.
5.
14.
13.
4.
10.
1.
23.
15.
9.
24.
17.
11.
12.
21.
6.

Sredstva EU Uvrstitev na
št.
Št.
na št.
prebivalcev
prebivalcev prebivalcev

3.706
8.597
1.987
4.178
1.335
8.775
2.184
2.321
323
616
3.541
1.671
10.885
11.917
6.100
19.478
1.691
6.306
5.296
1.327
3.412
1.571
3.007
4.247
3.446
1.321
1.464
120.702

1.170,00
1.203,00
844,00
382,00
841,00
829,00
61,00
2.137,00
523,00
617,00
568,00
0
578,00
209,00
438,00
342,00
1.742,00
2.458,00
201,00
1.552,00
884,00
129,00
661,00
653,00
776,00
1.199,00
4.108,00
762 EUR

8.
6.
10.
21.
11.
12.
26.
3.
19.
16.
18.
27.
17
23.
20.
22.
4.
2.
24.
5.
9.
25.
14.
15.
13.
7.
1.

VIR: Lastna analiza, podatki povzeti iz zaključnih računov občin v Pomurski statistični regiji za obdobje 2010–
2014.
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Posebej gre izpostaviti občino Velika Polana, ki je v obdobju 2010–2014 pridobila iz skladov
EU dobrih 6 milijonov EUR, kar jo, preračunano na prebivalca, uvršča na 1. mesto seznama
pridobljenih sredstev EU. Gre za razpršena sredstva iz različnih projektov, največ, 700.000
EUR, je pridobila iz projekta Dežela štorkelj.333
Občina Velika Polana je bila z občinami Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci in
Turnišče vključena v projekt Oskrba s pitno vodo, sistem A. Vrednost naložbe Oskrba s pitno
vodo Pomurja – sistem A je znašala 26,2 milijona evrov. Projekt se je sofinanciral iz sredstev
EU, in sicer iz Kohezijskega sklada (19.087.644,37 EUR), iz državnih sredstev (Ministrstvo RS
za okolje in prostor v vrednosti 3.368.407,84 EUR), 2.051.581,03 EUR sredstev je pridobljenih
iz razpisa Zakon o razvojni podpori Pomurski regij (ZRPPR),334 1.704.637,35 EUR so skupaj
prispevale občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika
Polana. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda;
prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.335 Občine – Lendava s 6.3 milijona EUR, Odranci
s pridobljenimi skoraj 3 milijoni EUR, Turnišče s 2,6 milijona EUR, Črenšovci z 1,6 milijona
ter Dobrovnik in Kobilje – so večino sredstev EU (Preglednica 15) v obdobju 2010–2014
pridobile prav iz navedenega projekta.
Tudi občina Grad je bila v zadnjem obdobju (največ sredstev je pridobila v letu 2014) uspešna
pri črpanju, saj je iz proračuna EU pridobila v obdobju 2010–2014 skupaj 4.961.123 EUR.
Veliki del teh sredstev gre iz naslova projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B,336 ki
povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure, gre za občine Beltinci, Cankova,
Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci,
Šalovci in Tišina. Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B je znašala 49,5
milijona EUR. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 28.529.129
EUR, iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Vodnega sklada v višini 9.826.338
EUR in iz sredstev sodelujočih občin Sistema B v višini 11.194.015 EUR. Tudi ta operacija se
je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev
333

Vrednost projekta je bila 1.146.170,46 evrov. Projekt so sofinancirali: Evropski sklad za regionalni razvoj v
višini 718.655,00 evrov, Občina Velika Polana po ZFO–1, 21. a člen, v višini 52.917,00 evrov, Občinski proračun
Velika Polana v višini 374.598,46 evrov. Operacijo je delno financirala EU, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012; razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni
razvojni programi.
334
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji, Uradni list RS, št. 87/2009.
335
Investicijski program: Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, SL Consalting, Ljubljana, 2013, str. 23
Dostopno prek:
http://www.lex-localis.info/files/ae7e1c94-d139-4a95-b7a3852d8b5be528/635089594400000000_IP%20Pomurje%20sistem%20A%2026.junij%202013.pdf
336
V Pomurju je oskrba s pitno vodo nezadostna. Prebivalci imajo mnogokrat težave zaradi oporečne vode, na
določenih območjih pa vodovodni sistemi še niti niso zgrajeni. Zato so pomurske občine pristopile k celovitemu
projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja, ki je razdeljen v tri sisteme: A, B in C. Osnovni namen projekta je
zagotovitev varne in trajne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo. Dostopno prek:
http://www.pomurskivodovod-sistemb.si/aktualne_novice/z-uspe%C5%A1no-izvedbo-projekta-oskrba-s-pitnovodo-pomurja-%E2%80%93-sistem-b-dosegli.
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– Oskrba s pitno vodo.337 Občina Grad nastopa kot nosilka tega projekta, zato lahko sklepam,
da je iz tega naslova pridobila večji del sredstev, kot tudi druge občine, ki so sodelovale v
projektu.
Tudi občine Gornja Radgona, Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Veržej, Razkrižje in
Radenci so bile v obdobju 2010–2014 uspešne pri črpanju sredstev iz skladov EU. Vse
navedene občine so skupaj uspešno izvedle projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C in
iz tega naslova pridobile tudi glavnino sredstev, ki so prikazana v Preglednici 15. Skupna
vrednost naložbe je znašala 49.375.566 EUR. Projekt se je sofinanciral iz sredstev EU, iz
Kohezijskega sklada v vrednosti 33.046.074,00 EUR, iz sredstev Ministrstva za okolje in
prostor Republike Slovenije in Vodnega sklada v vrednosti 7.551.739,00 EUR ter iz sredstev
sodelujočih občin (Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona,
Radenci, Veržej in Razkrižje) v višini 8.872.966,00 EUR. 338
Iz navedenih treh projektov Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, B in C je sodelujočih 27
občin prejelo iz proračuna EU, natančneje iz Kohezijskega sklada, v obdobju 2010–2014 skupaj
80,6 milijona EUR. Vseh sredstev iz tega naslova občine v tem obdobju niso prejele, saj je v
marcu 2014 Evropska komisija na podlagi ugotovitev revizije zamrznila črpanje evropskih
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Kohezijskega sklada,339 ker so bile v
reviziji ugotovljene resne sistemske pomanjkljivosti, ki jih je Slovenija morala čim prej
odpraviti. Revizijsko poročilo problematizira obvezno članstvo nadzornega organa v Inženirski
zbornici Slovenije, neustrezno metodologijo vzorčenja projektov, upravičenih do sredstev EU,
ki jo uporablja Urad za nadzor proračuna za preprečevanje nepravilnosti. Zato se je dokončanje
naložbe, vredne malo manj kot 120 milijonov EUR, in dokončno črpanje sredstev iz tega
naslova pomaknilo v leto 2015.
4.2.2 Razdrobljenost – in s tem velikost lokalnih skupnosti glede na prihodke – vpliva na
črpanje sredstev EU
Največ sredstev EU je v opazovanem obdobju pridobila občina Puconci. Preglednica 16
prikazuje pet najuspešnejših pomurskih občin, ki so v obdobju 2010–2015 skupaj pridobile
337

