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UVOD 
 

Občina je temeljna enota lokalne samouprave, ki je oblikovana v okviru naravne, 

zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, povezane s skupnimi interesi in ima status 

samoupravnosti po zakonskih določilih države, v kateri se nahaja (Vlaj, 2006). Občine 

igrajo pomembno vlogo tako pri rasti družbe kot celote, kot tudi pri stabilnosti in 

izboljševanju vsakdanjega življenja ljudi. Pomembne so za spodbujanje zavesti o nujnih 

družbenih potrebah v družbi. Pospešujejo lahko občutek odgovornosti za družbeno 

blaginjo med vsemi sektorji vključno s podjetji, družbenimi skupinami in drugimi ravnmi 

oblasti (Leviten-Reid & Torjman, 2003). Pomagajo lahko vzpostaviti odnose med 

različnimi organizacijami in sektorji v skupnosti in hkrati poskrbeti za čim večjo raven 

učinkovitosti storitev, ki jih nudijo.  Pogoj za učinkovito upravljanje na lokalni ravni pa je  

aktivno sodelovanje lokalne oblasti, civilne družbe in zasebnega sektorja. Poleg 

zagotavljanja tradicionalnih storitev z vidika upravnih nalog, upravljanja premoženja 

občine, komunale in vzdrževanja javnih površin imajo sodobne občine pomembno funkcijo 

pri gospodarskem razvoju. Edinstven položaj, ki ga imajo občine v družbi jim omogoča, da 

ustvarjajo konkurenčno okolje za gospodarski razvoj in s tem privabijo potencialne 

investitorje v občino ali regijo, kar vpliva na nastanek novih delovnih mest (Budds, 2007; 

Giguère, 2007).  

 

Pri obravnavi področja financiranja občin v Sloveniji je potrebno najprej poznati vsebino 

nalog, ki jih opravljajo občine. Naloge občin so navadno opredeljene s skupnim pojmom 

»lokalne zadeve«, ki vključujejo zadovoljevanje javnih potreb in financiranje zadev 

javnega pomena na ravni lokalne skupnosti. Občine za opravljanje storitev in izvajanje 

nalog na lokalnem področju potrebujejo finančna sredstva, zato mora biti financiranje 

občin usklajeno s pristojnostmi oziroma nalogami. Finančni sistem mora zagotoviti 

učinkovitost opravljanja občinskih nalog, pri čemer mora zagotavljati dovolj različnih in 

po vsebini ustreznih davčnih in nedavčnih virov, kar določa tudi Evropska listina lokalne 

samouprave – MELLS (Žagar, 2004, Bojnec & Djurić Drozdek, 2010). 

 

Temeljna pravna akta, ki urejata financiranje slovenskih občin sta Zakon o lokalni 

samoupravi (Ur.l. RS, št.94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 

76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 

51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, v nadaljevanju ZLS) in predvsem Zakon o 

financiranju občin. Po uvedbi lokalne samouprave v Sloveniji je bil v letu 1994 sprejet prvi 

Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 32/2006-UPB1, v nadaljevanju ZFO) s katerim je 

bila do leta 1999 vsem občinam predvidena t.i. zagotovljena poraba, od leta 1999 dalje pa 

primerna poraba. Novembra 2006 je bil sprejet nov Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, 

št. 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A, v nadaljevanju ZFO-1), ki je na novo določil 

financiranje občin. Pomembno novost ZFO-1 predstavlja predvsem vpeljava t.i. 

primernega obsega sredstev (POSi) kot dodatnega merila skupaj z primerno porabo za 

določitev zneska iz naslova dohodnine in izravnav posameznim občinam. Vpeljava 

primernega obsega sredstev v postopek za dodelitev zneska dohodnine občinam in s tem 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
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povezan mehanizem izravnav povzroča določene nejasnosti v samem postopku. V 

magistrskem delu bom v okviru financiranja občin podrobneje obravnaval del, ki se nanaša 

na postopke določanja zneskov dohodnine v posameznih občinah.  

 

 Glavno raziskovalno vprašanje magistrskega dela bo: 

 

Kako je urejen postopek izračuna zneska iz naslova dohodnine za posamezno občino v 

okviru ZFO-1? 

S tem bo povezano dodatno raziskovalno vprašanje: 

Kako se spremeni sam postopek določitve zneska dohodnine za občine v primeru, da se 

primerni obseg sredstev določi kot enak primerni porabi in ali se v tem primeru spremenijo 

dodeljeni zneski dohodnin v posameznih občinah? 

 

Kot odgovor na raziskovalni vprašanji podajam hipotezi: 

 

Postopek izračuna dohodnine za posamezno občino v okviru ZFO-1 je netransparentno 

zasnovan, kar je lahko posledica nejasnosti glede merila oziroma osnove za določitev 

zneska dohodnine občinam po uvedbi t.i. primernega obsega sredstev v postopek izračuna. 

 

V primeru, da je primeren obseg sredstev enak primerni porabi postane primerna poraba 

edino merilo za določitev zneska dohodnine posameznim občinam kar lahko na eni strani 

prispeva k poenostavitvi samega postopka za določitev zneska dohodnine, na drugi strani 

pa lahko vpliva na povečanje ali zmanjšanje tega zneska v občinah. 

 

Namen magistrskega dela je analizirati sistem financiranja občin v Slovenji s poudarkom 

na obravnavi postopka določitve zneska dohodnine, ki pripada posameznim občinam. Delo 

torej ne bo pripomoglo k povečanju finančne avtonomnosti občin ampak bo lahko služilo 

kot izhodišče za vpeljavo določenih poenostavitev in izboljšav v sam postopek določitve 

zneska iz naslova dohodnine.   

 

Raziskovalni cilji so opredeljeni v naslednjih točkah: 

 

 proučiti veljavne pravne podlage, baze podatkov in literaturo o financiranju občin v 

Sloveniji, 

 predstaviti sistem financiranja občin v okviru ZFO-1, 

 na konkretnih primerih prikazati postopek določitve zneska dohodnine za posamezno 

občino v okviru ZFO-1 ter ugotoviti morebitne pomanjkljivosti samega postopka, 

 na konkretnih primerih prikazati postopek določitve zneska dohodnine za posamezno 

občino v primeru, da je primeren obseg sredstev enak primerni porabi, 

 primerjati prihodke občin iz naslova dohodnine, izračunane na podlagi ZFO-1 in v 

primeru, da je primeren obseg sredstev enak primerni porabi, 

 preveriti katere občine lahko z zneski dohodnine v celoti pokrijejo izračunano primerno 

porabo. 
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V magistrskem delu bom uporabil kvantitativen in kvalitativen raziskovalni pristop. 

Najprej bodo predstavljene značilnosti financiranja občin v Sloveniji in podrobneje 

postopek izračuna zneska iz naslova dohodnine, ki pripada posamezni občini z obravnavo 

konkretnih primerov. Ob uporabi primerne porabe kot edinega merila za določitev zneska 

dohodnine, ki pripada občinam, bom najprej pojasnil, kako se spremeni sam postopek 

izračuna dohodnine za posamezno občino in nato na podlagi rezultatov analize preveril 

spremembe prihodkov iz dohodnine po posameznih občinah. 

 

Magistrsko delo bo po uvodu razdeljeno na pet poglavij. V prvem poglavju bo 

predstavljena zgodovina razvoja občin v Sloveniji, torej kako je bila v preteklosti urejena 

lokalna samouprava v Sloveniji, kakšna so bila področja njenega delovanja in pristojnosti v 

primerjavi z današnjimi občinami. V drugem poglavju bodo navedene pristojnosti in 

naloge slovenskih občin ter področja delovanja občin oziroma lokalnih samouprav v 

drugih evropskih državah. Tretje poglavje bo namenjeno sistemu financiranja občin. 

Predstavljene bodo značilnosti financiranja občin in tehnika računanja primerne porabe v 

okviru ZFO in ZFO-1, ter presoja ustavnosti nekaterih določil ZFO-1. Ob koncu poglavja 

bo nekoliko več pozornosti namenjene še predvideni uvedbi t.i. davka na nepremičnine. V 

četrtem poglavju bo prikazana struktura prihodkov slovenskih občin in kako se le ta 

razlikuje med statističnimi regijami, mestnimi občinami in najmanjšimi občinami. Predmet 

obravnave petega poglavja bo dohodnina, kot vir financiranja slovenskih občin. V tem 

poglavju bo najprej v okviru ZFO-1 predstavljen postopek za določitev zneska dohodnine 

občinam, ki bo podrobneje razložen na podlagi konkretnih primerov. V osrednjem delu 

petega poglavja bo ob dodanih primerih prikazan postopek izračuna zneska dohodnine za 

občine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak primerni porabi in ugotavljal bom ali 

se v tem primeru spremenijo izračunani zneski dohodnine po občinah razdeljenih na 

skupine po številu prebivalstva in statistične regije v Sloveniji. V zadnjem delu poglavja 

bom preveril katere občine lahko na podlagi dodeljenih zneskov dohodnine v celoti 

pokrivajo izračunano primerno porabo. Sledi sklep, kjer bodo povzete temeljne ugotovitve 

obravnavane teme. 

 

1  ZGODOVINSKI OKVIR RAZVOJA SLOVENSKIH 

OBČIN 
 

Do leta 1849 lahko govorimo le o zametkih lokalne samouprave, ki segajo daleč v srednji 

vek. Prve oblike lokalne samouprave izhajajo iz srednjeveških mest, ki so se borila za 

pridobitev večje avtonomije nasproti zemljiški gospodi. Mesta so imela v statutih zapisane 

pravice, ki jih je ob ustanovitvi podelil mestni gospod, med drugim tudi pravico do 

stalnega opravljanja trgovskih poslov. Mesta so veljala za svobodna in varna pred 

monarhijo. Na območju Slovenije so svojo samoupravo najprej razvila obmorska mesta. 

Na samoupravo srednjeveških mest so vplivala bližnja nemška in italijanska mesta, 

obmorska mesta pa so bila najbolj pod vplivom Beneške republike. Na podeželju lokalna 

samouprava ni bila tako razvita kot v mestih in se je nanašala le na odločanje o uporabi 

pašnikov in podobno. Z marčno revolucijo leta 1848 je bil poleg zemljiške odveze 
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odpravljen sistem zemljiškega gospostva, uvedene pa so bile tudi samostojne in politične 

samoupravne občine (Belak, Benda & Pinterič, 2008; Grafenauer, 2000). 

 

Leta 1849 je bil sprejet začasni zakon o občinah, ki ga je leta 1862 nadomestil Okvirni 

državni zakon o občinah in je v glavnem veljal vse do razpada Avstro-Ogrske leta 1918. V 

okviru te zakonodaje so bile mestne in podeželske občine izenačene, poseben status pa so 

imela le glavna mesta posameznih dežel, ki so bila izvzeta iz posameznih okrajev. Tako 

imenovana statutarna mesta so bila Ljubljana, Maribor, Celje in Ptuj, medtem ko širša 

oblika lokalne samouprave v tistem času ni bila vzpostavljena, čeprav je bila predvidena. 

Že takrat se je pri oblikovanju občin upoštevalo predvsem število prebivalstva, v 

konkretnih primerih pa še prostorski obseg ter obstoječa porazdelitev na župnije in 

katastrske občine. Vidovdanska ustava iz leta 1921 je predvidevala tri ravni lokalne 

samouprave, ki so bile hkrati teritorialne enote državne uprave. To so bile občine, okraji in 

oblasti. Oktroirana ustava iz leta 1931 je določala kot temelj lokalne skupnosti občine in 

banovine. Z Zakonom o občinah je bilo določeno, da mora imeti občina najmanj 3.000 

prebivalcev. Na območju takratne Slovenije se je število občin zmanjšalo s 1241 na 469 

občin. V Jugoslaviji je bil na področju lokalne samouprave najprej v precejšni meri prevzet 

sovjetski model, leta 1952 pa je bila uvedena lokalna samouprava v obliki občin in okrajev 

(Vlaj, 2006, str. 34). 

 

Leta 1955 je bil uveden komunalni sistem, ko so bile občine preoblikovane v komune. 

Občina je bila opredeljena kot temeljna družbeno-politična skupnost in je imela kot taka 

pomembne funkcije na političnem, družbenem in gospodarskem področju. Pogosto se 

poudarja njena dvojna vloga, saj je bila koncepirana kot oblastna (v rokah katere je bilo 

težišče izvajanja zveznih in republiških zakonov) in samoupravna skupnost. Občina 

oziroma komuna je pretežno izvajala državne zakone in predvsem naloge iz okvira državne 

uprave, manj pa naloge lokalnega pomena. Komuna je izvrševala vse pravice in dolžnosti 

pri vodstvu družbenih zadev, razen tistih, ki so bile z ustavo ali zakonom določene za 

okraj, republiko, federacijo ali pa so pripadale samoupravnim gospodarskim organizacijam 

in družbenim ustanovam. Okraj je bil opredeljen kot politično-teritorialna skupnost občin 

in prebivalcev na njegovem območju. Izvrševal je pravice in dolžnosti pri vodstvu zadev, 

ki so bile skupnega pomena za občine, in drugih splošnih družbenih zadev. Glede 

teritorialnega obsega občine so številne naloge in nov položaj zahtevale večje geografske 

in gospodarske celote, ki bi bile sposobne samostojnega življenja in bi povezale 

posamezna gospodarska središča in njihovo okolico. Sicer pa je logika občine kot komune 

izbrisala razlikovanje med navadnimi in mestnimi občinami. Kot upravno-teritorialne 

enote so v letu 1955 ostali le še okraji in občine, število obojih pa se je bistveno zmanjšalo. 

Sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb so se zbirala v okrajnih skladih. Okraj 

je tudi usklajeval finančne potrebe in možnosti med občinami. Razmeroma hitro 

prenašanje funkcij na občine pa je praktično za vse občine pomenilo dodatno finančno 

obremenitev. V letih 1956 in 1959 sta bila sicer izdana dva sistemska zakona o proračunih, 

ki pa nista uspela rešiti razkoraka med finančnimi potrebami in možnostmi občin. Glavni 

proračunski viri so bili v vsem tem obdobju skupni za vse družbenopolitične skupnosti, kar 
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pomeni, da je bila občina vedno odvisna od zvezne in republiške udeležbe v skupnih 

sredstvih, le manjši del dohodkov je pritekal iz njenih lastnih virov. Prihajalo je do 

protislovne situacije: glede izvrševanja zakonov in opravljanja drugih javnih nalog je 

občina postajala najvažnejši družbeni dejavnik, hkrati pa je bila vedno zadnja v postopku 

delitve proračunskih prihodkov. V tem času so se za financiranje posameznih skupnih 

potreb oblikovali tudi prvi neproračunski skladi: stanovanjski, šolski, zdravstveni, 

investicijski in cestni skladi, ki pa so bili razmeroma šibki v primerjavi z okrajnimi skladi. 

V obdobju od leta 1955 do leta 1963, ko je bila sprejeta nova ustava se je nadaljeval trend 

zmanjševanja števila občin in okrajev, povečevale so se pristojnosti občin in počasi se je 

krepila njihova finančna samostojnost (Jogan, 1984; Vlaj, 2006). 

 

Po ustavi iz leta 1963 je občina postala ustavna institucija in dobila ustavni status temeljne 

oblike družbenopolitičnega samoupravljanja v političnem sistemu države in status temeljne 

družbenopolitične skupnosti. Ustava je kot družbenopolitično skupnost opredeljevala 

republiko in občino. Predstavniško telo družbenopolitične skupnosti je bila občinska 

skupščina, ki so jo sestavljali delegati občanov in delovnih ljudi v delovnih skupnostih. 

Kot izvršilni organi občinske skupščine in organi družbenega samoupravljanja so bili 

ustanovljeni sveti za področja: programiranja, financ, industrije, prometa, gradbeništva, 

obrti, blagovnega prometa, gostinstva, turizma, kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova, 

urbanizma, gradnje, komunale, stanovanjskega gospodarstva, predšolske vzgoje, varstva 

otrok, vzgoje in izobraževanja, telesne vzgoje, kulture, znanosti, zdravstva, socialnega 

varstva in zavarovanja, obče uprave, pravosodja in notranjih zadev, krajevne skupnosti in 

narodne obrambe. Občinska skupščina je s predpisi samostojno urejala zadeve, ki so imele 

splošni pomen za gospodarski, komunalni, kulturni in socialni razvoj občine. Upravni 

organi, ustanovljeni s strani občinske skupščine so bili pristojni za neposredno izvrševanje 

zakonov in opravljanje strokovnih nalog za občinsko upravo. Večina slovenskih občin je 

imela več resorno oblikovanih oddelkov predvsem na področjih obče uprave, družbenih 

služb, notranjih zadev, gospodarstva, financ in narodne obrambe. Naraščalo je tudi število 

medobčinskih služb, zlasti skupne inšpekcijske službe in sodnika za prekrške. Že takoj v 

začetku (1964) se je s spremembami v gospodarskem sistemu v precejšni meri spremenila 

materialna podlaga za delovanje in razvoj občine. Osebni dohodki so postali podlaga za 

praktično vse prispevke in davke, zaradi česar se je povečal interes občine za širjenje 

zaposlovanja posebej zato, ker je postopoma vedno več nalog v družbenih dejavnostih bilo 

odvisnih od dohodkov občine. To je po eni strani pozitivno vplivalo na mobiliziranje vseh 

gospodarskih in drugih dejavnikov v občini za zagotovitev večje zaposlenosti, proizvodnje 

in produktivnosti, hkrati je vplivalo tudi na njeno bolj poudarjeno samostojnost ter težnjo 

po zadostnosti in zapiranju občinskih meja. Posledica tega  je bila, da so si občine 

prizadevale v svojih okvirih razviti kompleksno gospodarsko strukturo, ustanavljati 

»svoje« šole, bolnišnice in druge ustanove, hkrati pa zakoličiti tudi lastno tržišče. Podobne 

težnje so se kasneje kazale tudi pri ustanavljanju komunalnih bank. Sredstva le teh se 

pogosto niso vlagala vselej po ekonomskih merilih, temveč po potrebah občine, da bi na 

takšen način reševala obstoj »svojih« podjetij. Kasneje je bilo več poskusov, da bi se ti 

problemi reševali z oblikovanjem specializiranih skupnosti, podjetij za območje več 
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sosednjih občin in z razvojem medobčinskega sodelovanja, vendar pa to ni dalo pravih 

rezultatov predvsem zaradi razlik v velikosti, številu prebivalcev in gospodarski razvitosti 

med njimi. Območje občine je ostalo temeljni okvir za določanje prihodkov in izdatkov. 