Ibidem.
Več v: Investicijski program za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem C, str. 57. Dostopno: http://www.svetijurij.si/files/other/municipalitydocumentation/125/272Investicijski%20program%20za%20projekt%20Oskrba%2
0s%20pitno%20vodo.pdf.
339
Komisija je ustavila vsa izplačila iz projektov, ki so se financirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v
finančni perspektivi 2007–2013 je to 1,7 milijarde evrov) in iz Kohezijskega sklada (1,5 milijarde evrov). Razloge
za ta ukrep lahko strnem v tri točke. Prva ugotovitev Evropske komisije je bila, da ima Slovenija diskriminatorno
zakonodajo na področju nadzora nad gradbenimi projekti. Ta namreč določa, da mora biti tisti, ki izvaja nadzor
nad gradbenimi projekti, član Inženirske zbornice Slovenije, kar je diskriminatorno do tujih ponudnikov teh
storitev. Evropska komisija je Slovenijo na to opozorila že tretje leto zapored, vendar se Slovenija na očitke ni
odzvala. Drugi očitek leti na Urad RS za nadzor proračuna – ta deluje na finančnem ministrstvu – da pri revizijah
projektov ni znal izdelati takšnega vzorca upravičencev, ki bi omogočal odkrivanje nepravilnosti. Tretji pa leti na
organ upravljanja evropskih sredstev (Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo). Očitali so mu, da je
nadzorni sistem črpanja sredstev EU nedodelan, zato nastajajo nepravilnosti. Več o tem: Ogroženih je do milijarde
evrov, Delo, 2014. Dostopno: http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/ogrozenih-je-do-milijarde-evrov.html.
338
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dobrih 46 milijonov EUR iz EU, kar znaša dobro polovico vseh sredstev, ki so jih pomurske
občine skupaj pridobile v opazovanem obdobju. Že iz spodaj navedenih podatkov (Preglednica
16) je razvidno, da se občine, ki so dobile največ sredstev iz proračuna EU, uvrščajo med
srednje velike in velike.
Preglednica 16: Pet najuspešnejših občin pri črpanju sredstev EU
Občina

Pridobljena
sredstva EU v EUR

Pridobljena sredstva EU Tip občine glede na
v EUR na prebivalca
velikost

PUCONCI

15.500.797,00

2.458,00 Srednje velika

BELTINCI

10.345.006,00

1.203,00 Srednje velika

GORNJA RADGONA

7.271.537,00

829,00 Velika

MURSKA SOBOTA

6.658.595,00

342,00 Velika

LENDAVA

6.293.166,00

578,00 Velika

Skupaj

46.069.101,00

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin na dan 31. 12. 2014.

Nadalje sem za potrditev teze, ki jo v nalogi raziskujem, da razdrobljenost lokalnih skupnosti
in s tem manjši prihodki vplivajo na črpanje sredstev EU, pomurske občine razdelila v štiri
skupine, in sicer na mikroobčine, ki imajo do 2.000 prebivalcev, male občine, od 2001 do 5000
prebivalcev, na srednje velike občine, od 5.001 do 10.000 prebivalcev, in na velike občine z
več kot 10.000 prebivalci.
Preglednica 17: Prejeta sredstva EU v občinah, ki imajo do 2.000 prebivalcev
Do 2.000 prebivalcev
Cankova
Dobrovnik
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Razkrižje
Odranci
Šalovci
Velika Polana
Veržej
Skupaj 10 občin 37,1 %

Prejeta sredstva EU v
obdobju 2010–2014
1.676.701,20
1.122.279,00
168.988,00
379.938,00
0,00
2.059.609,00
2.946.772,00
203.982,00
6.014.129,00
1.584.057,00
16.156.455,20

Št. prebivalcev na
dan 31. 1. 2014
1.987
1.335
323
616
1.671
1.327
1.691
1.571
1.464
1.321
13.306

Prejeta sredstva EU
na prebivalca
843,8
840,7
523,2
616,8
0
1.552,1
1.742,6
129,8
4108,0
1199,0
1.214

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.

V prvi skupini sem analizirala obseg sredstev iz proračuna, ki so ga skupaj pridobile t. i.
mikroobčine. Kot je razvidno iz Preglednice 17, je deset po številu prebivalcev najmanjših
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občin v Pomurski regiji skupaj v analiziranem obdobju prejelo skoraj 16,2 milijona EUR iz
proračuna EU. Vse občine, razen občine Kuzma, so bile uspešne pri pridobivanju sredstev iz
proračuna EU. Največ sredstev iz evropskih skladov je pridobila občina Velika Polana. V tej
skupini je občinam na prebivalca uspelo pridobiti 1.214 EUR sredstev, kar je več od
pomurskega povprečja, ki znaša 762 EUR sredstev .

Občine, ki imajo od 2.001 do 5.000 prebivalcev, so bile pri črpanju uspešnejše od najmanjših
občin v regiji, saj so skupaj pridobile v absolutnem znesku 23,5 milijona EUR, kar je ena od
potrditev, da se na večje naložbene projekte lahko prijavijo ali kandidirajo večje občine.
Preglednica 18: Prejeta sredstva EU v občinah, ki imajo od 2.001 do 5.000 prebivalcev

Od 2.001 do 5.000 prebivalcev
Apače
Črenšovci
Gornji Petrovci
Grad
Križevci
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Tišina
Turnišče
Skupaj 9 občin 33,3 %

Prejeta sredstva EU
Št. prebivalcev na dan
v obdobju 2010–
31. 1. 2014
2014
4.337.447,85
1.597.431,00
134.062,19
4.961.123,22
2.009.745,00
3.017.909,00
1.986.528,00
2.772.426,00
2.672.827,00
23.489.499,26

3.706
4.178
2.184
2.321
3.541
3.412
3.007
4.247
3.446
30.042

Prejeta sredstva EU
na prebivalca
1170 EUR
382 EUR
61 EUR
2137 EUR
568 EUR
884 EUR
661 EUR
653 EUR
776 EUR
782 EUR

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.

Tretja skupina, v katero spadajo občine z več kot 5.000 in do 10.000 prebivalcev (Preglednica
19), je skupaj pridobila 36 milijonov sredstev in je bila najuspešnejša v opazovanem obdobju.
V to skupino spada občina Puconci, ki je med vodilnimi občinami po pridobljenih sredstvih iz
proračun EU v Sloveniji in občina Beltinci, ki je bila z deset milijoni EUR počrpanih sredstev
med najuspešnejšimi v regiji.
Preglednica 19: Prejeta sredstva EU v občinah, ki imajo od 5.000 do 10.000 prebivalcev
Od 5.001 do 10.000
prebivalcev
Beltinci
Gornja Radgona
Moravske Toplice
Puconci
Radenci
Skupaj 5 občin 18, 5%

Prejeta sredstva
EU v obdobju
2010–2014
10.345.006,00
7.271.537,00
2.670.786,00
15.500.797,00
1.062.994,00
36.851.120,00

Št. prebivalcev na
dan 31.1.2014
8.597
8.775
6.100
6.306
5.296
35.074

Prejeta sredstva EU
na prebivalca
1.203 EUR
829 EUR
438 EUR
2.458 EU
201 EUR
1.050 EUR

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31.12. 2014.
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Zadnja skupina občin, ki imajo nad 10.000 prebivalcev, mednje spadajo mestna občina Murska
Sobota ter občini Lendava in Ljutomer, ni bila tako uspešna kot manjše in srednje velike občine,
saj so pridobile le 15,4 milijona EUR oziroma v povprečju 365 EUR na prebivalca. Črpanje
sredstev teh občin prikazujem v Preglednici 20.
Preglednica 20: Prejeta sredstva EU v občinah, ki imajo nad 10.000 prebivalcev
Od 10.001 do 20.000
prebivalcev
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Skupaj 3občine 11,1%

Prejeta sredstva EU
v obdobju 2010–
2014
6.293.166,00
2.493.635,00
6.658.595,00
15.445.396,00

št. prebivalcev na
dan 1. 1. 2014
10.885
11.917
19.478
42.280

Prejeta sredstva EU
na prebivalca
578 EUR
209 EUR
342 EUR
365 EUR

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.

Zaradi boljše predstave o uspešnosti občin v Pomurski regiji zbrane in analizirane podatke
prikazujem tudi z grafikonom (Grafikon 10).
Grafikon 10: Prejeta sredstva iz proračuna EU v občinske proračune v obdobju 2010–2014

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in Statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.