Družbenopolitične skupnosti so poleg virov in vrst prihodkov za financiranje družbenih 

potreb v občini določali tudi njihovo višino in namen uporabe. Predpisi o določanju in 

porabi prihodkov so se pogosto spreminjali celo v roku enega leta, kar je občinam 

onemogočalo dolgoročnejše predvidevanje in programiranje. V posebnem poglavju ustave 

je bilo opredeljeno področje samoupravljanja v občini z vidika pravic in dolžnosti občin ter 

organizacije občinske uprave. Občina naj bi opravljala vse funkcije družbene skupnosti, 

odločala o vseh pomembnih zadevah občanov in hkrati naj bi bila tudi temeljna teritorialna 

skupnost samoupravljanja. Posledično je občina dobivala vse več pristojnosti in nalog, kar 

se je odražalo na ozemeljskem oblikovanju občine na katerega je vplivalo tudi načelo 

uniformiranosti. Načelo uniformiranosti je pomenilo, da so funkcijo občine enotno 

določale tako občine z najbolj nerazvitimi in neurbaniziranimi območji kot občine na 

mestnih območjih. Pri tem je prišlo do paradoksa, da so bile najmanj razvite občine po 

površini največje, medtem ko se je mesto kot homogena lokalna skupnost razdelilo v več 

občin. Zakon o mestih iz leta 1964 je mesto razdeljeno na občine definiral kot posebno 

družbeno skupnost, ki je bila pravna oseba s svojim statutom. Organ samoupravljanja 

mesta je bil mestni svet sestavljen iz članov delegiranih s strani občinske skupščine. 

Finančna sredstva za delo so se zagotavljala iz prispevka od prihodkov občin v odstotku, ki 

ga je vsako leto določil mestni svet. S prilagajanjem ozemlja občine njenim pristojnostim 

se je neposreden vpliv občanov na najpomembnejše odločitve v občini zmanjševal zato so 

občani postajali politično precej nezainteresirani za dogajanje v občini. Za neposredno 

družbeno samoupravljanje bi morali biti ozemeljski okviri občin taki, da bi občanom 

omogočali neposredno udeležbo pri odločanju, zato so takrat razmišljali, da bi to vlogo 

prevzela krajevna skupnost v kateri bi občani razreševali svoje vsakodnevne interese. V 

ustavi je bilo določeno, da v okviru krajevne skupnosti občani organizirajo komunalne, 

stanovanjske, gospodarske, socialne, zdravstvene, kulturne, prosvetne, vzgojne in druge 

dejavnosti neposrednega zadovoljevanja potreb občanov. Krajevna skupnost je bila pravna 

oseba, njen glavni organ pa skupščina krajevne skupnosti, glavni izvršni organ pa svet 

krajevne skupnosti. Naloge, ki jih je opravljala krajevna skupnost so se financirale s 

sredstvi, ki jih je zagotavljala občina in sredstvi, ki so jih prispevali občani in delovne 

organizacije v naselju. V letu 1965 so bili z Ustavnim zakonom dokončno odpravljeni 

okraji, kar pomeni, da so bile od takrat naprej družbenopolitične skupnosti v Sloveniji 

občine in republika (Jogan 1984; Grafenauer, 2000; Vlaj 2006). 

 

Po ustavi iz leta 1974 je bila občina opredeljena kot samoupravna in temeljna 

družbenopolitična skupnost, ki temelji na samoupravljanju in oblasti delavskega razreda in 

vseh delovnih ljudi. Področje delovanja občine je bilo opredeljeno dokaj široko. V občini 

naj bi delovni ljudje in občani ustvarjali, zagotavljali in razvijali materialne in druge 

pogoje za svoje življenje in delo, usmerjali gospodarski in družbeni razvoj, uresničevali in 

usklajevali svoje interese, zadovoljevali skupne potrebe in uresničevali oblast. V občini naj 

bi se opravljalo zadeve splošnega in družbenega pomena, zagotavljalo uresničevanje in 
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varstvo svoboščin, pravic in dolžnosti človeka, varovalo zakonitost in zagotavljalo varnost 

ljudi in premoženja, urejalo uporabo zemljišč in dobrin v splošni rabi, organiziralo ljudsko 

obrambo in družbeno samozaščito, urejalo razmerja na stanovanjsko-komunalnem 

področju, urejalo in zagotavljalo varstvo in izboljševanje človekovega okolja, zagotavljalo 

družbeno nadzorstvo. Najvišji organ oblasti je predstavljala občinska skupščina, 

sestavljena iz zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega 

zbora. Najpomembnejši splošni pravni akti, ki jih je sprejela skupščina, so bili statut, 

proračun in odloki. Izvršilni organ skupščine je bil izvršni svet. Kot posebna vrsta organov 

so bili z odloki ustanovljeni družbeni sveti za področje družbenopolitičnega sistema, 

področje ekonomskih odnosov in področje načrtovanja in izgradnjo prostora. Občina je 

predstavljala temeljno plansko enoto in zato imela družbeni plan, s katerim se je določala 

skupna politika gospodarskega in družbenega razvoja v občini, usklajena s politiko razvoja 

drugih skupnosti. Dve ali več občin so lahko sprejele skupni razvojni program, v katerem 

so določile politiko razvoja določenega območja oziroma posameznih dejavnosti. Posebej 

so bile po ustavi leta 1974 urejene dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki so bile 

tesno povezane z samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Na samoupravne interesne 

skupnosti so bile s strani družbenopolitičnih skupnosti prenesene številne naloge 

upravljalskega značaja v zvezi s financiranjem in programiranjem določenih področij. 

Samoupravne interesne skupnosti so delovale na področju vzgoje in izobraževanja, 

znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in na gospodarskih področjih komunalne 

dejavnosti, energetike, vodnega gospodarstva ter prometa. Za delovanje in položaj občine 

ter njenih izvršilnih in upravnih organov sta bila pomembna predvsem zakona, ki sta 

urejala področje državne uprave in sicer, Zakon o temeljnih sistema državne uprave in o 

zveznem izvršnem svetu ter o zveznih upravnih organih in Zakon o sistemu državne 

uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških organih. Za občine je 

veljalo, da so izvršni sveti usmerjali in nadzorovali delo upravnih organov, ki so za svoje 

delo odgovarjali izvršnemu svetu in občinski skupščini, kar je izključevalo možnost 

hierarhičnega odnosa med občinskimi in republiškimi upravnimi organi. Za razmerja med 

državnimi in občinskimi upravnimi organi je veljalo medsebojno sodelovanje v vprašanjih 

skupnega pomena. Republiški upravni organi so od občinskih imeli pravico zahtevati 

poročila, obvestila, mnenja in jim dajati svoje pripombe v zvezi z reševanjem upravnih 

zadev. Pristojnosti povprečne občine v Sloveniji je določalo več kot 500 predpisov, tako da 

so bili po strokovni oceni iz leta 1974 upravni organi povprečne slovenske občine pristojni 

za 2600 upravnih zadev, ki so vsebovale enako število direktnih upravnih opravil. Ustava 

iz leta 1974 je postavila krajevno skupnost, ki je bila uvedena že leta 1963, kot enega od 

temeljev samoupravljanja. Vsebina dela krajevnih skupnosti, ki je bila opredeljena v 

številnih zveznih in republiških zakonih je zajemala področja: medsebojnih odnosov v 

naselju, urejanja naselij, upravljanja stanovanj, otroškega varstva in socialnega skrbstva, 

zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževanja, prosvete in kulture, javnega obveščanja, 

telesne kulture in rekreacije, komunale in drugih dejavnosti za zadovoljevanje njihovih 

potreb ter potreb družin in gospodinjstev, varstvo interesov potrošnikov in uporabnikov, 

splošni ljudski odpor in družbena samozaščita, varstvo človekovega okolja, upravljanje 

družbene lastnine. Ustava je določila tudi sredstva, potrebna za izvajanje nalog krajevne 
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skupnosti: sredstva, s strani temeljnih organizacij in delavcev z območja krajevne 

skupnosti, sredstva, predvidena na podlagi družbenega plana občine za zadovoljevanje 

komunalnih in socialnih potreb, del davkov, taks in drugih davščin, zbranih na območju 

krajevne skupnosti, dopolnilna sredstva iz proračuna občine in prostovoljno združena 

sredstva. Krajevna skupnost se je v obdobju po novi ustavi razvila v dejavno temeljno 

samoupravno skupnost in hkrati v pomemben sestavni del občine. V precejšnji meri je 

razvila svoje funkcije kot specifična samoupravna interesna skupnost delovnih ljudi in 

občanov v kraju bivanja in kot demokratična samoupravna oblika uresničevanja ter 

zadovoljevanja celotnega kompleksa neposrednih interesov in potreb ljudi (Jogan 1984; 

Grafenauer, 2000). 

 

V času od leta 1965 pa vse do leta 1994 se je število občin gibalo med 60 in 65, povprečna 

slovenska občina je imela čez 30.000 prebivalcev in merila nekaj nad 300 km
2
. Za lokalno 

samoupravo do leta 1994 je bilo značilno, da je občina opravljala večinoma državne 

naloge, hkrati pa imela v formalnopravnem smislu visoko stopnjo samostojnosti nasproti 

državi ter pomembno funkcijo v gospodarstvu. Koncepcija občine kot neke vrste dela same 

države je privedla do tega, da je imela občina v načelu enako strukturo organov kot 

republika in je bila celo skupščina občine oblikovana po enakih stališčih (Grafenauer, 

2000; Apohal Vučković et al., 2011). Komunalni sistem je bil s praktičnega vidika nekaj 

vmes med državno upravo in lokalno samoupravo. Zadeve državne uprave in lokalne 

samouprave so bile neločljivo povezane in so se opravljale po enakem sistemu. Ni bilo 

jasno, kaj je lokalno in kaj je državno in ni bilo delitve na lastne in prenesene naloge 

občine zato se so javne naloge izvajale neodgovorno in neučinkovito (Šmidovnik, 1995, 

str. 154).  

 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bila uvedba lokalne samouprave ena izmed 

najpomembnejših in najzahtevnejših nalog v novi državi, saj je šlo pri tem za korenito   

spremembo dotakratne ureditve v smeri »klasične« lokalne samouprave evropskega tipa. V 

predhodnem sistemu so komune nesamostojno izvrševale množico nalog v imenu države, 

potem pa so dobile nove občine pristojnost samostojnega upravljanja lokalnih zadev, ki pa 

so bile omejene zgolj na najosnovnejše naloge. Vse ostale pomembnejše naloge pa so bile 

prenesene na reformirane upravne enote, ki so zgolj ostanki predhodnega komunalnega 

sistema in še vedno izvajajo upravne naloge na prvi stopnji in v imenu države. Prvi opazen 

rezultat razvoja in reforme slovenske lokalne samouprave je bil nastanek novih 147 občin 

v letu 1994, od tega je bilo 11 mestnih občin. V istem letu je Slovenija podpisala Evropsko 

listino lokalne samouprave, ki jo je državni zbor ratificiral v letu 1996, veljati pa je začela 

v letu 1997. Cilj Evropske listine lokalne samouprave je zagotoviti skupne evropske 

standarde za opredeljevanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki pomenijo državljanom 

najbližjo raven uprave in jim omogočajo udeležbo pri oblikovanju odločitev, ki se 

navezujejo na njihovo vsakdanje okolje. V letu 1998 je bilo ustanovljenih 45 občin, leta 

2002 pa ena nova občina. Naslednji blok drobljenja slovenskih občin se je zgodil leta 2006, 

ko je nastalo 17 novih občin. V začetku leta 2011 je nastala še ena nova občina, tako, da 
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imamo trenutno v Sloveniji 211 občin, od tega je 11 mestnih (Vlaj, 2006; Apohal 

Vučković et al., 2011). 

 

2  PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČIN V SLOVENIJI 
 

V pristojnost občine po 140. členu Ustave (Ur.l. RS, št. 33I/1991 42/1997, 66/2000, 

24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006, v nadaljevanju Ustava) spadajo lokalne 

zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine 

(izvirne pristojnosti). Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne 

skupnosti lahko država z zakonom prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno 

skupnost opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi 

sredstva (prenesene pristojnosti). V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti 

prenesla država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo 

njihovega dela.  

 

2.1 IZVIRNE PRISTOJNOSTI OBČIN  

 

Danes imajo slovenske občine v svoji izvirni pristojnosti vse funkcije, pomembne za 

življenje in delo ljudi na njihovem območju, ki se mnogo racionalneje uresničujejo v 

lokalni skupnosti kot bi se s centralno oblastjo, vendar je treba opomniti, da zaradi 

nenehnega določanja novih »izvirnih« pristojnosti občin izginja ostra ločnica med 

izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi občin oziroma ločenost obeh upravnih sistemov, 

državne uprave in lokalne samouprave (Belak et al., 2008, str. 34). Občina za 

zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja v skladu z 21. členom ZLS zlasti 

naslednje naloge:  

 

 upravlja občinsko premoženje, 

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s 

področja gostinstva, turizma in kmetijstva, 

 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči, 

 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj, 

 ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe v okviru svojih pristojnosti, 

 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 

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

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 

 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 

 ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvalitetno življenje njenih prebivalcev, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199133&stevilka=1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199742&stevilka=2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200066&stevilka=3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200324&stevilka=899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200668&stevilka=2951
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 pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju, razvoj športa in rekreacije, kulturno umetniško 

ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 

 zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za 

kulturno dediščino na svojem območju, 

 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine, 

 ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva in nadzorstvo nad 

krajevnimi prireditvami, organizira komunalno-redarstveno službo, skrbi za red v 

občini, požarno varnost in organizira reševalno pomoč, 

 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč in opravljanje 

pokopališke in pogrebne službe, 

 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s 

katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti in 

 sprejema statut občine in druge splošne akte, organizira občinsko upravo in ureja druge 

lokalne zadeve javnega pomena. 

 

Za mestne občine je v 22. členu ZLS določeno, da poleg lokalnih zadev javnega pomena v 

skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravljajo še z zakonom 

določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 

  

2.2 PRENESENE PRISTOJNOSTI 

 

S predhodnim soglasjem občine lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje 

posameznih nalog iz državne pristojnosti. Razlogi za prenos so navadno bolj racionalno in 

učinkovito izvajanje nalog v občini (Žagar, 2004, str. 24). Opravljanje posameznih nalog iz 

državne pristojnosti  lahko država po 24. členu ZLS prenese na vse občine ne glede na to 

ali gre za mestno občino, občine na določenem območju ali posamezno občino. Za 

prenesene naloge zagotavlja država občini tudi ustrezna sredstva za njihovo opravljanje. 

 

2.3 UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V DRŽAVAH 

EVROPSKE UNIJE 

 

Pojem lokalna samouprava združuje različne oblike lokalnega upravljanja, ki se razlikujejo 

tako po velikosti kot po funkcijah, ki jih opravljajo (Steytler, 2009). V Sloveniji lokalno 

samoupravo predstavljajo občine. Za države Evropske unije so značilne različne ureditve 

lokalne samouprave. Lokalno samoupravo v državah Evropske unije lahko razdelimo na tri 

ravni. Prvo najnižjo raven lokalne samouprave navadno predstavljajo občine, drugo raven 

regije, grofije, province ali okrožja, tretjo raven pa običajno regije kot kaže Tabela 1. 
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Tabela 1: Ravni lokalne samouprave v državah Evropske unije 

Država 1. raven 2. raven 3. raven 

Avstrija 2.357 občin 9 regij  

Belgija    589 občin 10 provinc 6 regij 

Bolgarija 264 občin   

Ciper 378 občin   

Češka  6.250 občin 14 regij  

Danska 98 občin 5 regij  

Estonija 226 občin   

Finska 342 občin 2 regiji  

Francija 36.682 občin 100 departmajev 26 regij 

Grčija  325 občin 13 regij  

Madžarska 3177 občin 19 grofij  

Nemčija 12.104 občin 301 okrožij 16 regij 

Irska 114 občin   

Italija 8.094 občin 110 provinc 20 regij 

Latvija  119 občin   

Litva 60 občin   

Luksemburg  105 občin   

Malta  68 občin   

Nizozemska 430 občin 12 provinc  

Poljska 2.479 občin 379 grofij 16 regij 

Portugalska  308 občin 2 regiji  

Romunija 3.180 občin 41departmajev  

Slovaška  2.928 občin 8 regij  

Slovenija  210 občin   

Španija 8.116 občin 52 provinc 17 regij 

Švedska 290 občin 20 okrožij  

Združeno kraljestvo  406 lokalnih oblasti 28 grofij 
3 narodi (Wales, 

Škotska, S. Irska) 

Vir: DEXIA, Subnational public finance in the European Union, 2011 

 

Med 27 državami Evropske unije ima 9 držav vključno s Slovenijo samo eno raven lokalne 

samouprave, ki jo predstavljajo občine. To so večinoma geografsko ali po številu 

prebivalstva manjše države. Dve ravni lokalne samouprave ima 11 držav. Prvo raven  v teh 

državah predstavljajo občine, drugo pa regije, grofije ali province. Regije so značilne za 

Avstrijo, Češko, Dansko, Finsko, Grčijo, Portugalsko, Švedsko in Slovaško. Grofije 

predstavljajo drugo raven lokalne samouprave na Madžarskem, medtem ko so province 

značilne za Nizozemsko. Preostalih 7 držav ima tri stopenjski sistem lokalne samouprave 

in sicer: občine na prvi ravni, vmesno raven v obliki grofij, okrožij, provinc ali 

departmajev (departments) in tretjo raven v obliki regij. V Belgiji, Italiji in Španiji imajo 

na vmesni ravni province, v Nemčiji okrožja, na Poljskem grofije. V Franciji in Romuniji 

vmesno raven predstavljajo t.i. departmaji.  
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Posebna ureditev lokalne samouprave je značilna za Združeno kraljestvo, ki obsega 4 

dežele: Anglijo, Škotsko, Severno Irsko in Wales. Anglija je razdeljena na regije. Ena 

izmed regij je Greater London, ki se deli na londonske grofije (boroughs) in City of 

London, kot posebno politično enoto. Ostale regije so razdeljene na metropolitanske 

grofije, ne-metropolitanske grofije in enotne oblasti (metropolitan and non-metropolitan 

boroughs, unitary authorities). Enotne oblasti so še naprej razdeljene na okrožja (districts), 

ti pa na župnije (parishes), ki so najmanjša možna enota lokalne samouprave. Škotska, 

Severna Irska in Wales so razdeljene na enotne oblasti (unitary authorities). Enotne oblasti 

na Škotskem predstavljajo civilne župnije, v Severni Irski grofije, okrožja in mesta, v 

Walesu posebne grofije (county boroughs), okrožja in mesta (COE, 2007; Chandler, 2001). 