Kot je razvidno iz prikazanih analiz, razdrobljenosti občin vpliva na neučinkovito črpanje
sredstev iz proračuna EU, saj občine z majhnimi proračuni skorajda nimajo možnosti, da same
izpeljejo velike oz. finančno obsežne projekte, saj se njihovi skupni letni proračunski prihodki
gibljejo od 650.000 EUR (občina Hodoš)340 do slabega milijona EUR (občina Kobilje)341 oz.
do 1,7 milijona EUR (občina Šalovci).342 Mikroobčine in male občine z relativno nizkimi
proračunskimi prihodki ne morejo sodelovati na razpisih visokih vrednosti, saj same lastnih
sredstev za akumulacijo prihodkov za sofinanciranje večmilijonskih projektov nimajo, kar pa
340

Zaključni račun občine Hodoš za leto 2014.
Zaključni račun občine Kobilje za leto 2014.
342
Zaključni račun občine Šalovci za leto 2014.
341
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se tiče zadolževanja proračunov, pa so zakonsko omejene. Te občine lahko same sodelujejo le
pri projektih manjše vrednosti, ki vključujejo širšo javnost (primer občine Velika Polana).
Navedene občine imajo po navadi tudi šibko kadrovsko strukturo,343 tako da jih poleg omejenih
možnosti lastnih proračunov tudi to ovira pri črpanju sredstev. Po veljavni zakonodaji imajo
občine možnost, da se povezujejo oz. za izvedbo večjega regijskega projekta združijo. Združen
občinski nastop daje možnost tudi občinam z nizkimi proračuni, da sodelujejo pri projektih
večjih vrednosti, kjer je lastna finančna soudeležba občin lahko tudi večmilijonska. Primer take
združitve občin in skupen nastop iz prakse je opisani projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja –
sistem A, B in C, kjer je sodelovalo vseh 27 občin.
Na osnovi ugotovljenega potrjujem zastavljeno tezo, da razdrobljenost lokalnih skupnosti in s
tem manjši prihodki vplivajo na črpanje sredstev EU.

4.2.3 Razdrobljenost lokalnih skupnosti in zadolževanje občin vpliva na črpanje sredstev EU
V tretjem poglavju magistrskega dela ugotavljam, da so v Pomurski statistični regiji najbolj
zadolžene t. i. mikroobčine, ki imajo do 2.000 prebivalcev. V nadaljevanju poglavja želim
raziskati, ali zadolženost občin le-te ovira pri pridobivanju in črpanju sredstev EU.
Preglednica 21: Vpliv zadolževanja na pridobivanje sredstev EU v občinah, ki imajo do 2.000
prebivalcev
Do 2.000
prebivalcev
Cankova
Dobrovnik
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Razkrižje
Odranci
Šalovci
Velika Polana
Veržej
Skupaj 10 občin
37,1 %

Skupni dolg na
dan 31. 12. 2014

Prejeta sredstva
EU v obdobju
2010–2014

630.329
747.349
42.587
1.506
375.939
376.737
438.653
1.370.771
614.906
592.497
5.191.274

1.676.701,20
1.122.279,00
168.988,00
379.938,00
0,00
2.059.609,00
2.946.772,00
203.982,00
6.014.129,00
1.584.057,00
16.156.455

Št.
prebivalcev
na dan 31. 1.
2014
1.987
1.335
323
616
1.671
1.327
1.691
1.571
1.464
1.321
13.306

Dolg na
prebivalca
2014
317
560
132
2
225
284
259
873
420
449
390

Prejeta
sredstva EU
na
prebivalca
844 EUR
357 EUR
523 EUR
617 EUR
0
1.552 EUR
1.743 EUR
130 EUR
4.108 EUR
1.199 EUR
1.214

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in Statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.
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Mulec opozarja na šibko kadrovsko strukturo malih občin, ki jim primanjkuje kader z znanjem za pripravo
projektov za evropske razpise, spoznavanjem projektnega managementa in tujih jezikov (več o tem Mulec, 2008,
str. 138–139).
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Preglednica 22: Zadolževanje in pridobivanje sredstev EU v občinah, ki imajo od 2.001 do 5.000
prebivalcev
Skupni
Prejeta sredstva
Od 2.001 do 5.000 dolg na
EU v obdobju
prebivalcev
dan 31. 12.
2010–2014
2014
Apače
Črenšovci
Gornji Petrovci
Grad
Križevci
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Tišina
Turnišče
Skupaj 9 občin 33,3 %

669.987
0
3.828.263
1.378.125
359.396
110.000
783.022
529.691
0
7.658.484

Št.
prebivalcev
na dan 31. 1.
2014

4.337.447,85
1.597.431,00
134.062,19
4.961.123,22
2.009.745,00
3.017.909,00
1.986.528,00
2.772.426,00
2.672.827,00
23.489.499,26

3.706
4.178
2.184
2.321
3.541
3.412
3.007
4.247
3.446
30.042

Dolg na
prebivalca
2014
181
0
1.753
594
101
32
260
125
0
255

Prejeta
sredstva EU
na
prebivalca
1170 EUR
382 EUR
61 EUR
2137 EUR
568 EUR
884 EUR
661 EUR
653 EUR
776 EUR
782 EUR

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in Statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.

Preglednica 23: Zadolževanje in pridobivanje sredstev EU v občinah, ki imajo od 5.001 do 10.000
prebivalcev
Od 5.001 do 10.000
prebivalcev
Beltinci
Gornja Radgona
Moravske Toplice
Puconci
Radenci
Skupaj 5 občin 18,5 %

Skupni
Prejeta sredstva
Št.
dolg na
EU v obdobju prebivalcev na
dan 31. 12.
2010–2014
dan 1. 1. 2014
2014
1.694.207 10.345.006,00
8.597
5.927.799
7.271.537,00
8.775
246.626
2.670.786,00
6.100
3.687.353 15.500.797,00
6.306
1.277.017
1.062.994,00
5.296
12.833.002 36.851.120,00
35.074

Dolg na
prebivalca
2014
197
676
40
585
241
365

Prejeta
sredstva EU
na
prebivalca
1.203 EUR
829 EUR
438 EUR
2.458 EU
10201 EUR
50 EUR
1.050
EUR

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in Statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.

Preglednica 24: Zadolževanje in pridobivanje sredstev EU v občinah, ki imajo nad 10.000
prebivalcev
Od 10.001 do 20.000
prebivalcev
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Skupaj 3 občine 11,1 %

Št.
Skupni dolg Prejeta sredstva
prebivalcev
na dan 31.
EU v obdobju
na dan 1. 1.
12. 2014
2010–2014
2014
1.429.435
5.646.023
7.472.889
14.548.347

6.293.166,00
2.493.635,00
6.658.595,00
15.445.396,00

10.885
11.917
19.478
42.280

Prejeta
Dolg na
sredstva EU
prebivalca
na
2014
prebivalca
131
474
384
344

578 EUR
209 EUR
342 EUR
365 EUR

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in Statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.
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Preglednica 25: Zadolževanje in pridobivanje sredstev EU v pomurskih občinah

Velikost občin

do 2.000 prebivalcev
od 2.001 do 5.000
prebivalcev
od
5.001 do 10.001
bvalcev
nad 10.001 prebivalcev
Skupaj

Skupni dolg
na dan 31.
12. 2014
5.191.274
7.658.484
12.833.002
14.548.347
40.231.107

Prejeta sredstva
EU v obdobju
2010–2014
16.156.455,20
23.489.499,26
36.851.120,00
15.445.396,00
91.942.470,46

Št.
prebivalcev
na dan 31.
12. 2014
13.306
30.042
35.074
42.280
120.702

Prejeta
Dolg na
sredstva EU
prebivalca
na
2014
prebivalca
390
255
365
344
333

1.214 EUR
78782 EUR
1.050 EUR
365 EUR
762 EUR

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in Statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014.