 

Funkcije posameznih ravni lokalne samouprave med državami Evropske Unije je težko 

poenotiti, ker se med seboj razlikujejo poleg tega pa se določene pristojnosti izvajajo v 

medsebojnem sodelovanju različnih ravni lokalne samouprave. Pristojnosti lokalne 

samouprave (občin, okrožij, provinc, departmajev, regij) v državah Evropske unije lahko 

na podlagi poročila DEXIE (2011) razdelimo na 6 področij, kot kaže Slika 1.   

 

 

 

Vir: Prirejeno po DEXIA, Subnational public finance in the European Union, 2011 

 

Na področju izobraževanja gre predvsem za zagotavljanje predšolske, osnovnošolske in 

srednješolske vzgoje otrok. Področje socialne zaščite vključuje skrb za starejše 

prebivalstvo in invalide, varstvo otrok in družine, pomoč brezposelnim, reševanje 

problema socialne izključenosti in ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj. Med osnovne 

storitve spadajo finančne in davčne zadeve ter priprava proračuna, servisiranje dolga, 

raziskave in razvoj v zvezi z zagotavljanjem osnovnih storitev. Na področju zdravstva je 

glavni poudarek na zagotavljanju zdravstvene oskrbe v okviru ambulant, bolnišnic in 

javnih zdravstvenih služb. V okviru gospodarstva je poudarek na gospodarskem razvoju na 

področjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova, energetike, rudarstva, predelovalnih 

dejavnosti, gradbeništva, transporta in komunikacij. Med ostale storitve pa spadajo 

LOKALNA 

SAMOUPRAVA V 

DRŽAVAH EU 

ZDRAVSTVO 
OSNOVNE STORITVE 

GOSPODARSTVO 

IZOBRAŽEVANJE SOCIALNA ZAŠČITA 

OKOLJE 

KULTURA, 

REKREACIJA 

JAVNI RED 

UREJANJE 

PROSTORA 

Slika 1: Področja delovanja lokalne samouprave v državah Evropske unije 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/De%C5%BEela
http://sl.wikipedia.org/wiki/Anglija
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kotska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Severna_Irska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wales
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zagotavljanje javnega reda in varnosti, kultura (muzeji, knjižnice, gledališča), šport in 

rekreacija, okolje (varovanje okolja,vzdrževanje javnih parkov in odprtih površin, zbiranje 

in odvoz odpadkov) in urejanje prostora, ki vključuje oskrbo s pitno vodo in upravljanje 

odpadnih voda, javno razsvetljavo, vzdrževanje cest in objektov ter razvoj prostora 

(DEXIA, Subnational public finance in the European Union, 2011; CEMR, Local and 

regional governmnet, 2011).  

 

Lokalne samouprave posameznih evropskih držav imajo različen poudarek na posameznih 

področjih, za katera so pristojna, zato za ta področja namenjajo različna sredstva, kot 

prikazuje Tabela 2. 

 

Tabela 2: Odhodki lokalne samouprave po posameznih področjih v odstotkih glede celotne 

odhodke proračuna lokalne samouprave v državah EU 27 v letu 2009 

Država Izobraževanje 
Socialna 

zaščita 

Osnovne 

storitve 
Zdravstvo Gospodarstvo 

Ostale 

storitve* 

Avstrija 17.5 19.1 17.2 17.5 12.9 15.8 

Belgija  19.3 16.8 23.6   2.6   9.6 28.1 

Nemčija 16.8 32.8 16.0   1.6 11.3 21.5 

Bolgarija 29.7   6.8 20.0   4.9 10.9 27.8 

Ciper 0 0 43.7 0 0 56.3 

Češka  28.9 11.3 11.6   2.3 23.3 22.6 

Danska 10.8 54.2   4.2 23.2   3.3   4.2 

Estonija 37.9   7.4   7.9 15.0 17.8        14.0 

Finska 18.7 24.4 14.6 29.1   6.2   7.0 

Francija 16.5 16.7 18.7   1.1 12.4 34.7 

Grčija    2.4 11.1 39.5   0.0 20.2 26.8 

Madžarska 28.3 13.2 17.7 13.6   8.1 19.1 

Irska 16.1   9.4   3.6   0.0 26.3 44.7 

Italija   8.1   4.7 15.7 44.2 13.9 13.4 

Latvija  37.4   6.9 10.2 11.4 16.9 17.3 

Litva 41.0   8.3   6.5 20.2   5.0 19.1 

Luksemburg  21.4   4.4 22.0   0.1 16.1 36.0 

Malta  0 0 52.2 0 15.5 32.3 

Nizozemska 28.4 13.8 16.0   1.6 16.8 23.4 

Poljska 26.6 11.5   9.2 16.0 16.1 20.5 

Portugalska    9.7   6.4 31.7   5.3 19.0 28.0 

Romunija 25.6 17.3 12.4   2.1 18.8 23.9 

Slovaška  39.4   7.2 17.6   0.4 13.6 21.7 

Slovenija  35.5   9.0 11.1 10.4 12.9 21.0 

Španija 19.9   6.9 15.9 25.8 13.5 18.0 

Švedska 21.2 26.5 11.1 27.2   6.1   7.9 

Združeno kraljestvo  32.5 28.5   5.7   0.0   8.6 24.8 

EU27  19.4 18.7 14.0 15.5 11.9 20.5 

Legenda: 
*
Ostale storitve vključujejo javni red, okolje, urejanje prostora, kulturo in rekreacijo (CEMR-

DEXIA 2011). 

Vir: CEMR-DEXIA, EU Subnational governments 2009, 2011 

 

Po podatkih CEMR-DEXIA (2011) je v letu 2009 sektor lokalne samouprave v državah 

Evropske unije dobrih 19 % vseh sredstev v proračunih namenil za izobraževanje, slabih 

19 % za socialno zaščito, 14 % za osnovne storitve, 15,5 % za zdravstvo, približno 12 %  

za gospodarstvo in 20,5 % za ostale storitve.  Pri tem je izstopala lokalna samouprava 

Cipra, ki je celoten proračun namenila za področji osnovnih in ostalih storitev in lokalna 

samouprava Malte, kjer so se sredstva proračuna razporedila na področja osnovnih storitev, 

gospodarstva in ostalih storitev. Za področje izobraževanja so največ sredstev (več kot 30 
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% proračuna) namenile lokalne samouprave Litve, Slovaške, Estonije, Latvije, Slovenije in 

Združenega Kraljestva. V lokalnih samoupravah večine ostalih držav se je delež proračuna 

namenjen izobraževanju gibal med 15 in 30 %, medtem ko je ta delež v lokalnih 

samoupravah Danske, Portugalske, Italije in Grčije znašal do 10 %. Za socialno zaščito so 

več kot polovico vseh sredstev v proračunih namenile lokalne samouprave na Danskem, 

nekaj več kot 30 % lokalne samouprave Nemčije, približno četrtino celotnih proračunov pa 

lokalne samouprave Združenega Kraljestva, Švedske in Finske. V lokalnih samoupravah 

ostalih držav z izjemo Cipra in Malte se je delež sredstev proračuna namenjen socialni 

zaščiti gibal med 5 in 20 %. Za področje osnovnih storitev so največji delež proračuna 

namenile lokalne samouprave Malte (več kot polovico proračuna), Cipra in Grčije 

(približno 40 % proračuna), najmanjši delež proračuna (manj kot 10 %) pa lokalne 

samouprave Irske, Danske, Združenega Kraljestva, Litve, Estonije in Poljske. Približno 

četrtino proračuna so za osnovne storitve namenile lokalne samouprave Luksemburga, 

Bolgarije in Nemčije, medtem ko so lokalne samouprave preostalih držav za osnove 

storitve porabile od 10 do 20 % proračuna. Po deležu sredstev proračuna namenjenih 

področju zdravstva so izstopale italijanske lokalne samouprave (44 %). Sledile so lokalne 

samouprave Finske, Švedske, Danske, Španije in Litve, ki so za zdravstvo namenile od 20 

do 30 % celotnih sredstev v proračunih. Minimalen delež proračuna (manj kot 3 %) so za 

zdravstvo namenile lokalne samouprave Francije, Luksemburga, Nizozemske, Slovaške, 

Romunije, Bolgarije in Belgije. Sredstev za področje zdravstva niso namenile lokalne 

samouprave Malte, Cipra, Irske, Grčije in Združenega Kraljestva. Področju gospodarstva 

so lokalne samouprave večine držav namenile od 10 do 20 % celotnih sredstev v 

proračunih, največ lokalne samouprave Irske in Češke (po 26 in 23 % proračuna). Manj kot 

10 % proračuna so za področje gospodarstva porabile lokalne samouprave Belgije, Danske, 

Finske, Madžarske, Litve, Švedske in Združenega Kraljestva. Sredstev za gospodarstvo ni 

porabila le lokalna samouprava Cipra. Največ sredstev glede na proračune so za ostale 

storitve porabile lokalne samouprave Cipra (56,3 %), Irske (44,7 %),  Luksemburga (36 %) 

Francije (34,7 %) in Malte (32,3 %), medtem ko so lokalne samouprave večine držav 

ostalim storitvam namenile od 15 do 30 % proračuna.  Manj kot 10 % proračunskih 

sredstev so za osnovne storitve porabile le lokalne samouprave Danske, Finske in Švedske. 

 

3  FINANCIRANJE OBČIN V SLOVENIJI  
 

Po 142. členu Ustave se občina financira iz lastnih virov. Tako je eden od temeljnih 

pogojev za uresničevanje ustavnega načela lokalne samouprave v zagotavljanju lastnih 

finančnih virov za financiranje izvirnih pristojnosti občine. Gre za finančne vire, ki jih 

občina določi s svojimi akti neposredno na podlagi svojega ustavnega položaja in 

zakonskega pooblastila, in vire, ki jih kot občinske vire zagotavlja država. S tem se 

zagotavlja predvsem izvrševanje javnih interesov na nižji ravni v skladu z ustavnim 

načelom lokalne samouprave. Zato je od zadostnih finančnih virov odvisna tudi stopnja 

avtonomnosti lokalne samouprave, s tem pa tudi njene samoupravnosti. Ustava v 147. 

členu sicer določa, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki 

jih določata ustava in zakon, vendar se država v preteklih dvajsetih letih ni odrekla svoji 

fiskalni suverenosti. Občine so pri predpisovanju davkov in drugih dajatev omejene z 
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zakonskimi okviri, tako, da so njihove pravice, ki se nanašajo na materialno podlago za 

uresničevanje lokalne samouprave, vedno izvedene iz sprejetih aktov oziroma neposredno 

iz ustave. Obseg materialne podlage pa mora ustrezati nalogam, ki bi jih občina opravljala 

v okviru svojega delovnega področja. Med prihodki posamezne občine ter med ustavnimi 

in zakonskimi nalogami, ki naj bi jih izvajala občina mora biti ustrezno razmerje. Sistem 

financiranja občin mora tako občinam zagotavljati tolikšen obseg sredstev, za kolikšnega je 

zakonodajalec opredelil, da lahko občina z njim zagotovi izvajanje svojih ustavnih in 

zakonskih nalog. Država mora tistim občinam, ki zaradi slabše razvitosti ne morejo v celoti 

zagotoviti opravljanja svojih nalog, zagotoviti dodatna sredstva v skladu z zakonsko 

določenimi načeli in merili (Apohal Vučković et al., 2011, str. 89). 

 

Kot smo že omenili v uvodu sta sistem financiranja občin oblikovala predvsem zakona o 

financiranju občin in sicer ZFO in ZFO-1. 

 

3.1 FINANCIRANJE OBČIN PO ZFO  

 

Prvi Zakon o financiranju občin (ZFO) v Sloveniji je bil sprejet in začel veljati decembra 

leta 1994 in je veljal vse do 1. januarja 2007. V tem času je bil predmet številnih 

sprememb in dopolnil, ki so modificirale sistem financiranja občin v Sloveniji. 

 

Občinam je na podlagi 23. člena ZFO pripadalo 35 % celotnih prihodkov od dohodnine v 

državi, ki so se razporedili na posamezne občine v razmerju med odmerjeno dohodnino 

zavezancev, ki so imeli stalno bivališče v občini in odmerjeno dohodnino v državi na 

podlagi podatkov za predpreteklo leto. Občine so se financirale še z naslednjimi davčnimi 

in nedavčnimi viri (ZFO-UPB1, 2006): 

 

 davek od premoženja, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, 

davek na promet nepremičnin, 

 del upravnih taks, turistične takse, komunalne takse, posebno takso za uporabo  

igralnih avtomatov  zunaj igralnic, 

 nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 

 odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, 

 odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja,  

 pristojbine za uporabo občinskega premoženja in druge prihodke od upravljanja 

občinskega premoženja in 

 druge prihodke določene z zakoni in drugimi akti. 

  

Občinam je lahko država v skladu s 26. členom ZFO zagotovila še dodatna sredstva za 

sofinanciranje posameznih nalog ali investicij in sicer največ 70 % sredstev od 

predvidenega ukrepa ali investicije. Ta sredstva so občine lahko porabile le za določene 

namene. Sredstva iz državnega proračuna so se zagotavljala tudi občinam, ki so 

organizirale skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave. Poleg tega so bile 

občine upravičene do dodatnih sredstev (v višini 3 % skupne primerne porabe vseh občin) 
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za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja 

strukturne, kohezijske ali predpristopne politike na lokalni ravni.  

 

Občine so se lahko tudi zadolževale z izdajanjem vrednostnih papirjev ali najemanjem 

posojil. Zadolževanje v tujini ni bilo dovoljeno, razen če je bilo tako določeno s posebnim 

zakonom. Občina se je lahko zadolžila v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ni 

presegalo 20 % realiziranih prihodkov občinskega proračuna v letu pred letom 

zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za 

investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ni preseglo 5 % 

realiziranih prihodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete 

donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (Kek, Mernik, Purič 

& Vidmar, 2006, str. 51). 

 

Ne glede na omenjene omejitve so se občine po 17. členu ZFO lahko zadolžile za 

financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo 

in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicije, ki so se sofinancirale iz 

sredstev skladov Evropske unije. Občine so se za tovrstne investicije lahko zadolžile pod 

pogojem, da odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ni preseglo 3 % realiziranih 

prihodkov iz sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz 

državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni bila daljša od ekonomske 

življenjske dobe investicije. 

 

3.1.2 RAZLOGI ZA UVEDBO ZFO-1 

 

ZFO je predstavljal orodje, s katerim se je izvajal sistem financiranja občin v Sloveniji, 

vendar pa je ta sistem že od samega začetka imel celo vrsto pomanjkljivosti, ki pa so se z 

razvojem lokalne samouprave, z njeno decentralizacijo in pojavom teženj po večji finančni 

avtonomnosti občin, samo še stopnjevale (Bojnec & Djurić Drozdek, 2010, str. 50). Glavne 

pomanjkljivosti, ki so se očitale sistemu financiranja občin po ZFO so se kazale v 

nesorazmernosti porazdelitve finančnih virov, v nepravilni vertikalni davčni strukturi in 

neustrezno postavljenih mejah slovenskih občin ter neustreznem izračunu primerne porabe.  

 

Osnovna kritika je bila nesorazmernost porazdelitve finančnih virov po občinah, saj naloge 

občin niso bile ustrezno opredeljene in zato niso bile v sorazmerju s finančnimi viri. 

Finančni viri so bili po obsegu premalo raznovrstni, pomemben vir je bila le dohodnina, ki 

je bila neenakomerno porazdeljena (Brezovnik & Oplotnik, 2003). Zaradi dohodnine, na 

katero občine niso mogle vplivati, pomenila pa je največji lastni vir financiranja občin, so 

nastajale velike razlike med lastnimi prihodki na prebivalca po občinah, ki so bile 

posledica predvsem velike raznolikosti v ekonomski moči občin. Premalo raznovrstna 

struktura lastnih prihodkov občin na prebivalca in iz tega izhajajoča prevelika finančna 

izravnava po občinah je zmanjševala njihovo avtonomnost in skupne koristi fiskalne 

decentralizacije (Cvikl & Korpič Horvat, 2007; Brezovnik & Oplotnik, 2003). Vertikalna 

davčna struktura mora zagotavljati, da lahko večina občin v celoti financira svoje naloge, 
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in tako uresničuje lokalne javne zadeve brez finančne izravnave države (Služba Vlade RS 

za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2006).  

 

Pri oblikovanju ustrezne vertikalne davčne strukture je izrednega pomena, da se upoštevajo 

karakteristike lokalne skupnosti. Ob tem je pomembno, da ima lokalna skupnost v 

določenem delu tudi možnost predpisovanja t.i. lastnih davkov, ki jih oblikuje ravno na 

podlagi informacij, ki jih ima o svojih prebivalcih, njihovem premoženju, moralnih 

vrednotah, ekonomski moči, navadah in potrebah. S tem se interna finančna konstrukcija 

decentralizirane upravne enote lažje zapre, uresniči se načelo njene avtonomnosti in doseže 

učinek povečane narodnogospodarske koristi (Brezovnik, Oplotnik & Železnik, 2006).  

 

Izračun primerne porabe je bil ugodnejši za manjše občine, z manjšim številom 

prebivalstva, kar je še dodatno vzpodbujalo k nastajanju novih občin, ki niso imele 

ekonomske moči in ekonomsko-racionalne razlage za obstoj. Poleg tega je problematika 

prihodkovne strani izhajala tudi iz nekaterih vrst prihodkov, ki so bili po zakonu določeni 

občinam kot tisti, ki so se vštevali v izračun primerne porabe, kot npr. krajevne turistične 

takse, pristojbine, odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in 

gozda, odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja, 

prihodki uprave. Tak način izračuna primerne porabe je dodeljeval neupravičeno višja 

sredstva občinam, ki nalog na omenjenih področjih sploh niso imele, prizadel pa je občine, 

ki te naloge imajo. Navedene pomanjkljivosti so povzročile, da je iz leta v leto več občin 

prejemalo finančno izravnavo, s čimer se je zmanjševala njihova finančna avtonomnost in 

motiviranost za razvoj. Negativna stran finančne izravnave je bila v tem, da zaradi porabe, 

ki jo je vnaprej določila država, demotivirala občine za samostojno ustvarjanje virov 

prihodkov in za krepitev davčne osnove. Občine so bile za kakršnokoli razvojno aktivnost 

(povečanje števila zaposlenih, privabljanje uspešnih podjetij v občino) destimulirane, saj je 

to zmanjševalo njihovo neposredno finančno izravnavo iz centralne ravni (Brezovnik & 

Oplotnik & Železnik, 2006; Vlaj 2006). V povprečju je leta 2005 finančno izravnavo 

prejemalo kar 89,6 % vseh občin, prejeti zneski pa so predstavljali kar 22,5 % primerne 

porabe. ZFO tudi ni imel izdelanega državnega sistema za pridobivanje mnenj občin glede 

odločanja o sredstvih, namenjenih njihovemu delovanju in ni predvidel možnosti ugovora 

občin zoper postopek izračuna primerne porabe, ki ga določa država (Cvikl & Korpič 

Horvat, 2007; Bojnec & Djurić Drozdek, 2010). 