Grafikon 11: Zadolževanje in črpanje sredstev iz proračuna EU v občinske proračune v obdobju
2010–2014

Vir: Lastna analiza iz zaključnih računov občin in Statističnih podatkov o št. prebivalcev na dan 31. 12. 2014

Tabelarični prikazi črpanja sredstev (Preglednice od 21 do 25) jasno kažejo, da so bile večje
občine (5.001–10.000 prebivalcev) najuspešnejše pri črpanju sredstev iz skladov EU.
Če pa analiziramo proračune občin, katerih dolg se je v letu 2014 povečal v primerjavi z letom
2013 za več kot 4 odstotne točke, vidimo, da so bile ravno občine, ki so svoj dolg v letu 2014
najbolj povečale, med najuspešnejšimi v regiji pri črpanju sredstev iz proračuna EU. Gre za
občine Cankova, G. Radgona, Grad, Moravske Toplice, Puconci, Radenci in Velika Polana. Iz
spodnje preglednice (Preglednica 25) je razvidno, da je navedenih 7 občin, ki so občinski dolg
povečale za več kot 4 odstotne točke, pridobilo skupaj 39.158.067,42 EUR sredstev kar pomeni
42,6 odstotka vseh sredstev, ki so jih občine v opazovanem obdobju pridobile.
Podrobnejša analiza zadolževanja proračunov teh občin tudi kaže, da so se občine zadolževale
izključno z dolgoročnimi finančnimi viri, kar pomeni, da so navedena sredstva potrebovali za
financiranje dolgoročnih naložb. Nekaj naložb oz. izvedenih projektov (občine Velika Polana,
Puconci, Grad …) sem že predstavila, iz Poročila EU skladi pa izhaja, da so sredstva EU v
100

programskem obdobju 2007–2013 (črpanje še 2014 in 2015) investirali predvsem v projekte:
za čiščenje odpadnih voda (25 odstotkov vseh pridobljenih sredstev), za gradnjo vodovodov
(16 odstotkov), za urejanje centrov za ravnanje z odpadki (10 odstotkov), za urejanje oz.
sanacije cest (10 odstotkov), za ohranjanje kulturne dediščine (8 odstotkov ), za varčevanje z
energijo (5 odstotkov), v komunalo (4 odstotke), obnovo mestnih središč (5 odstotkov), razvoj
turizma in športnih dejavnosti (3 odstotke), za celovite obnove vrtcev in gradnjo novih (3
odstotke) in 25 odstotkov sredstev na druga področja. Le 3 odstotke sredstev EU so občine
investirale za odpiranje novih delovnih mest.344
Preglednica 26: Občine z indeksom zadolženosti nad 4 indeksne točke

Občina

Indeks dolga 2014/
2013

Pridobljena sredstva EU
v EUR

Cankova

200,7

1.676.701,20

Gornja Radgona

157,1

7.271.537,00

Grad

104,3

4.961.123,22

Moravske Toplice

121,4

2.670.786,00

Puconci

109,6

15.500.797,00

Radenci

313,1

1.062.994,00

Velika Polana

124,8

6.014.129,00

Skupaj

39.158.067,42

Vir: Lastna analiza, podatki Ministrstva za finance in Poročilo o zadolženosti občin na dan 31. 12. 2114.

Če strnem analizirane podatke, ugotovim, da je zadolževanje občin v Pomurju v korelaciji s
pridobivanjem sredstev EU, saj se občine zadolžujejo, da si zagotovijo tako imenovano lastno
udeležbo za investicije v razvojne projekte oz. za dolgoročne naložbe v lokalnem okolju.
Izjemoma nekatere občine ne potrebujejo zadolževanja za svoje delovanje in razvoj lokalnega
okolja. Taki občini sta v Pomurski regiji le dve, in sicer Turnišče in Črenšovci.
Iz dobljenih rezultatov analize podatkov iz zaključnih računov malih občin o črpanju sredstev
iz proračuna EU lahko sklenem, da nekaterih mikroobčin in malih občin, kot denimo občine
Velika Polana, dolg v proračunski bilanci ni oviral pri črpanju sredstev. Občino Šalovci in
občino Gornji Petrovci, ki pa sodita med najbolj zadolžene občine v regiji in med t. i. »večne
dolžnike« v Sloveniji, pa zadolženost v proračunski blagajni nesporno ovira pri prijavah na
razpisana projektna sredstva skladov EU in pri pridobivanju teh sredstev. Ker imata obe občini
že nekaj let blokirane občinske račune, na razpisih za dodeljevanje sredstev EU sami sploh ne
344

Poročilo o črpanju sredstev Evropske Kohezijske politike
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moreta sodelovati. Nadaljnjega zadolževanja si prav tako ne moreta zagotoviti, saj je osnovni
pogoj za pridobivanje dodatnih sredstev z zadolževanjem neblokiran občinski račun. Hkrati pa
za poplačila dolgov ne moreta zagotoviti zavarovanja oz. jamstva za poplačilo dolgov, saj imata
vse občinske nepremičnine že pod hipoteko.345
Iz dobljenih rezultatov analize zato potrjujem prvo tezo magistrskega dela in ugotavljam, da
zadolževanje občinskih proračunov vpliva na črpanje sredstev EU. Z zadolževanjem si občine
lahko priskrbijo sredstva za lastno udeležbo za investicije, financirane iz proračunskih sredstev,
kar na posreden način sploh omogoča črpanje sredstev EU. Na drugi strani pa prezadolženost
občine posredno ovira pri črpanju sredstev EU. Skratka, v obeh primerih zadolževanje občin
vpliva na črpanje sredstev EU.

4.3 Predlogi občinam za izboljšanje pridobivanja sredstev EU
Korpič in Cvikl ugotavljata, da lahko Slovenija izkoristi evropska sredstva samo tako, da
pripravi ustrezne projekte.346 Nadalje ugotavljata, da je za uspešno koriščenje sredstev EU
odločilna prilagoditev strukture slovenskega proračuna, da bo le-ta omogočil kar največji možni
izkoristek razpoložljivih sredstev EU.347 Gre za t. i. finančno absorpcijsko sposobnost,348 kjer
je pomembno, da Slovenija zagotovi sredstva za sofinanciranje projektov EU. Zato morajo biti
večletni državni proračuni usklajeni z načrtovanimi projekti in programi EU.
Mulec poudarja, da na učinkovito črpanje sredstev iz evropskih skladov vpliva ustrezna in
pravočasno sprejeta pravna podlaga regionalizacije,349 politike zaposlovanja, varstva manjšin
in drugih.350
Z izvedbo revizij Računskega sodišča pri občinah je bilo ugotovljeno, da bi občine z
ustreznejšim pristopom lahko prispevale k boljšemu stanju pri porabi sredstev skladov EU na
nacionalni ravni, vendar je vzrok za bistvene probleme, predvsem počasno črpanje sredstev, v
nacionalni ureditvi in delovanju sistema izvajanja. Čeprav so občine predvsem pri projektih,
sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, izkazale veliko mero prizadevnosti
za pridobitev sredstev in izvedbo projektov, so imele velike težave pri pridobivanju teh

345

Temeljit pregled zaključnih računov občin G. Petrovci in Šalovci.
Korpič, Cvikl, 2007, str. 299.
347
Slovenija ne more pričakovati, da bo lahko uspešno pridobivala sredstva EU, če bo proračun podpiral investicije
v preteklost, previsoko subvencioniranje, ohranjanje socialnega miru ali reševanje neuspešnih projektov (prav tu,
str. 298).
348
Teoretiki (Šumpíková, Markéta, Pavel, Jan, Klazar, Stanislav. EU Funds: Absorption Capacity and
Effectiveness of Their Use, with Focus on Regional Level in the Czech Republic.Prague: Grant Agency of the
Czech Republic, 2004, str. 2) navajajo tri vrste absorpcijske sposobnosti: makroekonomsko absorpcijsko
sposobnost, administrativno absorpcijsko sposobnost, finančno absorpcijsko sposobnost.
349
Negativne posledice neustrezne regionalizacije ( neobstoja pokrajin) se v praksi kažejo v nepripravljenosti
županov za sodelovanje pri skupnem planskem načrtovanju, ki je pogoj za odobritev posameznih večjih projektov
EU (več Mulec, 2008, str. 137).
350
Ibidem, str. 136.
346
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sredstev, saj so npr. pri projektih Kohezijskega sklada, ki so projekti nacionalnega pomena,
morale čakati na navodila, preglede in soglasja pristojnih državnih institucij.
Računsko sodišče v Zbirnem poročilu o sposobnosti občin za pridobivanje in črpanje sredstev
iz skladov EU ugotavlja, da so največje pomanjkljivosti občin pri pridobivanju in črpanju
sredstev skladov EU:
•
•
•
•

•

ne vzpostavljajo ustreznega projektnega vodenja, ki bi omogočal ustrezno finančno
upravljanje in obvladovanje tveganj;
pri pripravi investicijskega projekta občine namenijo premalo pozornosti kakovostni oceni
vseh potrebnih del in kot posledici tega tudi stroškom;
pred prijavo projekta za pridobitev sredstev EU le-tega ne pripravijo do ustrezne stopnje;
napake v postopku oddaje javnih naročil (nepravilna izvedba oddaje javnih naročil,
predvsem izbira postopka, opredelitev pogojev in meril) lahko pripeljejo do revizijskih
zahtevkov ponudnikov;
nepravočasno obveščanje posrednikov med izvajanjem projekta o spremembah del ali
dodatnih delih.