 

Tako je bil v letu 2006 zaradi navedenih pomanjkljivosti ZFO sprejet ZFO-1, ki je začel 

veljati 1. januarja 2007. Podrobneje bo predstavljen v nadaljevanju. 

 

3.2 FINANCIRANJE OBČIN PO ZFO-1  

 

Cilj novega Zakona o financiranju občin (ZFO-1) je financiranje občin iz zadostnih lastnih 

virov, kar naj bi zagotavljalo finančno avtonomijo in zmanjšanje razlik v razvitosti občin in 

s tem večjo samostojnost občin v skladu z Ustavo Republike Slovenije in Evropsko listino 

lokalne samouprave. Zadostni lastni finančni viri so bistvena komponenta učinkovitega in 
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kvalitetnega delovanja lokalnih skupnosti, od njih pa je odvisna tudi stopnja dejanske 

samostojnosti lokalnih skupnosti (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko, 2006). Tudi ta zakon je bil od sprejetja že nekoliko preoblikovan saj nekatera 

določila  po presoji Ustavnega sodišča niso bila v skladu z Ustavo. 

 

3.2.1 USTAVNA PRESOJA DOLOČIL ZFO-1 

 

Ob uveljavitvi novega ZFO-1 je prišlo do konflikta med mestno občino Ljubljana in Vlado 

Republike Slovenije. Mestna občina Ljubljana je skupaj z občinami Trzin, Log-Dragomer 

in Šempeter-Vrtojba vložila zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti nekaterih določil 

zakona, ker je nova ureditev financiranja občin predlagateljicam povzročila znižanje višine 

lastnih sredstev za financiranje primerne porabe glede na prej veljavno ureditev. 

 

Predlagateljice so v postopku za oceno ustavnosti z zahtevo izpostavljale več 

ustavnopravnih vprašanj. Izpodbijale so 8., 11., 12., 13., 14., 21., 23., 24., in 38. člen ZFO-

1. Mestna občina Ljubljana je posebej očitala izpodbijanemu sistemu, da nima določb, ki bi 

točno opredeljevale obseg financiranja oziroma sofinanciranja države pri izvajanju nalog 

glavnega mesta. Zaradi zmanjšanja sredstev za financiranje primerne porabe naj bi bilo 

poseženo tudi v položaj glavnega mesta, kar pa se ni nanašalo na ZFO-1 ampak na Zakon o 

glavnem mestu, ki pa ga predlagateljica ni izpodbijala. 

 

Glavni očitki, ki so jih izpostavljale predlagateljice so se nanašali na (Stupica, 2007): 

 

 odstopljene vire, ki se ne morejo šteti med lastne vire (8. člen ZFO-1), 

 določanje nalog občin pri ugotavljanju primerne porabe (11. člen ZFO-1), 

 način izračuna primerne porabe (12. in 13. člen ZFO-1),  

 razpolaganje s presežki občine (14. člen ZFO-1), 

 neurejenost kriterijev in meril glede sredstev za sofinanciranje investicij (21., 23. in 24. 

člen ZFO-1), 

 oteževanje postopnega prehoda na nov sistem (38. člen ZFO-1). 

 

Po  8. členu ZFO-1 so bili viri financiranja primerne porabe tudi prihodki iz dohodnine in 

drugih davkov, ki so bili v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za 

posamezno proračunsko leto. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna so se 

prihodki od dohodnine in drugih davkov odstopili občinam v višini njihove skupne 

primerne porabe. Ti prihodki so se šteli za lastne vire občin. S tem, ko je zakonodajalec 

določil, da se odstopljeni viri štejejo za lastna sredstva občin, je izhajal iz dejstva, da gre za 

sredstva državnega proračuna. Glede na to je bilo potrebno presoditi, ali se sredstva iz 

dohodnine in drugih davkov, ki se zberejo v državnem proračunu in razdelijo občinam na 

podlagi zakonsko določenih kriterijev, neodvisno od tega, koliko teh sredstev izvira z 

območja posamezne občine, lahko štejejo za lastne vire občin v smislu 142. člena Ustave. 

S tem, ko 142. člen ustave določa, da se občina financira iz lastnih virov pomeni tudi 
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pravilo pri financiranju občin, ki ga mora zakonodajalec upoštevati pri vsakokratnem 

oblikovanju sistema njihovega financiranja. Občina mora imeti možnost, da s svojim 

aktivnim ravnanjem vpliva na lastne finančne vire, ki naj bi bili z občino v neposrednem 

razmerju. Zakon bi moral torej po Odločbi ustavnega sodišča (Ur.l. RS, št. 101/2007, v 

nadaljevanju odločba Ustavnega sodišča)  določiti občino kot upravičenko neposredno na 

posameznem viru, npr. davku, četudi bi ga, tehnično gledano, pobirala država. Odstopljeni 

vir po ZFO-1, ki so ga polnila prerazporejena sredstva državnega proračuna, ni vseboval 

neposrednih upravičenj občine do virov sredstev. Zato je tak odstopljeni vir povzročal 

odvisnost občine od države in ni uresničeval njene odgovornosti za zagotavljanje lokalne 

samouprave in za to potrebnih sredstev. Odstopljeni viri namreč niso tisti viri, ki jih občina 

ustvari sama, in jih zato ni mogoče šteti za lastna sredstva občin. Iz navedenih razlogov je 

bil 8. člen ZFO-1 v neskladju z ustavnima načeloma funkcionalne samostojnosti občin in 

finančne avtonomije občin. Z razglasitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

financiranju občin (ZFO-1A) v letu 2008 je bil črtan 8. člen ZFO-1, prihodki iz naslova 

dohodnine pa so vključeni le med lastne davčne vire in ne več med odstopljene vire. Poleg 

tega je določen tudi odstotek prihodkov od dohodnine, ki pripada občinam, kot bo razvidno 

v naslednjem poglavju.  

Določanje nalog občin pri ugotavljanju primerne porabe je bilo urejeno v 11. členu ZFO-

1. Za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin so se upoštevali 

stroški financiranja nalog
1
, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti. 

Vlada je z uredbo podrobneje določila navedene naloge občin ter metodologijo za izračun 

povprečnine oziroma na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 

zakonom določenih nalog občin. Temu so predlagateljice očitale nejasnost in nedoločenost 

pravnih norm ter kršitev ustavnega načela legalitete. Naloge, ki jih morajo občine 

opravljati na podlagi svojih pristojnosti niso bile natančno vsebinsko opredeljene zato 

takšna ureditev uredbi ni dajala jasne in zadostne vsebinske zakonske podlage za določitev 

nalog in metodologije za izračun povprečnine. Tako je bil po odločbi Ustavnega sodišča 

11. člen ZFO-1 neskladen z ustavnim načelom legalitete. V 11. členu dopolnjenega ZFO-1 

se razvrstitev nalog, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe ni 

bistveno spremenila, kot bomo preverili v poglavju o ugotavljanju in financiranju primerne 

porabe po ZFO-1. Glavna novost je v tem, da občine lahko sodelujejo pri določanju nalog 

za financiranje primerne porabe na način, da pred predložitvijo državnega proračuna v 

državni zbor vlada sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor, s katerim se 

določijo povprečni stroški za financiranje nalog, ki se upoštevajo za ugotovitev primerne 

porabe. 

                                                           
1
 Stroški financiranja nalog po 11. členu ZFO-1 so se nanašali predvsem na stroške javnih služb in izvajanje 

javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, 

socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil, stroške lokalnih 

gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na 

občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stroške urejanja 

prostora in varstva okolja, stroške plačila stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z 

zakonom financirajo iz občinskega proračuna in stroške delovanja občinskih organov in opravljanja 

upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. 
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Glavna očitka glede načina izračuna primerne porabe urejenega v 12. in 13. členu ZFO-1 

sta bila nezadostno upoštevanje lastnosti in potreb posameznih lokalnih skupnosti ter 

zmanjšanje višine lastnih sredstev za financiranje primerne porabe v primerjavi s prejšnjim 

sistemom, še posebej pri mestnih občinah, ki so prej imele višji osnovni koeficient za 

izračun primerne porabe. To naj bi negativno vplivalo na izvrševanje lokalne samouprave 

in omejevalo finančno avtonomijo lokalnih skupnosti. Iz Odločbe ustavnega sodišča izhaja, 

da sta 12. in 13. člen ZFO-1 v skladu z 138. členom (zmožnost za izvrševanje lokalne 

samouprave) in 142. členom (finančna avtonomija lokalnih skupnosti) Ustave. Do 

neskladja z Ustavo bi prišlo le v primeru, če bi se obseg lastnih virov za financiranje 

primerne porabe zmanjšal v tolikšni meri, da bi občine morale manjkajoča sredstva za 

izvajanje svojih ustavnih in zakonskih nalog po novem nadomestiti s sredstvi finančne 

izravnave iz državnega proračuna. Takšnega zmanjšanja sredstev pa predlagateljice niso 

izkazale. 

     

Predlagateljice so glede razpolaganja s presežki občin po 14. členu ZFO-1 očitale, da 

dohodnina kot glavarina
2
 ni upoštevala višine prispevanja dohodnine v državni proračun 

po posameznih občinah. Poleg tega naj bi prihajalo do dvakratnega prerazporejanja 

sredstev od razvitejših do manj razvitih občin, kar naj bi predlagateljice in njene prebivalce 

v primerjavi s prebivalci drugih občin postavljalo v neenakopraven položaj, ker naj bi se 

sredstva iz razvitejših občin prelivala v manj razvite občine. Ker je 14. člen ZFO-1 določal 

le način razporejanja in prerazporejanja odstopljenih državnih sredstev iz 8. člena ZFO-1, 

je bil po Odločbi ustavnega sodišča zaradi neskladja 8. člena z Ustavo tudi sam v neskladju 

Ustavo. Navedba predlagateljic, da bi moral zakonodajalec upoštevati različen prispevek 

prebivalcev posameznih občin pa sama po sebi ni zadostovala za utemeljitev neustavnosti 

saj je glede na ustavno načelo socialne države in načelo enakosti potrebno vsem 

prebivalcem, ne glede na to, v kateri občini prebivajo, zagotoviti dobrine, ki pomenijo 

njihove ustavne in zakonske pravice. V dopolnjenem ZFO-1 je pojem glavarine (GL) 

zamenjan s pojmom povprečne primerne porabe na prebivalca (PO), pojem prihodkov iz 

naslova glavarine (GLi) pa s pojmom primernega obsega sredstev (POSi) kot merila za 

določitev prihodkov od dohodnine občine za financiranje primerne porabe. Spremenil se je 

tudi način določanja prihodkov od dohodnine, ki pripada občinam z delitvijo dohodnine na 

70 % in 30 %. Način določanja prihodkov od dohodnine bomo podrobneje predstavili v 

petem poglavju,  enačbe za izračun primernega obsega sredstev in povprečne primerne 

porabe na prebivalca pa bodo navedene v poglavju o ugotavljanju in financiranju primerne 

porabe v okviru ZFO-1. 

 

Pri kriterijih in merilih glede sredstev za sofinanciranje investicij so predlagateljice 

izpodbijale 21., 23., in 24. člen ZFO-1. Zakon o financiranju občin v 21. in 24. členu daje 

podlago za pridobivanje sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo 

in investicij posebnega pomena ter za kriterije za določitev indeksa razvojne ogroženosti 

                                                           
2
 Glavarina (GL) je bila v izvirni različici ZFO-1 v 2. členu definirana kot na prebivalca v državi ugotovljen 

delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin.  
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občine. Predlagateljice so navedeni ureditvi očitale, da ne ureja meril za določanje sredstev 

za sofinanciranje investicij v občinah. Po Odločbi ustavnega sodišča ureditev po 21. in 24. 

členu ZFO-1 ni bila v neskladju z Ustavo. Drugi očitek se je nanašal na ne vsebovanje  

kriterijev in meril pri dodeljevanju sredstev občinam za financiranje investicij oziroma 

dodeljevanju sredstev za druge namene (regionalne spodbude, spodbude ministrov na 

področju dela). Podlaga za dodeljevanje sredstev za financiranje investicij je bil 23. člen 

ZFO-1. Merila za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje investicij je s pomočjo 

pravilnikov določil minister, pristojen za lokalno samoupravo in ministri, pristojni za 

posamezna področja. S pravilniki so posamezni ministri določili kriterije, podrobneje 

določili namene porabe sredstev, upravičene stroške in pogoje za pridobitev sredstev. Iz 

Odločbe ustavnega sodišča izhaja, da kriteriji za dodeljevanje sredstev sofinanciranja 

investicij ne morejo biti prepuščeni zgolj izvršni veji oblasti brez podlage v zakonu, ki bi 

občinam v razmerju do države zagotavljal jasen pravni položaj glede vprašanj, ki se 

nanašajo na njihovo financiranje. Iz tega razloga je bil 23. člen ZFO-1 v neskladju z 

Ustavo. Po dopolnjenem ZFO-1 se po 23. členu delež sredstev, ki je namenjen za 

sofinanciranje investicij iz načrta razvojnih programov posamezne občine določi s 

pomočjo posebne enačbe za vsako proračunsko leto tako, da ga lahko občina porabi v 

tekočem proračunskem letu na podlagi načrta porabe. Deleže občinskih sredstev izračuna 

neposredni uporabnik državnega proračuna, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko, po sprejetju državnega proračuna in povabi občine k oddaji načrtov porabe 

njihovega deleža. 

 

Zadnji očitek predlagateljic se je nanašal na prehodno obdobje v katerem se je skladno z  

38. členom ZFO-1 glavarina (delež dohodnine in drugi davkov) izračunala tako, da so se 

od skupne primerne porabe občin odšteli v predpreteklem letu na območju cele države 

pobrani prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davčni 

prihodki občin (davek na dediščine in darila, davki na dobitke od klasičnih iger na srečo, 

davki na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav). Navedeni prihodki naj bi 

se v prehodnem obdobju odšteli od primerne porabe v različnem odstotku in sicer:  

 

 v letu 2007 se odšteje za 60 % NUSZ ter za 100 % davčnih prihodkov občin, 

 v letu 2008 se odšteje za 48 % NUSZ ter za 80 % davčnih prihodkov občin, 

 v letu 2009 se odšteje za 36 % NUSZ ter za 60 % davčnih prihodkov občin, 

 v letu 2010 se odšteje za 24 % NUSZ ter za 40 % davčnih prihodkov občin in 

 v letu 2011 se odšteje za 12 % NUSZ ter za 20 % davčnih prihodkov občin.  

 

Zaradi vključitve drugih neposrednih lastnih virov občin med vire za financiranje primerne 

porabe bi prejele občine v prehodnem obdobju iz naslova virov, ki naj bi sicer služili v ta 

namen (dohodnina), manj sredstev, kot naj bi jih prejele po koncu prehodnega obdobja. 

Takrat naj bi bili dohodnina in drugi davki edini vir, namenjen financiranju primerne 

porabe občin, vse druge neposredne lastne vire pa bi občine lahko porabile za naloge, ki bi 

jih določile same. Po Odločbi ustavnega sodišča bi moral zakonodajalec pri določitvi 

prehodnega obdobja v primerih, ko nenadna sistemska sprememba povzroči občini večje 
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zmanjševanje lastnih virov upoštevati tudi predpostavko dolgoročneje načrtovanih 

projektov, ki so se začeli izvajati pred spremembo veljavne zakonodaje. Ker zakonodajalec 

navedenega ni upošteval, je prekomerno posegel v lastne vire občin in zato je bil tudi 38. 

člen ZFO-1 v neskladju z Ustavo. Po prilagoditvi ZFO-1 odločbi Ustavnega sodišča so za 

prehodno obdobje v 38. členu na novo urejeni prihodki občin za financiranje primerne 

porabe, kot bo razvidno v poglavju o ugotavljanju in financiranju primerne porabe v okviru 

ZFO-1. 

 

3.2.2 VIRI FINANCIRANJA OBČIN PO ZFO-1 

 

Vire financiranja občin na podlagi dopolnjenega ZFO-1 lahko razvrstimo v štiri skupine
3
: 

 

 lastni davčni viri, 

 drugi lastni viri, 

 državna sredstva za sofinanciranje občine  in 

 zadolževanje. 

 

Glavni lastni davčni vir občin je dohodnina. Občinam v skladu s 6. členom ZFO-1 pripada 

54 % skupnih prihodkov od dohodnine v državi. Posebnost je mestna občina Ljubljana, ki 

ji poleg deleža v 54 % dohodnine na podlagi Zakona o glavnem mestu (Ur. l. RS št. 

110/2009) pripada še 0,73 % celotne dohodnine v državi.  Posameznim občinam se zneski 

iz naslova dohodnine dodelijo na podlagi določenih meril in postopkov, ki jih bomo 

podrobneje obravnavali v petem poglavju. Med lastne davčne vire spadajo poleg 

dohodnine še davek na nepremičnine
4
, davek na vodna plovila, davek na promet 

nepremičnin, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od klasičnih iger na srečo in 

drugi davki. 

 

Drugi lastni viri po 7. členu ZFO-1 vključujejo samoprispevke, takse, globe, koncesijske 

dajatve in plačila za storitve lokalnih javnih služb. Med prihodke proračuna občine spadajo 

tudi okoljske dajatve, ki so na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/2006), 

predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja 

odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske 

gospodarske službe varstva okolja.  Z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun, se 

določi, da se sredstva okoljskih dajatev lahko porabijo le za:  

 

 gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva 

okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja 

na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in 

odlaganja odpadkov, ter  

                                                           
3
 Viri financiranja po ZFO-1 so sicer razporejeni v pet skupin. Eno skupino predstavljajo občinske takse, ki 

sem jih uvrstil med druge lastne vire. 
4
 Do uveljavitve davka nepremičnine se po 39. členu ZFO-1 med prihodke od davka na nepremičnine štejejo 

prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in od davkov na nepremično premoženje. 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2009108
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2009108
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 zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in 

drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja. 

 

Med druge lastne vire spadajo tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, 

prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov EU ter 

občinske takse. Občinske takse lahko po 9. členu ZFO-1 predpiše občina sama za: 

 

 uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,  

 oglaševanje na javnih mestih, 

 parkiranje na javnih površinah, 

 uporabo javnega prostora za kampiranje in  

 druge zadeve, če tako določa zakon.  

 

Državna sredstva za sofinanciranje občin po ZFO-1 vključujejo sredstva za 

sofinanciranje: 

 

 izvajanja posamezne naloge ali programa, 

 investicij,  

 skupnega opravljanja nalog občinske uprave in 

 uresničevanja pravic narodnih skupnosti in romske skupnosti. 

 

Sofinanciranje posameznih nalog in programov po 19. členu ZFO-1 vključuje naloge in 

programe širšega javnega interesa iz pristojnosti občin. Višino in namen porabe dodatnih 

sredstev določi zakon ali predpis. Pri sofinanciranju investicij se po 21. členu ZFO-1 

sofinancirajo investicije v lokalno javno infrastrukturo in investicije posebnega pomena za 

zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte 

razvojnih programov občinskih proračunov. Za tovrstne investicije so zagotovljena 

sredstva občinam za vsako proračunsko leto v višini 6 odstotkov skupne primerne porabe 

občin. Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju se delež sredstev, ki je namenjen za 

sofinanciranje investicij iz načrta razvojnih programov posamezne občine, po 23. členu 

ZFO-1 določi s pomočjo posebne enačbe (glej Prilogo 2) za vsako proračunsko leto tako, 

da ga lahko občina porabi v tekočem proračunskem letu na podlagi načrta porabe za 

financiranje: stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, 

stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, stroškov gradbenih, 

obrtniških in instalacijskih del, stroškov gradbenega nadzora in drugih upravičenih 

stroškov, opredeljenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske politike ali v 

pogodbi o odobrenih sredstvih sklada ali skladov Evropske unije. 

 

Za skupno opravljanje nalog občinske uprave lahko občine po 26. členu ZFO-1 prejmejo 

dodatna sredstva iz državnega proračuna za izvajanje:  

 

 nalog občinskega in inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, 
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 nalog notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva, 

 upravnih in strokovnih nalog na področju urejanja prostora ter 

 nalog na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb. 

 

Občine lahko za naštete naloge prejmejo sredstva v višini 50 % v preteklem letu 

realiziranih odhodkov njenega proračuna. Pri tem je potrebno dodati, da vrsto in način 

poročanja o realiziranih odhodkih predpiše minister pristojen za lokalno samoupravo v 

soglasju z ministrom za finance. Sredstva za uresničevanje pravic narodnih skupnosti in 

romske skupnosti pa lahko po 20. členu ZFO-1 pridobijo občine, na območju katerih so 

naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom ali s stalno naseljeno romsko etično 

skupnostjo. Gre za sredstva za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic 

italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ali uresničevanje pravic romske etične 

skupnosti. Višino in namen teh sredstev podrobneje določi vlada z uredbo. 

 

Pomemben vir financiranja občin je tudi zadolževanje. Občine se po Zakonu o javnih 

financah (Ur. l. RS št. 11/2011) lahko zadolžujejo na podlagi predhodnega soglasja 

ministra za finance pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Pogodbe o 

zadolževanju, ki jih sklenejo občine brez, da bi pridobile soglasje ministrstva za finance so 

nične. Poleg tega so občine dolžne poročati ministrstvu za finance o zadolževanju in 

odplačevanju glavnic. 

 

Občine se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko na 

podlagi 11. člena ZFO-1 zadolžijo le z najemanjem posojil doma za financiranje investicij, 

ki so predvidene v proračunu. Občine, ki so vključene v sistem enotnega zakladniškega 

računa države, se lahko zadolžijo le pri upravljavcu sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa države ali pri državnem proračunu. Na osnovi ZFO-1 je zadolževanje 

občin urejeno tako, da odplačevanje obveznosti v posameznem letu iz naslova posojil 

(glavnice in obresti), finančnih najemov, blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih 

obveznosti iz naslova izdanih poroštev občine za izpolnitev obveznosti posrednih 

proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ne sme 

preseči 8 % realiziranih prihodkov proračuna 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. Izven tega obsega 

zadolževanja se občina lahko zadolži še za sredstva za sofinanciranje investicij iz skladov 

Evropske unije, in sicer največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do 

prejema teh sredstev. Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje 

proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar le do višine 5 

% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Posredni proračunski uporabniki 

občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, ustanovljeni s strani 

občine ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 

vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in, če 

imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 

soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine (Virant, 2009).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=449
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Glavna pomanjkljivost na področju zadolževanja slovenskih občin je po mojem mnenju v 

tem, da zakonodaja sploh ne predvideva sankcij za občine v primeru, ko te presegajo 

dovoljene omejitve zadolževanja. Opredelitev sankcij za tovrstne občine bi lahko 

prispevala k večji pazljivosti občin pri najemanju kreditov in hkrati omejila obseg 

zadolženosti le teh. 

 

3.3 PRIMERNA PORABA OBČIN 

 

Izračun primerne porabe predstavlja osnovo za financiranje občin v Sloveniji. Definicija 

primerne porabe in tehnika oziroma način njenega izračuna se razlikujeta po ZFO in ZFO-

1. 

 

3.3.1  UGOTAVLJANJE IN FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE 

OBČIN PO ZFO 

 

Primerna poraba (PPi) je bila opredeljena kot primeren obseg sredstev za financiranje 

lokalnih potreb javnega pomena v posamezni občini. Preden se je ugotovilo primerno 

porabo za posamezno občino, je bilo potrebno določiti primerno porabo na prebivalca 

(ZP). Primerno porabo na prebivalca je letno določil državni zbor ob sprejemu državnega 

proračuna v letnem zakonu o izvrševanju proračuna (Brezovnik et al., 2005, str. 189). 

 

Znesek primerne porabe za posamezno občino se je določil tako, da se je primerna poraba 

na prebivalca korigirala z razmerjem površine, dolžine lokalnih cest, številom prebivalcev, 

mlajših od 15 let in številom prebivalcev, starejših od 65 let, glede na populacijo 

posamezne občine in povprečjem v državi. Primerna poraba za posamezno občino se je na 

podlagi 20. člena ZFO izračunala po enačbi:  

 

     (                                    )        (1)  

 

Pri tem je:  

 

 PPi – primerna poraba, 

 Ci – razmerje med dolžino lokalnih cest na prebivalca v posamezni občini in dolžino 

lokalnih cest na prebivalca v celotni državi,  

 Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države 

na prebivalca, 

 Mi – razmerje med deležem oseb, mlajših od 15 let, v celotni populaciji posamezne 

občine in povprečjem teh deležev občin v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se 

ugotavlja znesek primerne porabe za prihodnje leto, 

 Si – razmerje med deležem oseb, starejših od 65 let, v celotni populaciji posamezne 

občine in povprečjem teh deležev občin v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se 

ugotavlja znesek primerne porabe za prihodnje leto, 

 ZP – primerna poraba na prebivalca v RS, 
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 Oi – število oseb s stalnim bivališčem v posamezni občini na dan 1. januarja leta, v 

katerem se ugotavlja znesek primerne porabe za prihodnje leto po podatkih centralnega 

registra prebivalstva.  

 

Pri izračunu primerne porabe za občine s sedežem v krajih, kjer so bili sedeži občin pred 

uveljavitvijo zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in hkrati niso imele 

statusa mestnih občin, se je namesto koeficienta 0,70 upošteval koeficient 0,74. Pri mestnih 

občinah pa se je upošteval koeficient 0,78. 

 

Med prihodke za financiranje primerne porabe so se upoštevali vsi prihodki občin razen 

različni prihodki od upravljanja premoženja občine, prihodki od vrnjenih depozitov, 

akreditivov in garantnih pisem, komunalnih prispevkov, samoprispevka, in od drugih 

prihodkov od občanov. Dodatna sredstva za investicije, ki jih je zagotovila država v okviru 

ZFO ravno tako niso bila vključena med prihodke za financiranje primerne porabe. 

Občinam, ki z lastnimi prihodki niso mogle zagotoviti primerne porabe, so se zagotavljala 

sredstva za finančno izravnavo iz državnega proračuna, in sicer v višini razlike med 

njihovimi lastnimi prihodki in primerno porabo v občini (Cvikl, 2007, str. 55). 

 

3.3.2 UGOTAVLJANJE IN FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE 

OBČIN PO ZFO-1 

 

Primerna poraba občine je v okviru ZFO-1 definirana kot ugotovljen primeren obseg 

sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog v posameznem proračunskem letu. Za 

ugotovitev primerne porabe občine se po 11. členu ZFO-1 upoštevajo stroški nalog, ki jih 

mora občina opravljati na podlagi zakonov in se nanašajo na: 

 

 zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske 

vzgoje, osnovnega šolstva in športa, primarnega zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, kulture, 

 zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb, 

 urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na 

občinskih cestah, 

 požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

 prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave,  

 plačila stanarin in stanovanjskih stroškov, 

 delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 

razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, 

 opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.  

 

Formula za izračun primerne porabe občine po ZFO-1 je: 

 

     (                                )       (2)  
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Na višino primerne porabe občine vpliva število prebivalcev občine (Oi)  po podatkih 

Statističnega urada RS, korekcijski faktorji in povprečnina (P), kot kaže Slika 2. 

 

 

 
Vir: Prirejeno po ZFO-1 

 

Korekcijski faktorji so definirani enako kot v ZFO, spremenila se je le višina nekaterih 

koeficientov. Osnovni koeficient se je iz 0,70 zmanjšal na 0,61. Koeficient razmerja cest 

(Ci) se je iz 0,05 povečal na 0,13, koeficient razmerja površine na prebivalca v občini glede 

na število prebivalcev v državi (Pi) se je iz 0,05 povečal na 0,06. Koeficienta Mi in Si, ki 

predstavljata delež prebivalcev mlajših od 15 let in starejših od 65 let v celotnem 

prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev občin v državi, sta ostala nespremenjena. 

Korekcijske faktorje lahko zapišemo v obliki enačb: 

 

 
   

                                              (  )                        ⁄

                                             (  )                        ⁄
 (3)  

 

 
   

    š      č   (   )                    č   ⁄

    š      ž   (   )                    ž   ⁄
 (4)  

 

 
   

                                                                 ⁄

                                                              
 (5)  

 

 
   

                     š                 č                       č   ⁄

      č       ž                     š               č       ž   
 (6)  

 

Način določanja povprečnine natančneje predstavimo v nadaljevanju.  

 

3.3.2.1 IZRAČUN POVPREČNINE 

 

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

zakonom določenih nalog občin. Povprečnino za proračunsko leto izračunava Ministrstvo 

za finance na podlagi posredovanih podatkov za pretekla štiri leta ob upoštevanju 

vsakokratne inflacije na letni ravni ter inflacijo v letu pred letom in v letu za katero se 

povprečnina ugotavlja. Za ugotovitev povprečnine se upoštevajo tekoči stroški po sledečih 

podprogramih (Pravilnik o določitvi podprogramov Ur. l. št. 53/2009): 

 

 politični sistem ter ekonomska in fiskalna administracija, 

 zunanja politika in mednarodna pomoč,  

PRIMERNA PORABA 

POVPREČNINA 

ŠTEVILO 
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KOREKCIJSKI 

FAKTORJI 

Slika 2: Elementi, ki vplivajo na višino primerne porabe 
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 splošne administrativne službe in splošne javne storitve, 

 lokalna samouprava, 

 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, notranje zadeve in varnost, 

 trg dela in delovni pogoji, 

 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 

 pridobivanje in distribucija energetskih surovin,  

 promet, prometna infrastruktura in komunikacije,  

 gospodarstvo, 

 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,  

 varovanje okolja in naravne dediščine,  

 zdravstveno varstvo, izobraževanje in socialno varstvo,  

 intervencijski programi in obveznosti,  

 kultura, šport in nevladne organizacije.  

 

Politični sistem vključuje dejavnosti občinskega sveta, izvedbo in nadzor volitev in 

referendumov, dejavnosti župana in podžupanov, spremljanje položaja žensk in 

uresničevanje njihovih pravic. Ekonomska in fiskalna administracija zajema makro-

ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor ekonomske in razvojne politike, urejanje na 

področju fiskalne politike in fiskalni nadzor. Zunanja politika in mednarodna pomoč 

vključuje mednarodno sodelovanje in udeležbo (članarine mednarodnim organizacijam, 

mednarodno sodelovanje občin) ter mednarodno razvojno in humanitarno pomoč. Skupne 

administrativne službe in splošne javne storitve se nanašajo na kadrovsko upravo (vodenje 

kadrovskih zadev), informatizacijo uprave (informacijska infrastruktura, elektronske 

storitve) in druge skupne administrativne službe (obveščanje domače in tuje javnosti, 

izvedba protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem). 

Podprogram lokalne samouprave obsega koordinacijo vladne in lokalne ravni (priprava 

strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom 

in službam, nacionalno združenje lokalnih skupnosti, povezovanje lokalnih skupnosti), 

sofinanciranje dejavnosti ožjih delov in zvez občin ter dejavnosti občinske uprave 

(administracija občinske uprave, razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave). Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se nanašajo na 

ukrepe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (pripravljenost in 

delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč). Policijsko in kriminalistično dejavnost 

(prometno in notranjo varnost) predstavlja podprogram notranjih zadev in varnosti. Trg 

dela in delovni pogoji vključujejo aktivno politiko zaposlovanja. Kmetijstvo, gozdarstvo in 

ribištvo zajemajo programe reform kmetijstva in živilstva (strukturni ukrepi v kmetijstvu in 

živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, ukrepi za 

stabilizacijo trga), splošne storitve v kmetijstvu (delovanje služb in javnih zavodov, 

zdravstveno varstvo rastlin in živali), vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest in program 

razvoja ribištva. Pridobivanje in distribucija energetskih surovin obsega urejanje, nadzor 

in oskrbo na področju proizvodnje in distribucije električne energije, nafte in zemeljskega 

plina (oskrba z električno energijo in plinom), urejanje področja učinkovite rabe 
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obnovljivih virov energije (spodbujanje rabe obnovljivih virov energije) in urejanje, nadzor 

in oskrbo z drugimi vrstami energije (oskrba s toplotno energijo). Promet, prometna 

infrastruktura in komunikacije vključujejo cestni promet in infrastrukturo (upravljanje in 

tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 

urejanje cestnega prometa, cestna razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 

cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest) ter telekomunikacije in pošto 

(investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje). Pri podprogramu gospodarstva gre 

za urejanje in nadzor področja gospodarstva in varstva potrošnikov, pospeševanje in 

podporo gospodarski dejavnosti (spodbujanje razvoja malega gospodarstva), promocijo 

Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (promocija občine in spodbujanje razvoja turizma in 

gostinstva). Varovanje okolja in naravne dediščine obsega zmanjševanje, kontrolo in 

nadzor onesnaženja (regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike, 

zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, izboljšanje stanja okolja), 

upravljanje in nadzor vodnih virov (načrtovanje, varstvo in urejanje voda), pomoč in 

podporo ohranjanju narave (ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot) 

in splošne okoljevarstvene storitve (informacijski sistem varstva okolja in narave). 

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajemata prostorsko in 

podeželsko planiranje (urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, nadzor nad 

prostorom, onesnaževanjem okolja in narave ter prostorsko načrtovanje), komunalno 

dejavnost (oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, objekti za rekreacijo, 

praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti), spodbujanje stanovanjske 

gradnje (podpora individualni stanovanjski gradnji in drugi programi na stanovanjskem 

področju), upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje občinskih zemljišč in nakup 

zemljišč). Zdravstveno varstvo vključuje primarno zdravstvo (dejavnost zdravstvenih 

domov), zdravila in ortopedske pripomočke ter lekarniško dejavnost, preventivne 

programe zdravstvenega varstva (spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnost promocije 

zdravja) in druge programe na področju zdravstva (nujno zdravstveno varstvo in mrliško 

ogledna služba). Kultura, šport in nevladne organizacije zajemajo ohranjanje kulturne 

dediščine (nepremične in premične), programe v kulturi (knjižničarstvo in založništvo, 

umetniški programi, ljubiteljska kultura, mediji in avdiovizualna kultura drugi programi v 

kulturi in zoološki ter botanični vrtovi, akvariji, arboretumi), podporo posebnim skupinam 

(programi veteranskih organizacij, podpora narodnostnim skupnostim, programi drugih 

posebnih skupin) ter šport in prostočasne aktivnosti (programi športa in programi za 

mladino). Izobraževanje vključuje varstvo in vzgojo predšolskih otrok (vrtci in druge 

oblike varstva in vzgoje otrok), primarno in sekundarno izobraževanje (osnovno šolstvo, 

glasbeno šolstvo, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju), terciarno 

izobraževanje (višješolsko izobraževanje in visokošolsko izobraževanje), druge 

izobraževalne programe (izobraževanje odraslih) in pomoči šolajočim v osnovnemu 

šolstvu. Socialno varstvo vključuje urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, varstvo 

otrok in družine, izvajanje programov socialnega varstva (centri za socialno delo, socialno 

varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih, zasvojenih in drugih ranljivih skupin). 

Intervencijski programi in obveznosti obsegajo posebno proračunsko rezervo in programe 
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pomoči v primerih nesreč (rezerva občine in posebni programi pomoči v primerih nesreč) 

in splošno proračunsko rezervacijo. 

         
Povprečnino se na osnovi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje 

občinskih nalog (Uradni list RS št. 51/2009) izračuna v tekočem letu (t-1) za naslednje leto 

(t). Osnovo za njen izračun predstavljajo tekoči stroški občin, ki zajemajo tekoče odhodke 

in tekoče transfere občin po naštetih podprogramih v letih od (t-2) do (t-5). Povprečnino za 

leto 2012 se izračuna v letu 2011 na osnovi tekočih stroškov v letih 2010, 2009, 2008 in 

2007. 

 

Formula za izračun povprečnine: 

 

            (   )           (7)  

 

Višino povprečnine določajo: 

 

 prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin (PTSTRt), 

 pričakovana letna stopnja inflacije ( (   )  ) iz osnovnih makroekonomskih okvirov 

razvoja RS, ki jih sprejme vlada, za leto pred letom in leto, za katerega se ugotavlja 

povprečnina in 

 predvideno povečanje oziroma zmanjšanje tekočih stroškov vseh občin na prebivalca v 

letu (t), nastalo zaradi uvedbe ali ukinitve z zakonom določenih nalog občin 

(        ) 

 

Prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin se izračuna za obdobje od leta 

(t-5) do leta (t-2) po formuli: 

 

 
       

 
 ⁄ ∑(          ) 

(8)  

 

PTSTRt je odvisna od: 

 

 Povprečne vrednosti tekočih stroškov vseh občin na prebivalca (      ) za posamezno 

leto (ta) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2).        dobimo po enačbi 9: 

 

        (∑ ∑         )  ⁄ , (9)  

       

kjer je ∑ ∑          vsota tekočih stroškov vseh občin (i) za izvajanje določenih nalog 

občin po vseh podprogramih (j) in O število prebivalcev v državi po podatkih 

Statističnega urada RS na dan 1. januarja leta, za katerega se računa povprečna 

vrednost tekočih stroškov na prebivalca. 