Glede vsebinskih prioritet Evropa 2020, ki so trajnostna rast, inovacije, zaposlovanje,
izobraževanje, znanost, večje vključevanje socialne in okoljske razsežnosti ter informacijskokomunikacijske tehnologije, Kirbiš in Žagar351 ugotavljata, da je zelo pomembno, da se s temi
prioritetami čim prej seznanijo tudi lokalne in regionalne oblasti, ki se morajo zgodaj aktivno
vključiti v pripravo programskih dokumentov za novo finančno perspektivo – tako v smislu
priprave novih projektov kot tudi predlogov na področju optimizacije administrativnih
postopkov pri izvajanju projektov. Zdi se jima smiselno, da se lokalne oblasti osredotočijo na
projekte, kjer bodo najbolje izkoristile svoj potencial. Ker vidita težavo v tem, da v Sloveniji še
ni vzpostavljenega dvonivojskega upravljanja lokalne samouprave, kar je posebej moteče pri
malih občinah, ki nimajo pravega kadrovskega potenciala za izvajanje zahtevnih evropskih
projektov, svetujeta, da se v pripravo in izvajanje evropskih projektov poleg občin in
regionalnih agencij vključijo tudi druge institucije: univerze, podjetja, zavodi, instituti,
nevladne organizacije itn. Povzemam njune predloge:
• poenostavitev izvajanja kohezijske politike ter domače zakonodaje na področju javnih naročil,
javnih financ in na drugih področjih,
• pravočasna potrditev operativnih programov in sprejem kohezijskih uredb,
• zmanjšanje števila institucij, vključenih v izvajanje kohezijske politike,

351

Več o tem Kirbiš, M., Žagar, I.: Kohezijska politika in črpanje evropskih sredstev, pogled v obdobje po letu
2013. Časopis, Skupnost občin Slovenije, maj, junij 2011.
Dostopno:
http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/CASOSPIS/caSOSpis8_210x280_press_1_.pdf .
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• uvedba večnivojskega sistema strukturne politike ter deljenega upravljanja s sredstvi in
sofinanciranja (decentralizirano izvajanje),352
• uvedba večletnega načrtovanja in priprava projektov na zalogo,
• priprava strateških projektov in razpisov, večji poudarek na programskem pristopu,
• uvedba načrtovanja in ocenjevanja programov na podlagi kazalnikov ob sodelovanju lokalnih
in regionalnih oblasti,
• uvedba sprotnega zaključevanja projektov in programov,
• uporaba inovativnih instrumentov za financiranje projektov.
Računsko sodišče pa na podlagi opravljene revizije v Zbirnem poročilu o sposobnosti občin za
pridobivanje in črpanje sredstev občinam prav tako za bolj učinkovito pridobivanje in črpanje
sredstev iz skladov EU pri investicijskih projektih lokalnim skupnostim svetuje, da občine:353
• sprejmejo dolgoročni razvojni program;
• sprejmejo priročnik, ki opredeljuje organiziranje in izvedbo večjih investicijskih projektov;
• vzpostavijo organizacijsko strukturo za izvedbo in spremljanje izvajanja projekta že v začetni
fazi izvajanja projekta;
• pred prijavo projekta za pridobitev sredstev skladov EU projekt pripravijo do ustrezne stopnje;
• pred prijavo pozornost namenijo kakovostni oceni vrednosti projekta, analizi stroškov in
koristi ter vključitvi ustreznih upravičenih stroškov;
• med izvajanjem projekta sproti obveščajo pristojne organe v sistemu izvajanja o morebitnih
spremembah, ki lahko vplivajo na upravičenost stroškov za sofinanciranje;
• izobražujejo zaposlene v občinski upravah za pripravo in vodenje projektov ter izvedbo javnih
naročil;
• spremljajo in sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih strategij razvoja in prednostnih nalog ter
spremljajo možnosti koriščenja sredstev EU za sofinanciranje lastnih aktivnosti.

352

Ker je v Sloveniji upravljanje z evropskimi sredstvi centralizirano, kar je tudi smiselno, dokler se ta obravnava
kot ena kohezijska regija, bi bilo v praksi sedaj, ko sta se uveljavili Vzhodna in Zahodna kohezijska regija,
smiselno upravljanje s temi sredstvi prenesti v te regije.
353
Računsko sodišče RS: Zbirno poročilo o sposobnosti občin za pridobivanje in črpanje sredstev skladov Evropske
Unije, Ljubljana, 2007, str. 28.
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Ker je za uspešno črpanje sredstev EU zelo pomembno sodelovanje med nacionalno in lokalno
oblastjo, je Računsko sodišče predloge za izboljšanje črpanja sredstev iz evropskih skladov
naslovilo tudi pristojnim državnim institucijam in jim predlagalo:354
• spremembo sistema denarnega toka tako, da občinam ne bi bilo potrebno zalagati tudi
sofinanciranih sredstev; na ta način bi bilo več občin sposobnih izvajati projekte, sofinancirane
s sredstvi EU, oziroma bi bile občine bolj izenačene glede možnosti za izvajanje takšnih
projektov;
• pri razpisih za pridobitev sredstev dopustiti občinam ustrezen čas za pripravo;
• pripravo ustreznih navodil občinam, iz katerih bo nedvoumno izhajalo, kdaj in pod kakšnimi
pogoji se lahko skrajšajo postopki za izbor izvajalcev; na ta način se lahko pomembno zmanjša
tveganje, da ne bi bilo mogoče črpati sredstev EU zaradi nespoštovanja pravil javnega
naročanja;
• preučitev možnosti večje prilagoditve nacionalnih postopkov za odobritev začetka izvedbe
posameznega projekta, tako da bi od trenutka, ko nastopi obdobje upravičenosti prispevka iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, pa do dejanskega začetka izvajanja projekta preteklo
čim manj časa.
Pristojnim državnim institucijam za izvajanje projektov Kohezijskega sklada na področju
okolja je računsko sodišče prav tako predlagalo, da naj prilagodijo nacionalne predpise, da bi
regionalne projekte namesto malih občin z nizkimi proračuni in neustrezno kadrovsko strukturo
izvajale institucije z ustreznimi kadri, znanjem in položajem v regiji, organizirane na ravni
pokrajin, do ustanovitve teh pa na državni ravni. V nadaljevanju je pristojnim državnim
institucijam predlagalo hitrejšo odzivnost pri dajanju navodil izvajalskim telesom in tudi, da
naj pospešijo postopke pri pregledovanju projektov oziroma projektne dokumentacije in
dajanju soglasij za projekte, ki kandidirajo za sredstva EU, ter s tem pomembno privarčujejo
pri porabi razpoložljivega časa za črpanje sredstev.355

354

Ibidem, str. 29.
Spremenjena pravila, ki uvajajo za novo programsko obdobje tudi na področju Kohezijskega sklada časovno
omejitev obdobja pravice porabe sredstev »n+3«, zahtevajo mnogo hitrejšo realizacijo projektov, kot je bila
izkazana pri obravnavanih projektih.
355
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5 STRATEGIJA ZDRUŽEVANJA OBČIN NA AVSTRIJSKEM
ŠTAJERSKEM
Temeljne določbe, ki se nanašajo na lokalno samoupravo v Avstriji, vsebujejo Zvezna ustava
Republike Avstrije356 ter ustave avstrijskih zveznih dežel. Po zvezni ustavi je Avstrija zvezna
država, ki jo sestavlja devet dežel (Bundesländer):357Dunaj, Gornja Avstrija, Gradiščanska,
Koroška, Predarlska, Salzburška, Spodnja Avstrija, Štajerska, Tirolska. Pri tem je glavno mesto
države Dunaj, hkrati samostojna zvezna dežela in občina z lastnim statutom.358
Preglednica 27: Zvezne dežele v Avstriji
Zvezne dežele

Glavno
mesto

Površina v km2

Št. prebivalcev

Gradiščansko/Burgenland

Železno

3.966

287.470

Koroška/Katnen

Celovec

9.536

556.006

Spodnja Avstrija/Niederosterrieich

S. Polten

19.174

1.627.965

Salzburg

Salzburg

7.154

535.549

Štajerska/Steiermark

Gradec

16.392

1.216.769

Tirolska/Tirol

Innsbruck

12.648

723.494

Zgornja Avstrija/Oberosterreich

Linz

11.980

1.428.075

414

1.775.843

2.601

376.059

Dunaj/Wien
Predarlska/Voralberg

Bregenz

Vir: Vodnik strukturnih reform občin, Leitbild Gemeindestrukturreform: Stärkere Gemeinden –
GrößereChancen.

356

Besedila ustave in ustavnih zakonov glej v: Ustavni sistem Republike Avstrije (Ustava Republike Avstrije,
Državna pogodba, Zakon o vstopu Avstrije v EU, Ustavni zakoni Republike Avstrije), knjižna zbirka Evropske
primerjalne študije, Visokošolsko središče v Kopru, Koper, 2000. V zvezi s spremembami avstrijske ustave, ki se
nanašajo na lokalno samoupravo, je treba posebej opozoriti na spremembe ustave iz leta 1994 (na osnovi teh
sprememb so izrecno dovoljene tudi neposredne volitve županov) in spremembe iz leta 1996 (na osnovi katerih je
na občinski ravni zagotovljena volilna pravica tudi za državljane držav, članic EU). Več o ustavnopravni ureditvi
Avstrije glej: Herbert Hausmaninger, Avstrijski pravni sistem, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2000, in Herbert
Dachs, Peter Gerlich, Herbert Gottweis, Franz Horner, Helmut Kramer, Volkmar Lauber, Wolfgang C. Müller,
Emmerlich Tálos, Politični sistem Avstrije, DZS, zbirka ADT – aktualne družbene teme, Ljubljana, 1997.
357
Vodnik strukturnih reform občin, Leitbild Gemeindestrukturreform: Stärkere Gemeinden – GrößereChancen,
Graz.
2011.
Dostopno:
http://www.gemeindestrukturreform.steiermark.at/cms/dokumente/11615233_100167017/525d4b39/GSR_Leitfa
den_30012012_Vs2.pdf.
358
Grafenauer, B. 2004, str. 50.
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Po številu prebivalcev je največja zvezna dežela Dunaj, sledijo Spodnja Avstrija, Zgornja
Avstrija, Štajerska, Tirolska , Koroška, Predarlska in najmanjša zvezna dežela Gradiščansko.
Preglednica 28: Število občin v zveznih deželah po številu prebivalcev
Občine po številu
prebivalcev

Gradišč
ansko

Koroška

Salzbur
g

Štajersk
a

Tirolska

Predarls
ka

do 500

16

1

20

15

7

77

36

15

-

501–1.000

38

11

86

77

15

123

63

20

-

1.001–2.500

91

70

293

209

35

255

105

28

-

2.501–5.000

21

31

111

99

42

56

51

16

-

5.001–10.000

4

12

40

31

14

26

16

8

-

10.001–20.000

1

5

16

8

5

2

6

5

-

20.001–50.000

-

1

6

3

-

2

-

4

-

od 50.001

-

2

1

2

1

1

1

-

1

171

132

573

444

119

542

279

96

1

Skupaj

Spod.
Avstr.

Zgor.
Avstr.

Dunaj

Vir: Vodnik strukturnih reform občin, Leitbild Gemeindestrukturreform: Stärkere Gemeinden –
GrößereChancen.

V zveznih deželah je leta 2010 delovalo 2.357 občin. Kot je razvidno iz Preglednice 25 je imela
tega leta največje število lokalnih skupnosti dežela Štajerska in sicer 542 občin. Spodnja
preglednica nam tudi prikazuje, da je v Zvezni deželi Štajerski delovalo 77 občin, v katerih je
živelo do 500 prebivalcev in v 123 občinah do 1.000 prebivalcev, nadalje je na območju
avstrijske Štajerske delovalo še 255 občin z do 2.500 prebivalcev. Tako je zvezna dežela
Štajerska imela leta 2010 82 odstotka občin, v katerih je živelo do 2.500 prebivalcev.
Preglednica 29: Skupine občin v Avstriji po številu prebivalcev
Skupine občin po
številu prebivalcev

Št. občin

Odstotek občin

Delež prebivalstva v
odstotkih

do 500

77

14,2

2,16

501–1.000

123

22,69

7,44

1.001–2.500

255

47,05

33,00

2.501–5.000

56

10,33

15,07

5.001–10.000

26

4,80

14,87

10.001–20.000

2

0,37

2,02

20.001–50.000

2

0,37

3,84

od 50.001

1

0,18

21,60

542

100

100

Skupaj

Vir: Vodnik strukturnih reform občin, Leitbild Gemeindestrukturreform: Stärkere Gemeinden –
GrößereChancen.
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5.1 Razlogi za izvedbo strukturne reforme lokalne samouprave na avstrijskem
Štajerskem
Zaradi finančno šibkih proračunov občin, ki so v zadnjih letih ubadale s čedalje večjim
zmanjševanjem števila prebivalcev,359 s čimer se je v veliki meri slabila gospodarska moč
lokalnih skupnosti, mnoge od njih več niso mogle izpolnjevati nalog,360 zapisanih v ustavi.361
Po temeljito opravljenih analizah gibanja prebivalstva,362 gospodarske situacije363 štajerskih
občin v obdobju 2006–2010, občinske infrastrukture,364 demokratičnih in upravnih dilem365 se
je zvezna vlada odločila izpeljati temeljito strukturno reformo občin.
Reformo lokalne samouprave (v nadaljevanju Strukturna reforma) so uzakonili z Zakonom o
strukturni reformi štajerskih občin (Steiermärkische Gemeindestrukturreformgesetz
(StGsrG),366 ki je bil sprejet decembra 2013 in razglašen januarja 2014. Z navedenim zakonom
je deželna vlada opredelila temeljne cilje reforme (1. člen). Kot temelji cilj reforme so si zadali
okrepiti bodoče občinske strukture v Zvezni deželi Štajerski, da bodo lahko ustrezno in
kakovostno izpolnjevale lastne in prenese naloge ter funkcije v dobro lokalnega prebivalstva.
Strukturna reforma naj bi omogočila vzpostavitev gospodarsko učinkovitih občin, ki bodo
lahko dolgoročno poslovale brez proračunskih primanjkljajev. Delovanje na občinski ravni bo
s strukturno reformo okrepljeno in dolgoročno zavarovano, posebej bo poskrbljeno za
učinkovito uporabo občinske infrastrukture, za zagotovitev mreže osebnih in javnih storitev na
določenem občinskem območju, ki bodo prebivalcem na voljo za zadovoljevanje osnovnih
potreb in za nadaljnji demografski razvoj.
Tudi z ustreznimi ukrepi v prostorski in prometni politiki želijo z reformo občin izboljšati in
omogočiti boljšo uporabo in izrabo gradbenega prostora in s tem omogočili večji gospodarski