 Pretvornika tekočih stroškov (   ) iz posameznega leta (ta) za obdobje od (t-5) do (t-2) 

iz tekočih cen na stalno osnovo. Pretvornik      je obratna vrednost letne stopnje 
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inflacije (I) po podatkih Statističnega urada RS za posamezno leto znotraj obdobja od (t-5) 

do (t-2) s stalno osnovo v letu (t-2) in se izračuna po formuli: 

        

          (   ) (  )⁄⁄ , 

 

(10)  

kjer je   (   ) (  )⁄  indeks spremembe cen za leto (ta) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2) s 

stalno osnovo v letu (t-2). 

   

Ugotovljeno povprečnino v tekočem letu za naslednji proračunski leti, Ministrstvo za 

finance pošlje občinam. Občine lahko najpozneje do 1. septembra tekočega leta dajo k 

izračunu svoje mnenje. Na koncu povprečnino potrdi Državni zbor z zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna (Belak et al., 2008; ZFO-1, 2008). 

 

3.3.2.2 IZRAČUN PRIMERNEGA OBSEGA SREDSTEV 

 

V letu 2007 in 2008 se je primerna poraba financirala z dohodnino ter določenim deležem 

davčnih prihodkov občin in prihodkov občin iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih 

zemljišč, medtem ko se je po 38. členu v letu 2008 dopolnjenega ZFO-1 v obdobju od leta 

2009 do leta 2011 primerna poraba občin financirala z dohodnino in določenim odstotkom 

davčnih prihodkov občin. Davčni prihodki so vključevali prihodke od davka na dediščine 

in darila, davka na dobitke iger na srečo, davka na promet nepremičnin in upravne takse 

občinskih uprav. Od leta 2012 dalje se bo po primerna poraba financirala le z dohodnino, 

kot kaže Tabela 3. 

 

Tabela 3: Delež davčnih prihodkov in prihodkov občin iz naslova NUSZ (v %) namenjen 

financiranju primerne porabe 

Leto % davčnih prihodkov % prihodkov od NUSZ 

2007 100 60 

2008   80 48 

2009   24   / 

2010   16   / 

2011     8   / 

2012      /   / 

Vir: Prirejeno po ZFO-1 

 

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za financiranje primerne porabe je po 

13. a členu ZFO-1 primeren obseg sredstev (POSi), ki ga izračuna Ministrstvo za finance, 

za posamezno proračunsko leto po enačbi 11: 

 

            (            ) (11)  
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V primeru, da je izračunani primerni obseg sredstev za več kakor 15 % višji od izračunane 

primerne porabe občine, se presežek nad 15 % zmanjša za 50 %. Primeren obseg sredstev 

je odvisen od: 

 

 povprečne primerne porabe na prebivalca (PO), 

 števila prebivalcev v občini (Oi) in 

 indeksa raznolikosti občin (IROi). 

 

Indeks raznolikosti v občini, je na podlagi 13. člena ZFO-1 opredeljen kot primerna poraba 

občine (PPi) deljena z zmnožkom števila prebivalcev v občini (Oi) in povprečni primerni 

porabi na prebivalca v  državi (PO) kot prikazuje enačba 12: 

 

          (     ) (12)  

 

Povprečna primerna poraba na prebivalca pa se izračuna tako, da se skupna primerna 

poraba občin za posamezno proračunsko leto (SPP) deli s številom prebivalcev v državi 

(O), kot prikazuje enačba 13: 

 

          (13)  

 

pri čemer je     ∑    
   
   . 

 

Če vstavimo enačbo 12 v enačbo 11 dobimo: 

 

                         (14)  

 

Iz enačbe 14 lahko ugotovimo, da primeren obseg sredstev predstavlja vsoto dveh 

sumandov: 70 % primerne porabe in 30 % produkta med povprečno primerno porabo na 

prebivalca in številom prebivalcev v občini. 

 

Po obravnavi sistema financiranja občin in tehnike izračuna primerne porabe po ZFO in 

ZFO-1 je v sklopu financiranja občin v Sloveniji smiselno omeniti še v zadnjem času 

aktualno uvedbo t.i. davka na nepremičnine. 

 

3.4 UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE 

 

Davek na nepremičnine je oblika davka na premoženje in je v večini držav pomemben vir 

financiranja lokalnih skupnosti. V pristojnostih lokalne skupnosti so tudi posamezni 

elementi davka na nepremičnine in sicer davčna osnova, davčne stopnje in namen 

koriščenja pridobljenih sredstev. Poglavitna razloga za to sta v dejstvu, da nepremičnine ni 

mogoče premestiti, da bi dosegla drugačno davčno stopnjo in da se s tem davkom običajno 

financirajo javne storitve lokalnih skupnosti (Bird & Slack, 2004; Režek, 2004). 
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3.4.1 TRENUTNA UREDITEV 

 

Trenutni sistem dajatev na nepremičnine v Sloveniji vključuje davek od premoženja, 

nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in pristojbino za vzdrževanje gozdnih 

cest. Davek od premoženja je urejen v Zakonu o davkih občanov (ZDO). Nadomestilo za 

uporabo stavbnih zemljišč predstavlja edini pravni lastni fiskalni vir samoupravnih 

lokalnih skupnosti v Sloveniji, saj imajo le te v skladu s pravnimi določili Zakona o 

stavbnih zemljiščih in Zakonom o graditvi objektov (102/2004-UPB1, 111/2005 Odl.US: 

U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-

8, 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, v nadaljevanju ZGO-1) pristojnost določati območja, 

kjer se nadomestilo plačuje in avtonomijo pri določanju višine nadomestila. Pristojbino za 

vzdrževanje gozdnih cest predpisujeta Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 13/1998 Odl.US: U-

I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON, 67/2002, 112/2006 Odl.US: U-I-

40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010, v nadaljevanju 

ZG) in Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS, št. 38/1994, 20/1995, 

42/1998, 12/1999, 25/2002, 35/2003, 31/2005, 9/2006, 32/2007, 36/2009, 103/2010). 

 

Z davkom od premoženja se obdavčuje nepremično premoženje fizičnih oseb. Davek od 

premoženja plačujejo fizične osebe oziroma lastniki ali uporabniki stavb, delov stavb, 

stanovanj, garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo ne glede na to ali to 

premoženje uporabljajo sami ali ga dajejo v najem. Davčna osnova davka od premoženja je 

vrednost stavbe oziroma prostora za počitek in rekreacijo. Pri vrednotenju se upošteva t.i. 

točkovni sistem, torej število točk, pripisano posamezni nepremičnini skladno z enotno 

metodologijo ugotavljanja vrednosti stanovanj ter vrednost točke, ki jo določa vsaka 

občina samostojno. Za davek od premoženja so značilne progresivne davčne stopnje, in 

sicer različno glede na namen uporabe. Za stavbe je na podlagi Pravilnika o valorizaciji 

zneskov po ZDO (Uradni list RS  št. 91/2011) predpisana davčna stopnja v višini od 0,10 

do 1 %, odvisno od njihove vrednosti, za prostore za počitek in rekreacijo se ta stopnja 

giblje od 0,20 do 1,50 %, medtem ko je za poslovne prostore davčna stopnja določena od 

0,15 do 1,25 %. Za poslovne prostore, ki se ne uporabljajo za opravljanje dejavnosti in niso 

dani v najem, se davčna stopnja poveča za 50 %. V zakonu so določene posamezne 

oprostitve in olajšave. Davka od premoženja se ne plačuje za kmetijska in gospodarska 

poslopja, stanovanjske stavbe na kmetiji, poslovne prostore, ki jih za dejavnost uporablja 

zavezanec, kulturne in zgodovinske spomenike, in za stavbe, ki jih ni možno uporabljati. 

Davčnemu zavezancu se prizna znižanje davčne osnove, ki ustreza vrednosti 160 

kvadratnih metrov stanovanjske površine, ki jo za bivanje uporablja lastnik ali njegov ožji 

družinski član. Plačila davka od premoženja je oproščen za dobo 10 let lastnik novega ali 

obnovljenega stanovanja. Pri določitvi višine davka se upošteva tudi število družinskih 

članov. Davčnemu zavezancu z več kot 3 družinskimi člani, ki živijo z njim v stanovanjski 

hiši ali stanovanju, se odmerjeni davek zniža za 10 % (Jagrič & Markovič-Hribernik, 2007; 

DURS, Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč-pojasnila). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199813&stevilka=534
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199924&stevilka=1130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006115&stevilka=4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007110&stevilka=5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010106&stevilka=5480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199438&stevilka=1537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199520&stevilka=954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199842&stevilka=1822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199912&stevilka=609
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200225&stevilka=1106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200335&stevilka=1467
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200531&stevilka=1030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20069&stevilka=301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200732&stevilka=1704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200936&stevilka=1714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010103&stevilka=5301
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201191
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Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se v skladu z 218. členom ZGO-1 plačuje od 

površine zazidanega ali nezazidanega stavbnega zemljišča, plačujejo pa ga fizične in 

pravne osebe, ki so lastniki, neposredni uporabniki ali imetniki pravic uporabe zemljišča. 

Občine so povsem samostojne pri določanju osnove za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča, za katerega lahko same določajo kriterije, način izračuna in njegovo 

višino. V praksi za večino občin v Sloveniji nadomestilo pobira davčni organ.  

Nadomestila se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe, 

diplomatskih predstavništev, mednarodnih organizacij in verskih skupnosti. Nadomestila je 

lahko za dobo 5 let oproščen občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe 

ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Oprostitev ali delna oprostitev 

se nanaša tudi na občane z nižjimi dohodki (DURS, Nadomestilo za uporabo stavbnih 

zemljišč-pojasnila). 

 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je tipičen primer nepremičninske dajatve, saj je 

tako po svoji obliki kot vsebini in namenu zelo podobna davku na nepremičnine. 

Pristojbina je direkten namenski prihodek proračuna lokalnih skupnosti v višini, ki jim 

pripada glede na razdelilnik, ki ga določa posebna odredba. Prihodki od pristojbine so 

namenjeni kritju stroškov vzdrževanja gozdnih cest kot dela občinske cestne infrastrukture. 

Pristojbino plačujejo po 48. členu ZG lastniki gozdov na območjih, ki so po podatkih 

zavoda za gozdove odprta z gozdnimi cestami. Zavezanci so fizične in pravne osebe, ki so 

kot lastniki vpisani v katastru, torej formalni imetniki razpolagalne pravice na zemljišču. 

Osnova za odmero pristojbine je katastrski dohodek zemljišč, stopnja pa v skladu z Uredbo 

o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 103/2010) znaša 14,7 % osnove, 

razen za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, za katerega je stopnja višja in sicer 20 %, 

odmerja pa se ravno tako od katastrskega dohodka.  

 

Obstoječi sistem ne pozna enotne obdavčitve nepremičnin. Kritike sedanjega sistema se 

nanašajo predvsem na neenotna merila pri določanju davčnih zavezancev, predmeta 

obdavčitve, davčne stopnje in na med seboj nepovezane oprostitve in olajšave. 

Najočitnejša razlika med obstoječimi dajatvami na nepremičnine je v določanju davčne 

osnove. Ta je za davek od premoženja vrednost stavbe, za pristojbino za vzdrževanje 

gozdnih cest katastrski dohodek zemljišč, medtem ko je način določanja višine NUSZ zelo 

arbitraren, brez urejenih pravil. V zdajšnjem sistemu je neenotno določen davčni 

zavezanec, ki je za davek od premoženja fizična oseba, medtem ko je za NUSZ in 

pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pravna ali fizična oseba. Zaradi določenih 

podobnosti pri predmetu obdavčitve (stavbe in deli stavb, zazidana stavbna zemljišča) med 

davkom od premoženja in NUSZ se lahko zgodi, da so iste nepremičnine pri fizičnih 

osebah obdavčene z obema vrstama dajatev. Takšnih primerov dvojnega obračuna dajatev 

na isto nepremičnino je relativno malo, saj je skozi oprostitev v višini vrednosti 160 m
2
 

stanovanjske površine za stanovanjske prostore, v katerih zavezanec stalno biva, iz 

obračuna davka od premoženja izvzeta večina stanovanj. Eden večjih problemov je tudi 

nepopolnost nepremičninskih evidenc. S podobnimi problemi, predvsem z neažurnim 

spremljanjem sprememb katastrskih kultur, se za kmetijska in gozdna zemljišča, pa tudi za 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010103&stevilka=5301
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druge vrste zemljišč, srečuje zemljiški kataster. Glavna razloga za uvedbo davka na 

nepremičnine sta s strani zakonodajalca poenotenje sistema obdavčitve nepremičnin in 

razumno povečanje prihodkov iz tega vira, ki naj bi  pomembno prispeval k 

samofinanciranju občin (Snežič, 2009; Ministrstvo za finance, 2010). 

 

3.4.2  NOV SISTEM DAVKA NA NEPREMIČNINE 

 

Namen novega Zakona o davku na nepremičnine je posodobiti sistem obdavčevanja 

nepremičnin in nadomestiti trenutno veljavne dajatve na tem področju, torej davek od 

premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje 

gozdnih cest. Cilj uvedbe davka na nepremičnine je vzpostaviti celovit, enoten, 

enakopraven, pravičen in pregleden sistem obdavčitve nepremičnin. Z uvedbo davka na 

nepremičnine naj bi občinam omogočili stabilen lasten vir sorazmeren s stroški 

zagotavljanja javnih storitev, izognili naj bi se dvojnemu obdavčevanju, natančno 

opredelili davčno osnovo, davčno stopnjo, zavezanca za naveden davek in poenotili 

oprostitve (Ministrstvo za finance, 2010).   

 

Postopek uvedbe davka na nepremičnine v Sloveniji se je pravzaprav začel že v letu 2006, 

ko je takratna vlada sprejela Zakon o evidentiranju nepremičnin, na podlagi katerega je 

geodetska uprava začela popis nepremičnin, ki se je zaključil v letu 2007. V letu 2010 so 

lastniki nepremičnin prejeli informativne izračune vrednosti njihovih nepremičnin s strani 

Geodetske uprave RS (GURS), kar bo predstavljalo podlago za aplikacijo davka. 

Ministrstvo za finance je v istem letu objavilo osnutek Zakona o davku na nepremičnine, ki 

je bil od takrat nekoliko dopolnjen in spremenjen z novejšim osnutkom v letu 2011. 

 

Predmet obdavčitve po osnutkih Zakona o davku na nepremičnine bodo vse nepremičnine 

na območju Republike Slovenije, kot so določene v registru nepremičnin (REN) 1. januarja 

leta za katero se davek odmerja. V obdavčitev bodo vključena vsa prazna zemljišča in 

zemljišča s pripadajočimi stavbami oziroma deli stavb. Davčni zavezanec bo lastnik 

nepremičnine. Za nepremičnine v lasti države ali občine, ki jim je določen upravljavec bo 

zavezanec upravljavec, za skupne prostore v večstanovanjskih stavbah pa upravnik. 

Upošteval se bo podatek o lastniku, upravljavcu ali upravniku, ki bo evidentiran v registru 

nepremičnin 1. januarja leta za katero se davek odmerja. Davčna osnova bo po zadnjem 

osnutku zakona o nepremičninah predvidoma 100-odstotna pripisana vrednost 

nepremičnine, medtem ko je bila po prvem osnutku zakona 80 % posplošene tržne 

vrednosti nepremičnine. Davčne stopnje bi se razlikovale glede na vrsto nepremičnine, kot 

kaže Tabela 4 (Ministrstvo za finance, 2010; Predstavili nov osnutek zakona o davku na 

nepremičnine). 
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Tabela 4: Davčne stopnje davka na nepremične po vrstah nepremičnin 

Vrsta nepremičnine Davčna stopnja (v %) 

Stanovanjske nepremičnine 0.1 

Industrijske nepremičnine 0.5 

Poslovne nepremičnine 0.7 

Prazna zemljišča 0.1 

Kmetijska in gozdna zemljišča   0.05 

Vir: Prirejeno po Predstavili nov osnutek zakona o davku na nepremičnine 

 

Občine bi lahko za vsako vrsto nepremičnin razen za industrijske zvišale stopnjo za do 50 

%, za industrijske nepremičnine pa bi lahko stopnjo za do 50 % zvišale ali znižale. Po 

novem osnutku bi se kot »rezidenčna« stanovanja obravnavala vsa stanovanja, tudi tista, 

oddana v najem ali v brezplačni uporabi. Stopnja obdavčitve praznih stanovanj bi bila 0.3 

%. Po predvidevanjih ministrstva za finance naj bi novi osnutek zajel več davčnega 

prihodka kot sedanji sistem dajatev, medtem ko bi bil po prejšnjem osnutku davčni 

prihodek na ravni sedanjih prilivov. Prejšnji osnutek zakona o nepremičninah je 

predvideval najnižjo predpisano stopnjo 0,03 % z možnostjo različne stopnje za različne 

skupine nepremičnin (Predstavili nov osnutek zakona o davku na nepremičnine). 

 

Oprostitve plačila davka na nepremičnine bodo zelo omejene. Oprostitve naj bi se omejile 

le na nepremičnine, ki so državnega in lokalnega pomena (ceste, parki, pokopališča), ki 

imajo status kulturnega spomenika, ki se uporabljajo izključno za opravljanje verske 

dejavnosti (sakralni objekti) in so v lasti tujih držav in mednarodnih organizacij (konzulati, 

veleposlaništva in druge mednarodne organizacije). Prihodki iz naslova davka na 

nepremičnine bodo v celoti pripadali občinam, ki bodo lahko s temi prihodki prosto 

razpolagali v skladu z njihovimi pristojnostmi in obveznostmi. Ne glede na to 

zakonodajalec predlaga, da bi se z določenim odstotkom prihodkov od davka na 

nepremičnine občine eksplicitno zavezalo k namenski porabi za gradnjo, predvsem pa za 

vzdrževanje in urejanje javnih površin (Ministrstvo za finance, 2010). 

 

Uvedba davka na nepremičnine je sprva bila predvidena v letu 2011 vendar se je zaradi 

zapletov pri zbiranju podatkov o nepremičninah in številnih pripomb na predlagan zakon v 

okviru javne razprave uvedba davka na nepremičnine prenesla na leto 2012 in nato na leto 

2013. V tem času je prišlo do menjave vlade, pri kateri pa uvedba davka na nepremičnine 

po besedah finančnega ministra Janeza Šušteršiča ne bo prioriteta, kar pomeni, da davka na 

nepremične v Sloveniji verjetno ne bo niti v letu 2013. 