359

S problematika zmanjševanja prebivalstva zaradi zmanjšane rodnosti in izseljevanja se srečujejo tudi druge
zvezne dežele in tudi druge države v EU. So območja, kamor se sicer prebivalstvo priseljuje, vendar je trend
priseljevanja v malih občinah negativen. Več na: Vodnik strukturnih reform občin, Leitbild
Gemeindestrukturreform: Stärkere Gemeinden – GrößereChancen, Graz, 1. 1. 2011, str. 7.
360
Poleg tega kaže še opozoriti, da velja za organizacijo občin v Avstriji načelo enotnosti občine: naloge, pravice
in obveznosti občin so enake, ne glede na to, ali je neka občina velika ali bogata. Navidezno izjemo predstavljajo
samo občine z lastnim statutom, ki so poleg opravljanja občinskih nalog pristojne tudi za izvajanje nalog okrajnega
upravnega organa (več o tem: Grafenauer, Niko: Lex localis, letnik II, št. 1, 2004, str. 45– 80).
361
Zvezna ustava (Bundes- Verfassungsgesetz), Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) št. 205/1962 z dne 18. 7.
1962, št. 83/1998.
362
Zmanjšanje števila prebivalstva je predvsem posledica visoke umrljivosti in nizke rodnosti, kar staranje
prebivalstva še pospešuje. Na zmanjševanje števila prebivalcev vpliva tudi negativni selitveni saldo.
363
Ker se je večina občin v analiziranem obdobju ubadala z negativnim bilančnim rezultatom , je to vplivalo tudi
na investicije, ki so se v opazovanem obdobju (2006–2010) zmanjšale za 50 milijonov EUR (Več v: Vodnik
strukturnih reform, 2011, str. 11–12).
364
Analiza občinske infrastrukture je pokazala, da imajo občine veliko objektov, vendar je razvejena in velika
občinska infrastruktura v veliki meri dotrajana in potrebuje za obnovo večja finančna sredstva, ki jih finančno
oslabljene občine ne morejo zagotoviti (Ibidem, str. 12–14).
365
Eden od argumentov za reformo lokalne samouprave na avstrijskem Štajerskem je bil tudi ta, da je dejansko v
malih občinah primanjkovalo kandidatov za politične oz. občinske funkcije (župan, mestni svet ipd.)
366
Steiermärkische Gemeindestrukturreformgesetz, Uradni list (Landesgesetzblatt) Steiermark, LGBI, št.
31/2014, 36/2014.
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razvoj. S Strukturno reformo se bodo dosedanje krajevne povezave, še posebej okoljski in
kulturni odnosi, pa tudi zgodovinska povezanost, obravnavali v korist lokalnega prebivalstva.
Reforma občinskih struktur bo omogočila ustrezne ukrepe prostorske in prometne politike, ki
bodo omogočili boljšo izrabljanje gradbenega prostora in prispevali h gospodarskemu razvoju.
Obstoječi gradbeni načrti se bodo zgledovali po občinskih upravnih strukturah. Poleg tega se
bodo krajevne povezave, še posebej okoljski in kulturni odnosi, kot tudi zgodovinska
povezanost in lokalni posegi, obravnavali za skupno dobro in ob pogledu na
izvajanje/opravljanje častnih funkcij.
Reforma lokalne samouprave se je začela leta 2010 in končala konec leta 2014. Raziskovalne
priprave in analize za strukturno reformo lokalne samouprave so se na ravni zvezne dežele
začele že leta 2009. Reforma je potekala v 4 fazah. V prvi fazi, imenovani Predlog reforme, ki
je potekala od oktobra 2011 do januarja 2012, so bile vse občine in njihovi občani seznanjeni z
idejo reforme in pozvani, da o predlogu podajo svoje mnenje. Druga faza, imenovana Faza
pogajanj, je potekala med občinami na ravni zvezne dežele do septembra 2012. V tretji fazi, v
Fazi odločanja, so bile že oblikovane konkretne vsebinske rešitve reforme. V zadnji, Izvedbeni
fazi so dorekli tehnične in organizacijske oblike vsebine združitve in izvedli konverzijo.
Vsebinske osnove reforme so bile podane v vodniku strukturnih reform občin z naslovom
Močnejša skupnost – večje priložnosti (Leitbild Gemeindestrukturreform: Stärkere
Gemeinden).367

5.2 Rezultati strukturne reforme lokalnih skupnosti
Reforma je posegla v 385 občinskih skupnosti (ali z vključitvijo drugih občin ali s pripojitvijo
le dela občin). Le 157 občin je ostalo nespremenjenih. Ohranilo seje 249 starih poimenovanj,
druga imena občin so se spremenila. Rezultat izvedbe reforme lokalne samouprave je 287368
občin, 157 starih, nespremenjenih, in 130 novih. Povprečno število prebivalcev se je po končani
reformi s 1. januarjem 2015 povečalo s 1.754 na 3.312 prebivalcev.369
Novonastale občine so organizirane tako, da bodo v prihodnosti sposobne same izpolnjevati
svoje naloge, kot to nalaga ustava.

367

Vodnik strukturnih reform občin, Leitbild Gemeindestrukturreform: Stärkere Gemeinden – Größere
Chancen, Graz, 2012. Dostopno prek:
//www.gemeindestrukturreform.steiermark.at/cms/dokumente/11615233_100167017/525d4b39/GSR_Leitfaden
_30012012_Vs2.pdf.
368
S 1. 1. 2015 vključujoč mesto Gradec (Kurzmann, R. et al. Wirtschaftsbericht Steiermark 2015. Joanneum
research Forschungsgesellschaft mbH Policies – Zentrum für Wirtschafts- und Innovationsforschung, 2015, str.
128–129).
369
Brez mesta Gradec. Če pa mesto Gradec, ki šteje 257.328 prebivalcev, upoštevamo v raziskavi, je živelo v
povprečju v občini 2.229 prebivalcev pred reformo in 4.256 po izpeljani reformi (Ibidem).
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Finančne učinke reforme in gospodarski razvoj pričakujejo v naslednjem srednjeročnem
obdobju.
Strukturna reforma pa ni potekala popolnoma brez zapletov, saj je bilo jeseni 2014 na Ustavno
sodišče v zvezi z neustavnostjo reforme podanih čez 40 pritožb iz štajerskih občin. Občine, ki
se z reformo lokalne samouprave niso strinjale, so v pritožbah navajale, da gre v reformi za
neustrezne spojitve občin in da so izvedene spojitve občin neustavne. V pritožbah so občine
predlagale, naj se spremenijo določeni deli Strukturne reforme. Občine so Ustavno sodišče v
pritožbah v bistvu pozivale k ustavni presoji in razrešitvi posameznih delov Strukturne reforme.
Ustavno sodišče se je na pritožbe odzvalo in razsojalo, ali so zakonodajalci pri izvedbi
Strukturne reforme predvideli vse argumente, ki so bile navedeni v pritožbah. Razsodilo je, da
so alternativne rešitve iz pritožb občin manj ustrezne od rešitev Strukturne reforme.370 Ustavno
sodišče je z Odločbo Ustavnega sodišča z dne 16. decembra 2014 zavrnilo vse pritožbe, razen
ene. Tudi zadnji pritožbi Ustavno sodišče ni ugodilo.371

370

Sodba Ustavnega sodišča (Erkentniss Verfassungsgerichtshof (VfGH) z dne 24. novembra 2014, št. G
75/2014, G 75/2014, G77/2014. str. 44–55. Dostopno prek:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFT_20141124_14G00075_00/JFT_20141124_14G00075_00.pdf.
371
Sodba Ustavnega sodišča (Erkentniss Verfassungsgerichtshof (VfGH) z dne 23. februarja 2015, št. G 222/2015,
G 75/2014, G77/2014. str. 44-55. Dostopno prek:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFT_20150223_14G00220_00/JFT_20150223_14G00220_00.pdf.
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE
Financiranje lokalne samouprave se v Sloveniji še vedno spreminja, čeprav je od uvedbe
sodobne lokalne samouprave minilo že več kot 20 let. Dejstvo, da sta financiranje občin in
področje zadolževanja lokalnih skupnosti do danes doživela že veliko zakonskih sprememb,
kaže, da je razvoj lokalne samouprave proces, ki v Republiki Sloveniji še ni končan. Žal
zakonske spremembe financiranja občin ne gredo v smeri večje decentralizacije lokalnih
skupnosti, ampak se z zmanjšanjem finančne avtonomije občin lokalna samouprava še bolj
centralizira. Čeprav spremembe zakonskih podlag zadolževanja lokalnih skupnosti gredo v
smeri večje liberalizacije višine dovoljenega zadolževanja, ostajajo toge pri določenih
postopkih in zapletenih pravilih zadolževanja. Vendar so omejitve zadolževanja občin
primerljive z drugimi evropskimi državami in v ničemer posebej ne izstopajo. Večina evropskih
držav dovoljuje občinam le investicijsko zadolževanje, ki ga občine lahko sklepajo le na
domačem finančnem trgu, pri čemer sledijo tako imenovanemu »zlatemu pravilu«.
V Sloveniji deluje 212 občin. Občine so po velikosti, številu prebivalcev in gospodarski moči
zelo različne, zato je naloga države, da zagotovi tak sistem njihovega financiranja, ki bo
omogočal uspešnost in enakost pri izvajanju zakonsko določenih nalog.
Ker sedanji sistem financiranja občin dodatno povečuje odvisnost od denarja iz državnega
proračuna in v večini slovenskih občin ne omogoča občinam finančne avtonomije, si občine
zagotavljajo dodatna sredstva za lokalni razvoj z zadolževanjem. Pomemben dodatni finančni
vir za razvojne investicije občin predstavljajo od leta 2004 tudi sredstva iz proračuna EU.
Čeprav so občine upravičene do črpanja sredstev iz skupnega proračuna EU, teh sredstev ne
prejemajo avtomatično, saj je višina odobrenih in prejetih sredstev odvisna od več dejavnikov,
predvsem pa od kakovostno pripravljenih programov in ustreznosti prijavljenih projektov.
Ker je bil osrednji cilj mojega magistrskega dela ugotoviti, ali zadolženost občin vpliva na
pridobivanje in črpanje sredstev EU in ali bi bile večje občine pri pridobivanju in črpanju
sredstev učinkovitejše, sem v magistrskem delu določila dve tezi.
Prva teza naloge je: Občine z manjšim številom prebivalcev so bolj zadolžene od večjih občin,
kar jih omejuje pri pridobivanju in črpanju sredstev EU. Na proučevanem primeru
zadolževanja pomurskih občin sem ugotovila, da so v Pomurski statistični regiji najbolj
zadolžene mikroobčine in male občine. Navedene občine niso imele dovolj lastnih sredstev za
investicije, zato so se zadolževale in s tem zagotovile pogoj likvidnosti za črpanje sredstev EU.
Ugotovila sem, da so bile tiste občine, ki so zadolževanje občinskih proračunov najbolj
povečale (Cankova, G. Radgona, Grad, Moravske Toplice, Puconci, Radenci in Velika Polana),
tudi najuspešnejše pri pridobivanju sredstev EU – tudi v primerjavi z drugimi občinami v
Sloveniji. Po drugi strani pa sem ugotovila, da občini Turnišče in Črenšovci nista zadolženi
občini, pa sta pridobili le manjši del sredstev EU. Nizka zadolženost velja tudi za občino
Kuzma, ki pa v obdobju 2010–2014 ni pridobila nobenih sredstev iz skladov EU. Najbolj
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zadolženi občini, Gornji Petrovci in Šalovci, ki imata blokirana računa, sta pridobili le manjši
del sredstev EU. Iz navedenega lahko sklenem, da zadolževanje občin vpliva na pridobivanje
sredstev EU. Če so občine prezadolžene, kot na primer občini Gornji Petrovci in Šalovci, to
predstavlja oviro za pridobivanje denarja EU. Če pa so se še sposobne zadolžiti, lahko z
nadaljnjim zadolževanjem zagotovijo lastno udeležbo za določene projekte in črpajo sredstva
EU. Nastane pa njihova obveznost vrnitve dolga in likvidnostne sposobnosti. Če občine
likvidnosti ne zagotovijo zaradi prezadolženosti, to predstavlja oviro za nadaljnje pridobivanje
sredstev EU. Zato potrjujem prvo tezo.
Potrjujem tudi drugo tezo magistrskega dela, da razdrobljenost – in s tem velikost lokalnih
skupnosti glede na prihodke – vpliva na črpanje sredstev EU.
Po podatkih opravljene analize proračunskih podatkov občin v pomurski regiji v obdobju 2010–
2014 so bile najuspešnejše oz. najbolj učinkovite pri črpanju sredstev iz evropskega proračuna
občine, ki imajo od 5001 do 10.000 prebivalcev, skupaj so pridobile dobrih 42 odstotkov vseh
sredstev. Manj uspešne so bile male občine (od 2.001 do 5.000 prebivalcev), ki so se s
pridobljenimi 26 odstotki celotnih sredstev iz proračuna EU uvrstile na drugo mesto. Ne gre pa
prezreti uspešnosti najmanjših občin, mikroobčin, ki jim je od skupne pogače pridobljenih
sredstev iz evropskih skladov uspelo odrezati 18 odstotkov. Vendar gre v primeru mikroobčin
za izjeme. Skratka, večje in prihodkovno ter tudi kadrovsko močnejše občine so bile v masi
pridobljenih sredstev iz EU najuspešnejše. Zato potrjujem drugo tezo magistrskega dela.
Poseben namen magistrskega dela je bil tudi proučevanje in analiziranje problematike lokalne
samouprave v drugih državah EU. V ta namen sem proučila reformo lokalne samouprave –
strategijo združevanja občin na območju avstrijske Štajerske. Ker se je ta dežela v zadnjih letih
srečevala s problematiko zmanjševanja števila prebivalcev v večini občin, se je v veliki meri
slabila gospodarska moč lokalnih skupnosti. Mnoge od njih več niso mogle izpolnjevati nalog,
zapisanih v ustavi. Na območju avstrijske Štajerske je v letu 2010 delovalo 542 občin, kar 44
odstotkov občin, ki so imele 1000 do 2000 prebivalcev, je imelo proračunski primanjkljaj. S
strukturno reformo občin oz. s procesom združevanja občin je želela deželna vlada poleg
varčevanja ustvariti take občine, ki bodo lahko same uspešno izpolnjevale lastne in prenesene
naloge. Prav tako so si z reformo zadali ustvariti takšno lokalno okolje, ki bo dolgoročno
zagotavljalo pozitiven demografski trend in omogočilo nadaljnji razvoj regije. Deželni vladi je
v letu 2014 uspelo končati reformo in z združitvijo malih občin zmanjšati število občin v zvezni
deželi Štajerski s 542 občin na 287 občin ter dvignili povprečno število prebivalcev na občino
s 1.758 na 3.312 prebivalcev. Finančne učinke reforme pričakujejo v naslednjih letih.
Magistrsko delo želim skleniti z ugotovitvami raziskovanja, ki so potrdile, da zadolževanje
občin vpliva na črpanje sredstev iz proračuna EU, saj z zadolževanjem občine pridobijo dodatna
sredstva v občinski proračun, s katerimi si zagotovijo predvsem lastni delež pri razvojnih
projektih. Ugotovila sem tudi, da so občinski proračuni v določenih mikroobčinah in malih
občinah tako nizki, da tudi sredstva iz zadolževanja ne zadostujejo za zagotavljanje lastnih
deležev pri velikih projektih, saj kohezijska politika EU daje prednost velikim, razvojnim
projektom. Zato pri nizki finančni zmogljivosti občinskih proračunov zgolj sprememba
112

področne zakonodaje, ki daje možnost povečanega zadolževanja občin, ni dovolj. Problem
predstavlja tudi razdrobljenost občin. Poiskati bo potrebno drugačne rešitve, ki bi mikroobčine
in male občine spodbudile k združevanju oz. povezovanju, kadar gre za projekte, ki so razvojno
naravnani in pomembni za razvoj regije. Prav tako bi morali s spremembo področne zakonodaje
spodbujati združevanje občin. Ne nazadnje pa bi po vzgledu avstrijske Štajerske mogoče morali
razmisliti, da zgolj z delnimi spremembami področne zakonodaje ne bodo odpravljene sedanje
težave občin. V prihodnosti bo potreben razmislek o temeljiti reformi lokalne samouprave tudi
v Sloveniji, ki bo spoštovala določila MELLS in občinam zagotovila ustrezno strukturo lastnih
virov, večini tudi finančno avtonomijo, saj le prihodkovno močne občine lahko zajezijo
odseljevanje mladih z lokalnega območja in zagotovijo razvoj lokalnega okolja.
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