 

4  STRUKTURA PRIHODKOV V SLOVENSKIH 

OBČINAH 
 

Struktura prihodkov prikazuje deleže posameznih vrst prihodkov v skupnih prihodkih 

občin. Viri občinskih prihodkov se med državami razlikujejo. Navadno vključujejo 

različne davke, državne transferje in druge prihodke. Med davke večinoma spadajo davek 

od premoženja, davek na dohodek, splošni prodajni davki, selektivni davki od prodaje in 

http://www.finance.si/leksikon/228/Ministrstvo-za-finance
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davki na prenos zemljišč (ali upravne takse). Drugi prihodki lahko vključujejo prihodke od 

naložb, prodaje nepremičnin in prihodke od licenc in dovoljenj (Slack, 2009, str. 21). 

 

Vsaka občina v Sloveniji ima različno strukturo prihodkov. V poglavju bomo prikazali 

strukturo prihodkov slovenskih občin na agregatni ravni in na ravni statističnih regij ter 

strukturo prihodkov mestnih občin in občin z najmanjšim številom prebivalstva. 

 

Iz podatkov v Tabeli 5 lahko ugotovimo, da je dohodnina v letu 2010 predstavljala več kot 

polovico vseh prihodkov slovenskih občin. Pomemben vir financiranja so bili še nedavčni 

in transferni prihodki, ki so predstavljali približno 14 % vseh prihodkov občin, ter prihodki 

od davka na nepremičnine, ki so obsegali približno 8 % vseh prihodkov občin. Prihodki od 

davka na nepremičnine vključujejo prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča in od davka na nepremično premoženje. Ostali viri financiranja so predstavljali 

le zanemarljiv delež skupnih prihodkov občin.  

 

Tabela 5: Struktura prihodkov slovenskih občin v letu 2010 

Prihodki Delež v % 

Dohodnina 52,16 

Davki na premičnine   0,02 

Davki na dediščine in darila   0,63 

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje   1,49 

Domači davki na blago in storitve   2,83 

Drugi davki   0,05 

Davek na nepremičnine   7,94 

Nedavčni prihodki 13,42 

Kapitalski prihodki   7,71 

Prejete donacije    0,18 

Transferni prihodki 13,57 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Konsolidirana bilanca proračunov občin za leto 2010 

 

Pri tem je potrebno dodati, da med domače davke na blago in storitve spadajo davki na 

posebne storitve, dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti in drugi davki na 

uporabo blaga in storitev. Nedavčni prihodki vključujejo takse in pristojbine, globe in 

druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev, udeležbo na dobičku in 

prihodke od premoženja. Kapitalski prihodki vključujejo prihodke od prodaje osnovnih 

sredstev (zgradb, opreme, prevoznih sredstev), prihodke od prodaje zalog in prihodke od 

prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (kmetijskih in stavbnih zemljišč, 

gozdov, premoženjskih pravic). Med transferne prihodke spadajo prihodki javnofinančnih 

institucij (sredstva iz državnega proračuna, občinskih proračunov, skladov socialnega 

zavarovanja, javnih agencij in skladov) in sredstva iz proračuna Evropske unije.  
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4.1 STRUKTURA PRIHODKOV PO STATISTIČNIH REGIJAH 

 

Če občine razdelimo v statistične regije dobimo strukturo prihodkov, kot prikazuje Slika 3. 

Največ prihodkov iz naslova dohodnine v letu 2010 (približno 60 % vseh prihodkov) so 

imele Zasavska, Pomurska in Jugovzhodna Slovenija, najmanj pa Obalno-kraška in 

Koroška regija (nekaj nad 40 %). 

 

Slika 3: Struktura prihodkov slovenskih občin po posameznih statističnih regijah v letu 

2010 

 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Konsolidirana bilanca proračunov občin za leto 2010 

 

Največ transfernih prihodkov glede na celotne prihodke (približno 20 %) so imele 

Koroška, Notranjsko-kraška in Pomurska regija, najmanj pa Osrednjeslovenska in Obalno-

kraška regija (po 4 in 9 %). Obalno-kraška, Spodnje-posavska in Goriška regija so imele 

največji delež nedavčnih prihodkov (približno 20 %), medtem ko se je v ostalih regijah 

delež nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih gibal med 9 in 15 %. Koroška in 

Osrednjeslovenska regija je izstopala po deležu kapitalskih prihodkov. Delež prihodkov od 

davka na nepremičnine je bil razmeroma podoben v vseh regijah, nekoliko višji je bil le v 

Obalno-kraški in Osrednjeslovenski regiji. Prihodki iz domačih davkov na blago in storitve  

so predstavljali približno 3 % celotnih prihodkov v vseh regijah. Prihodki iz naslova davka 

na promet nepremičnin in na finančno premoženje so obsegali približno odstotek celotnih 

prihodkov v večini regij, nekoliko višji so bili le v Obalno-kraški in Osrednjeslovenski 

regiji, kjer so presegali 2 % celotnih prihodkov. Prihodki iz drugih davkov so predstavljali 

3 % celotnih prihodkov v Zasavski regiji, medtem ko v ostalih regijah prihodkov iz tega 

naslova ni bilo ali pa so bili izredno majhni. Prihodki od davka na premičnine, davka na 

dediščine in darila in prejetih donacij niso predstavljali niti odstotka celotnih prihodkov v 

vseh regijah. 
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4.2 STRUKTURA PRIHODKOV V MESTNIH OBČINAH 

 

Nekoliko drugačno strukturo prihodkov so v letu 2010 imele slovenske mestne občine, kot 

je razvidno iz Slike 4. Prihodki od dohodnine so bili glavni vir financiranja v vseh mestnih 

občinah razen v občini Slovenj Gradec, kjer so prihodki od dohodnine predstavljali le 30 % 

vseh prihodkov in so bili manjši od kapitalskih prihodkov, ki so predstavljali več kot 40 % 

vseh prihodkov. Največ prihodkov od dohodnine glede na celotne prihodke so imele 

Murska Sobota, Kranj in Maribor, najmanj pa poleg Slovenj Gradca še Ptuj in Ljubljana, 

kjer prihodki iz dohodnine niso dosegali 40 % vseh prihodkov občine. 

 

Slika 4: Struktura prihodkov slovenskih mestnih občin v letu 2010 

 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Konsolidirana bilanca proračunov občin za leto 2010 

 

Poleg Slovenj Gradca je izstopala po deležu kapitalskih prihodkov tudi Ljubljana, kjer so 

kapitalski prihodki predstavljali skoraj 30 % vseh prihodkov. Mestna občina Ptuj je imela 

največji delež transfernih prihodkov (približno 30 %), medtem ko ostale mestne občine s 

transfernimi prihodki niso dosegale 20 % vseh prihodkov, nekatere niti 10 % vseh 

prihodkov. Delež nedavčnih prihodkov se je v večini mestnih občin gibal med 10 in 20 %, 

nekoliko večji je bil v Novi Gorici in na Ptuju, kjer je presegal 20 % vseh prihodkov. 

Prihodki od davka na nepremičnine so v večini občin predstavljali med 10 in 20 % vseh 

prihodkov, izjema sta bila le Ptuj in Slovenj Gradec, kjer so prihodki iz tega naslova 

obsegali približno 5 % vseh prihodkov. Delež prihodkov od domačih davkov na blago in 

storitve se je v vseh mestnih občinah gibal med 2 do 3 % vseh prihodkov. Prihodki od 

davka na promet nepremičnin in finančno premoženje so obsegali približno 2 % vseh 

prihodkov v vseh mestnih občinah, razen v Slovenj Gradcu in na Ptuju, kjer niso 

predstavljali niti odstotka vseh prihodkov. Prihodki od davkov na dediščine in darila v vseh 

mestnih občinah niso dosegali niti odstotka vseh prihodkov, razen v Celju, kjer so obsegali 

skoraj 4 % vseh prihodkov. Za vse mestne občine je bil značilen zanemarljiv delež 
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prihodkov od davka na premičnine in prejetih donacij, medtem ko prihodkov od drugih 

davkov ni bilo v strukturi prihodkov nobene izmed mestnih občin v letu 2010. 

 

4.3 STRUKTURA PRIHODKOV V NAJMANJŠIH OBČINAH  

 

Bistveno drugačno strukturo prihodkov kot, statistične regije, mestne občine in agregatno 

gledano vse občine v Sloveniji je v letu 2010 imelo 10 občin z najmanjšim številom 

prebivalstva v Sloveniji (glej Sliko 5). Prihodki od dohodnine in transferni prihodki so 

predstavljali med 80 in 90 % vseh prihodkov občin. V štirih občinah je bil delež transfernih 

prihodkov višji od deleža prihodkov od dohodnine.  

 

Slika 5: Struktura prihodkov  desetih najmanjših slovenskih občin po številu prebivalstva v 

letu 2010 

 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Konsolidirana bilanca proračunov občin za leto 2010 

 

Za razliko od mestnih občin je bil v občinah z najmanjšim številom prebivalstva bistveno 

manjši delež prihodkov od davka na nepremičnine, nedavčnih prihodkov, prihodkov od 

davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje ter kapitalskih prihodkov. Podobno 

kot v mestnih občinah so prihodki od davka na premičnine, prejete donacije in drugi davki 

predstavljali le minimalen delež celotnih prihodkov. 

 

5  DOHODNINA KOT VIR FINANCIRANJA OBČIN 
 

Iz strukture prihodkov slovenskih občin smo ugotovili, da je dohodnina glavni vir 

financiranja slovenskih občin, zato je potrebno nekoliko podrobneje pojasniti še pravila in 

postopke na podlagi katerih se določi zneske dohodnin posameznim občinam. Gre za 

postopke, ki so natančneje določeni v ZFO-1. 
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5.1 DOHODNINA OBČIN V OKVIRU ZFO-1 

 

Osnovi za dodelitev dohodnine in izravnav posameznim občinam sta izračunana primerna 

poraba in primeren obseg sredstev. Občinam v okviru ZFO-1 pripada 54 % dohodnine. 

Omenjenih 54 % dohodnine se razdeli na 70 % od 54 % dohodnine, ki se najprej dodeli 

občinam za financiranje primerne porabe in 30 % od 54 % dohodnine, ki se nameni v 

sredstva za solidarnostno izravnavo. Prihodki od dohodnine posameznih občin se določijo 

na podlagi strukturnih deležev dohodnine po odmernih odločbah občin v skupni dohodnini 

RS. Izračunan znesek dohodnine se glede na izračunano primerno porabo in primeren 

obseg sredstev korigira s tremi tipi izravnav in sicer: solidarnostno izravnavo, dodatno 

solidarnostno izravnavo in finančno izravnavo. Solidarnostna in dodatna solidarnostna 

izravnava se financirata s presežki zneskov dohodnin občin nad primernim obsegom 

sredstev, medtem ko finančno izravnavo občine po potrebi prejmejo iz državnega 

proračuna. Način izračuna zneska dohodnine za občine lahko podrobneje pojasnimo v 

okviru postopka. 

 

5.1.1 POSTOPEK ZA DOLOČITEV ZNESKA DOHODNINE OBČINAM 

 

Postopek izračuna prihodkov od dohodnine za posamezno občino na podlagi ZFO-1 lahko 

s pomočjo enačb zapišemo v šestih korakih: 

 

1. Občinam se torej skupaj dodeli 54 % dohodnine (54%DOH) vplačane v predpreteklem 

letu v državi povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna 

primerna poraba. 

 

2. Glede na strukturni delež občine (βi) v dohodnini RS se občini najprej dodeli 70 % od 

54 % dohodnine (70%DOHi), kot je razvidno iz enačbe 15: 

 

                      , (15)  

 

pri tem je    
                                      

                                 
    . Dohodnina po odmernih 

odločbah se nanaša na leto pred predpreteklim letom (npr. če računamo znesek dohodnine 

občine za leto 2012, uporabimo pri določanju strukturnega deleža dohodnino po odmernih 

odločbah iz leta 2009). Na osnovi strukturnega deleža občine v dohodnini RS se v drugem 

koraku izračuna še 30 % od 54 % dohodnine občine (30%DOHi): 

 

                       (16)  

 

Izračunana dohodnina v enačbi 16 je namenjena v sredstva za solidarnostno izravnavo. Če 

seštejemo enačbi 15 in 16 dobimo 100 % od 54 % dohodnine posamezne občine (DOHi): 

 

                (17)  



 
 

42 
 

Če znesek iz enačbe 15 presega primeren obseg sredstev (POSi) potem se občini izplača 

dohodnino samo do višine zneska primernega obsega sredstev, ostalo pa gre v sredstva za 

solidarnostno izravnavo (SI). Sredstva za solidarnostno izravnavo so tako: 

 

 
   ∑       

   

   

 ∑ (            )
              

 (18)  

 

Potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo (PSI) so dana z izrazom: 

 

     ∑ (            )
              

 (19)  

 

3. Če znesek iz enačbe 15 ne presega primernega obsega sredstev potem prejme občina 

solidarnostno izravnavo (SIi). Če celotna sredstva za solidarnostno izravnavo iz enačbe 

18 zadostujejo za pokritje potrebnih sredstev za solidarnostno izravnavo iz enačbe 19 

potem prejme občina solidarnostno izravnavo v višini razlike med 70 % DOHi in POSi. 

Torej je: 

 

     (            ) (20)  

 

V primeru, da celotna sredstva za solidarnostno izravnavo določena v enačbi 18 ne 

zadostujejo za pokritje potrebnih sredstev za solidarnostno izravnavo iz enačbe 19, se 

solidarnostna izravnava za posamezno občino določi tako, da se najprej ugotovi delež 

razlike 70 % DOHi in primernega obsega sredstev posamezne občine v potrebnih sredstvih 

za solidarnostno izravnavo (vsoti razlik med 70 % DOHi in primernim obsegom sredstev 

vseh občin, ki imajo 70 % DOHi manjše od primernega obsega sredstev). Ta delež se nato 

pomnoži s sredstvi za solidarnostno izravnavo, kot kaže enačba 21. 

 

 
    

            
   

    (21)  

 

4. Nekatere občine lahko prejmejo tudi dodatno solidarnostno izravnavo. Pogoj za 

dodelitev dodatne solidarnostne izravnave je, da celotnih 54 % dohodnine (54%DOH ali 

∑     
   
   ), ki pripada občinam presega skupni primeren obseg sredstev občin (POS). 

Sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo (DSI) so tako enaka vsoti razlik med  100 

% od 54 % dohodnine in primernim obsegom sredstev občin oziroma do tega koraka že 

dodeljenega zneska dohodnine občinam do višine primernega obsega sredstev: 

 

 
    ∑(         )

   

   

 (22)  
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Potrebna sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo (PDSI) so enaka vsoti razlik 

med primernim obsegom sredstev in PPi občin, ki imajo primeren obseg sredstev manjši od 

primerne porabe: 

 

 
     ∑ (        )

        

 (23)  

 

5. Dodatno solidarnostno izravnavo prejmejo le občine pri katerih je primeren obseg 

sredstev manjši od PPi in sicer največ do višine PPi. V primeru, da sredstva za dodatno 

solidarnostno izravnavo presegajo potrebna sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo je 

dodatna solidarnostna izravnava občine (DSIi) enaka razliki med primernim obsegom 

sredstev in PPi:  

 

               (24)  

 

Če sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo ne zadostujejo za pokritje potrebnih 

sredstev za dodatno solidarnostno izravnavo se dodatno solidarnostno izravnavo za občino 

(DSIi) izračuna tako, da se najprej ugotovi delež razlike med primernim obsegom sredstev 

in PPi posamezne občine v potrebnih sredstvih za dodatno solidarnostno izravnavo (vsoti 

razlik primernega obsega sredstev in PPi občin, ki imajo primeren obseg sredstev manjši 

od PPi). Ugotovljen delež se nato pomnoži s sredstvi za dodatno solidarnostno izravnavo v 

enačbi 22 kot prikazuje enačba 25: 

 

 
     

        
    

     (25)  

 

6. Občinam, ki s prihodki od dohodnine (torej 70%DOHi + SIi + DSIi) ne dosegajo PPi 

pripada finančna izravnava iz državnega proračuna do višine zneska  PPi. 

 

         (                ) (26)  

 

Postopek izračuna prihodkov od dohodnine lahko prikažemo še s pomočjo konkretnih 

primerov. 

 

5.1.2 PRIMERI IZRAČUNA DOHODNINE ZA POSAMEZNO OBČINO 

 

V sklopu tega podpoglavja najprej v prvem delu na primeru občine prikažemo kako se 

določi skupno dohodnino, ki pripada vsem občinam in kako se na podlagi strukturnega 

deleža dohodnine občine v celotni dohodnini določi dohodnino te občine. Ta del vključuje 

koraka 1 in 2 v postopku izračuna prihodkov od dohodnine. Drugi del prikazuje izračun 

zneska dohodnine, ki dejansko pripada občini. Gre za korake od 3 do 7 v postopku 

izračuna prihodkov od dohodnine. Pri tem uporabimo primer občine, ki ima primeren 

obseg sredstev večji od primerne porabe in primer občine s primernim obsegom sredstev 

manjšim od primerne porabe.  
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Spodnja tabela prikazuje primer izračuna dohodnine za mestno občino Nova Gorica za leto 

2012. Za izračun dohodnine občine v letu 2012 so potrebni podatki o:  

 

 dohodnini po odmernih odločbah za leto 2009 v Republiki Sloveniji in za posamezne 

občine (v tem primeru Nove Gorice) 

 realizaciji dohodnine v letu 2010 in 

 oceni dohodnine za leto 2012 v Republiki Sloveniji,  

 

Tabela 6: Primer izračuna dohodnine za občino Nova Gorica za leto 2012 

1 Realizacija dohodnine (100 %) v letu 2010 v Republiki Sloveniji v EUR: 2.039.297.527 

2=0,54*1 Dohodnina, ki pripada občinam (54 % od 100 %) v EUR: 1.101.220.665 

3=2*1,016 Ocena dohodnine za leto 2011 v EUR 1.118.840.196 

4=3*1,018 
Ocena dohodnine za leto 2012 (54 % dohodnine povečane za inflacijo) v 

EUR: 
1.138.979.320 

5 Dohodnina po odmernih odločbah 2009 v Republiki Sloveniji v EUR: 1.905.260.099 

6 Dohodnina po odmernih odločbah 2009 v občini Nova Gorica v EUR: 33.295.480 

7=6/5 
Strukturni delež dohodnine občine Nova Gorica v celotni dohodnini v letu 

2009: 
0,01747556 

8=0.7*4*7 70 % od 54 % dohodnine (70%DOHi) Nove Gorice v EUR: 13.933.008 

9=0.3*4*7 30 % od 54 % dohodnine (30%DOHi) Nove Gorice v EUR: 5.971.289 

10=8+9 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) Nove Gorice v EUR: 19.904.297 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2012 

 

Za izračun dohodnine posamezne občine za leto 2012 je potrebno najprej določiti 

dohodnino, ki pripada vsem občinam, torej 54 % od realizacije dohodnine v RS v letu 

2010. 54 % realizacije dohodnine je potrebno povečati za inflacijo v letu 2011 in 2012, 

tako, da dobimo oceno dohodnine v RS za leto 2012, ki znaša 1.138.979.320 EUR. Oceno 

dohodnine za leto 2012 oziroma 54 % dohodnine povečane za inflacijo je potrebno 

razdeliti na »70 %« in »30 %«. Za to potrebujemo še strukturni delež dohodnine občine 

Nova Gorica v celotni dohodnini v letu 2009, ki ga dobimo tako, da dohodnino po 

odmernih odločbah te občine v letu 2009 delimo z dohodnino po odmernih odločbah RS v 

letu 2009. Oceno dohodnine za leto 2012 nato pomnožimo z 0,7 in 0,3 ter strukturnim 

deležem (vrstici 8 in 9 v tabeli) da dobimo 70 % in 30 % od 54 % dohodnine v mestni 

občini Nova Gorica. Če to seštejemo dobimo 100 % od 54 % dohodnine Nove Gorice v 

višini 19.904.297 EUR. Izračunana dohodnina se uporablja predvsem za izračun 

solidarnostne izravnave in dodatne solidarnostne izravnave, ni pa dohodnina, ki dejansko 

pripada občini. Osnovi za izračun prihodkov od dohodnine in posameznih izravnav, ki 

pripadajo posamezni občini sta primerna poraba in primeren obseg sredstev. Za izračun 

prihodkov iz naslova dohodnine občine uporabimo primer občine Nova Gorica, ki ima 

primeren obseg sredstev večji od primerne porabe in primer občine Brda, ki ima primeren 

obseg sredstev manjši od primerne porabe. V Tabeli 7 je primer Nove Gorice. 
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Tabela 7: Izračun prihodkov od dohodnine, ki pripadajo občini za primer, ko je primeren 

obseg sredstev večji od PPi (občina Nova Gorica) za leto 2012 

1 PPi v EUR 16.412.325 

2 POSi v EUR 16.696.803 

3 70 % od 54 % dohodnine (70%DOHi) v EUR 13.933.008 

4 30 % od 54 % dohodnine (30%DOHi) v EUR 5.971.289 

5 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) v EUR 19.904.297 

6=3-2 Razlika med 70 % od 54 % dohodnine  in POSi v EUR -2.763.795 

7 Solidarnostna izravnava v EUR 2.763.795 

8=3+7 Vsota 70 % od 54 % dohodnine  in solidarnostne izravnave = POSi v EUR 16.696.803 

9=8 Dohodnina, ki pripada občini v EUR 16.696.803 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2012 

 

Pri računanju dohodnine, ki dejansko pripada občini Nova Gorica najprej od 70 % od 54 % 

dohodnine odštejemo primeren obseg sredstev. Če primeren obseg sredstev presega 70 % 

od 54 % dohodnine občine, kot v primeru Nove Gorice, občini pripada solidarnostna 

izravnava v višini razlike med primernim obsegom sredstev in 70 % od 54 % dohodnine 

(vrstici 6 in 7 v Tabeli 7). Če pa 70 % od 54 % dohodnine presega primeren obseg sredstev 

potem gre ta presežek v sredstva za solidarnostno izravnavo. Solidarnostno izravnavo nato 

seštejemo z 70 % od 54 % dohodnine. Ta vsota je enaka primernemu obsegu sredstev in 

hkrati predstavlja prihodke od dohodnine, ki pripadajo občini Nova Gorica. Kot je 

razvidno iz primera Nove Gorice je solidarnostna izravnava enaka razliki med 70 % od 54 

% dohodnine in primernim obsegom sredstev. To pa zato, ker sredstva za solidarnostno 

izravnavo zadostujejo za pokritje potrebnih sredstev za solidarnostno izravnavo v vseh 

občinah (glej Tabelo 8). 

 

Tabela 8: Sredstva in potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo v EUR za občine  po 

ZFO-1 

Sredstva za solidarnostno 

izravnavo (SI) v EUR 

Potrebna sredstva za solidarnostno 

izravnavo (PSI)  v EUR 

381.183.131 -372.547.649 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 

leto 2012 

 

Nekoliko drugačen način določanja prihodkov od dohodnine velja za občine, ki imajo 

primeren obseg sredstev manjši od primerne porabe kot kaže primer občine Brda v Tabeli 

9. 
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Tabela 9: Izračun prihodkov od dohodnine, ki pripadajo občini za primer, ko je primeren 

obseg sredstev manjši od PPi (občina Brda) za leto 2012 

1 PPi v EUR 3.484.279 

2 POSi v EUR 3.397.179 

3 70 % od 54 % dohodnine (70%DOHi) v EUR 1.891.359 

4 30 % od 54 % dohodnine (30%DOHi) v EUR 810.582 

5 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) v EUR 2.701.941 

6=3-2 Razlika med 70 % od 54 % dohodnine  in POSi v EUR -1.505.820 

7 Solidarnostna izravnava v EUR 1.505.820 

8=3+7 Vsota 70 % od 54 % dohodnine in solidarnostne izravnave = POSi v EUR 3.397.179 

9 Sredstva za dodatno solid. izravnavo vseh občin (DSI) v EUR 8.635.482 

10=2-1 Razlika med POSi in PPi v EUR -87.100 

11 Potrebna sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo (PDSI) v EUR -19.489.707 

12=10/11 Delež razlike POSi in PPi občine v PDSI 0,004469 

13=12*9 Dodatna solidarnostna izravnava občine (DSIi ) v EUR 38.592 

14= 8+13 Dohodnina, ki pripada občini v EUR 3.435.771 

15= 1-14 Finančna izravnava v EUR 48.508 

16= 14+15 Skupni prihodki dohodnine in finančne izravnave v EUR 3.484.279 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 

leto 2012 

 

Podobno kot v primeru Nove Gorice najprej od 70 % od 54 % dohodnine odštejemo 

primeren obseg sredstev. Tudi v tem primeru primeren obseg sredstev presega 70 % od 54 

% dohodnine, zato občini Brda pripada solidarnostna izravnava v višini razlike med 

primernim obsegom sredstev in 70 % od 54 % dohodnine (vrstici 6 in 7 v tabeli). Vsota 

solidarnostne izravnave in 70 % od 54 % dohodnine je enaka primernemu obsegu sredstev 

in ne predstavlja končnih prihodkov od dohodnine občine Brda, ker je primeren obseg 

sredstev manjši od PPi. Občini Brda zato pripada dodatna solidarnostna izravnava. Razlog 

za dodelitev dodatne solidarnostne izravnave je v tem, da 54 % celotne dohodnine, ki 

pripada vsem občinam presega že dodeljene zneske dohodnin občin iz naslova 70 % od 54 

% dohodnine in solidarnostne izravnave. Ker sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo 

ne zadostujejo za pokritje potrebnih sredstev za dodatno solidarnostno izravnavo, dodatno 

solidarnostno izravnavo izračunamo tako, da delež razlike primernega obsega sredstev in 

PPi občine Brda v potrebnih sredstvih za dodatno solidarnostno izravnavo (vsoti razlik 

primernega obsega sredstev in PPi vseh občin z primernim obsegom sredstev manjšim od 

PPi ) pomnožimo s sredstvi za dodatno solidarnostno izravnavo (vrstice od 10 do 13 v 

Tabeli 9 ). Dodatno solidarnostno izravnavo prištejemo vsoti 70 % od 54 % dohodnine in 

solidarnostne izravnave tako, da dobimo dohodnino, ki pripada občini Brda v višini 

3.435.771 evrov. Ker je ta znesek dohodnine manjši od PPi občina Brda prejme tudi 

finančno izravnavo iz državnega proračuna do višine zneska PPi. 

 

Pri določanju prihodkov od dohodnine, ki pripadajo posamezni občini lahko občine 

razdelimo v dve skupini in sicer na občine, ki imajo primeren obseg sredstev večji od PPi 

in občine, ki imajo primeren obseg sredstev manjši od PPi kot prikazuje Slika 6. Med 
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prihodki od dohodnine občin spadata tudi solidarnostna in dodatna solidarnostna 

izravnava, saj se financirata s presežki dohodnin občin nad primernim obsegom sredstev. 

 

 

Za občine, ki imajo primeren obseg sredstev večji od PPi (primer Nove Gorice) velja, da so 

njihovi prihodki od dohodnine večji od PPi in enaki primernemu obsegu sredstev oziroma 

vsoti 70 % od 54 % dohodnine in solidarnostne izravnave. Te občine ne prejmejo dodatne 

solidarnostne izravnave in finančne izravnave. Posebej velja tu omeniti štiri občine v 

Sloveniji za katere je značilno, da so njihovi prihodki od dohodnine ravno tako enaki 

primernemu obsegu sredstev vendar so to edine občine, ki ne prejmejo niti solidarnostne 

izravnave, ker z 70 % od 54 % dohodnine presegajo primeren obseg sredstev. To so občine: 

Domžale, Ljubljana, Log-Dragomer in Trzin kot je razvidno iz Tabele 10. 

 

Tabela 10: Občine v Sloveniji, ki ne prejmejo solidarnostne izravnave v letu 2012 

OBČINA PPi POSi 
70% od 54 % 

dohodnine 

70% od 54 % 

dohodnine - POSi 

Prihodki od 

dohodnine 

 
1 2 3 4=3-2 5=2 

Domžale 16.834.023 17.372.834 17.649.264      276.430 17.372.834 

Ljubljana (M) 125.630.767 132.469.340 170.543.004 38.073.664 132.469.340 

Log-Dragomer 1.836.202 1.887.282 2.204.381       317.099 1.887.282 

Trzin 1.895.092 1.956.765 2.778.907       822.142 1.956.765 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2012 

 

OBČINE 

POSi > PPi POSi < PPi 

PRIHODKI OD 

DOHODNINE = POSi 

 

PRIHODKI OD 

DOHODNINE 
DODATNA 

SOLIDARNOSTNA  

IZRAVNAVA 

FINANČNA 

IZRAVNAVA 

PPi 

70 % od 54% 

DOHODNINE 

SOLIDARNOSTNA 

IZRAVNAVA 

Slika 6: Prihodki od dohodnine občin s primernim obsegom sredstev večjim od PPi in 

občin s primernim obsegom sredstev manjšim od PPi 
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V navedenih občinah se presežki 70 % od 54 % dohodnine nad primernim obsegom 

sredstev (stolpec 4) namenijo v sredstva za solidarnostno izravnavo. Za občine, ki imajo 

primeren obseg sredstev manjši od PPi (primer občine Brda) je značilno, da so njihovi 

prihodki od dohodnine večji od primernega obsega sredstev in manjši od PPi. Te občine 

prejmejo poleg solidarnostne in dodatne solidarnostne izravnave tudi finančno izravnavo iz 

državnega proračuna, tako da je vsota prihodkov od dohodnine in finančne izravnave pri 

teh občinah enaka PPi.   

 

Iz primerov lahko ugotovimo, da pri določanju prihodkov od dohodnine za posamezno 

občino zakonodaja predvideva tri izravnave, kar je po mojem mnenju bistveno preveč in 

nepotrebno, saj se postopek izračuna nesmiselno podaljša. Povsem neustrezen je pojem 

»solidarnostne izravnave«, to je prve izmed treh izravnav, ki v postopku določanja zneska 

dohodnine pripada občini. Iz primera Nove Gorice je namreč razvidno, da ta občina prejme 

praktično celoten znesek solidarnostne izravnave iz 30 % od 54 % dohodnine Nove Gorice, 

kar dejansko pomeni, da je občina sama sebi solidarna. V primeru občine Brda lahko 

govorimo le o delni solidarnosti, ker se del razlike med 70 % od 54 % dohodnine in 

primernim obsegom sredstev nadomesti s 30 % od 54 % dohodnine občine Brda del pa s 

presežki dohodnine ostalih občin. Pojem solidarnostne izravnave bi bil ustrezen le v 

primeru, ko občina z dodeljenim zneskom dohodnine (to je z DOHi) ne dosega primernega 

obsega sredstev, prejme to izravnavo izključno od presežkov dohodnin nad primernim 

obsegom sredstev drugih občin. Poleg tega se 54 % dohodnine občin razdeli na dva dela na 

70 % in 30 % kar je povsem nepotrebno. Postopek bi nekoliko skrajšali, če dohodnine ne 

bi delili na dva dela, kot prikazuje spodnja tabela. 

 

Tabela 11: Poenostavljeni izračun dohodnine, ki pripada občini Nova Gorica in Brda za 

leto 2012 

  

Nova Gorica Brda 

1 PPi v EUR 16.412.325 3.484.279 

2 POSi v EUR 16.696.803 3.397.179 

3 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) v EUR 19.904.297 2.701.941 

4=3-2 Razlika med 100 % od 54 % dohodnine in POSi v EUR   3.207.494  - 695.238 

5 Solidarnostna izravnava v EUR /     695.238 

6 
Vsota 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostne izravnave = 

POSi v EUR 
16.696.803 3.397.179 

7 Sredstva za dodatno solid. izravnavo vseh občin (DSI) v EUR   8.635.482 8.635.482 

8 Razlika med POSi in PPi v EUR      284.478 -87.100 

9 
Potrebna sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo (PDSI) 

v EUR 
 -19.489.707 -19.489.707 

10=8/9 Delež razlike POSi in PPi občine v PDSI / 0,004469 

11=10*7 Dodatna solidarnostna izravnava občine v EUR / 38.592 

12 Dohodnina, ki pripada občini v EUR 16.696.803 3.435.771 

13=1-12 Finančna izravnava / 48.508 

14=12+13 Skupni prihodki od dohodnine in finančne izravnave 16.696.803 3.484.279 

Vir:  Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave 

za leto 2012 
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Od DOHi, ki pripada občini bi odšteli primeren obseg sredstev. Če bi 100 % od 54 % 

dohodnine preseglo primeren obseg sredstev bi ta presežek namenili v sredstva za 

solidarnostno izravnavo (SI) občinam, ki z 100 % od 54 % dohodnine ne bi dosegale 

primernega obsega sredstev. Način izračuna sredstev za  solidarnostno izravnavo bi se 

nekoliko spremenil. 

 

 
   ∑ (         )

         

 (27)  

  

Potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo (PSI) bi bila enaka vsoti razlik med 100 % od 

54 % dohodnine in primernega obsega sredstev občin, ki bi imele 100 % od 54 % 

dohodnine manjše od  primernega obsega sredstev. 

 

 
    ∑ (         )

         

 (28)  

 

Če bi sredstva za solidarnostno izravnavo iz enačbe 27 zadostovala za pokritje potrebnih 

sredstev za solidarnostno izravnavo iz enačbe 28 potem bi občina prejela solidarnostno 

izravnavo v višini razlike med 100 % od 54 % dohodnine in primernega obsega sredstev. 

 

     (         ) (29)  

 

Če sredstva za solidarnostno izravnavo iz enačbe 27 ne bi zadostovala za pokritje 

potrebnih sredstev za solidarnostno izravnavo iz enačbe 28 potem bi se solidarnostna 

izravnava za posamezno občino določila tako, da bi najprej ugotovili delež razlike 100 % 

od 54 % dohodnine in primernega obsega sredstev posamezne občine v potrebnih sredstvih 

za solidarnostno izravnavo. Ta delež bi nato pomnožili s sredstvi za solidarnostno 

izravnavo, kot kaže enačba 30. 

 

 
    

         
   

    (30)  

 

V tem primeru bi šlo dejansko za solidarnostno izravnavo posamezni občini, ker bi se ta 

izravnava financirala izključno iz presežkov dohodnine nad primernim obsegom sredstev 

drugih občin.  

 

Pogoj za dodelitev dodatne solidarnostne izravnave občinam bi ostal nespremenjen tako 

kot tudi način izračuna sredstev za dodatno solidarnostno izravnavo (DSI), potrebnih 

sredstev za dodatno solidarnostno izravnavo (PDSI) in dodatne solidarnostne izravnave 

(DSIi) za posamezno občino (glej enačbe od 22 do 25). Nekoliko pa bi se spremenil način 

izračuna finančne izravnave. Namesto 70 % od 54 % dohodnine bi uporabili 100 % od 54 

% dohodnine: 
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         (             ) (31)  

 

Kot je razvidno iz primera v Tabeli 11 bi prihodki od dohodnine ob uporabi 100 % od 54 

% dohodnine ostali nespremenjeni (glej Prilogo 4) in še vedno bi ohranili vse tri izravnave. 

To je posledica uvedbe primernega obsega sredstev kot merila za dodelitev zneskov 

dohodnine občinam tako, da imamo skupaj s PPi v bistvu dve merili za dodelitev zneska 

dohodnine in različnih izravnav občinam. V občinah, ki imajo primeren obseg sredstev 

manjši od PPi je merilo za dodelitev zneska dohodnine in izravnav PPi, medtem ko je v 

občinah s primernim obsegom sredstev večjim od PPi merilo primeren obseg sredstev. Da 

bi se izognili trem izravnavam bi bilo po mojem mnenju bolj smiselno uporabiti le eno 

merilo za določitev zneska dohodnine in izravnav. V ta namen v naslednjem poglavju 

preverimo kako se spremenijo postopek določanja zneska dohodnine in s tem povezan 

mehanizem izravnav ter prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev 

enak primerni porabi (POSi=PPi).  

 

5.2 DOHODNINA OBČIN V PRIMERU, DA JE PRIMEREN 

OBSEG SREDSTEV ENAK PRIMERNI PORABI 

 

V primeru, da je primeren obseg sredstev enak primerni porabi postane primerna poraba 

edino merilo za določitev zneskov dohodnine in izravnav v posameznih občinah. Pri 

določanju prihodkov od dohodnine, ki v tem primeru pripadajo občinam se najprej 

osredotočimo na sam postopek izračuna zneska dohodnine. Sledila bo obravnava 

konkretnih primerov. 

 

5.2.1 POSTOPEK ZA DOLOČITEV ZNESKA DOHODNINE  

 

Postopek za določitev zneska dohodnine v posamezni občini lahko v primeru, da je 

primeren obseg sredstev enak primerni porabi zapišemo v šestih korakih: 

 

1. Občinam se skupaj dodeli 54 % dohodnine (54%DOH) vplačane v predpreteklem letu 

v državi povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna 

poraba. 

 

2. Z namenom poenostavitve postopka dohodnine ne delimo na 70 % in 30 %, kot v 

okviru ZFO-1. Na podlagi strukturnega deleža občine (βi) v dohodnini RS se torej občini 

dodeli 100 % od 54 % dohodnine (DOHi). Uporabimo enačbo 17: 

 

                 (32)  

 

pri tem je β
 
 
                          č       č   

                          č      
    . Dohodnina po odmernih 

odločbah se nanaša na leto pred predpreteklim letom (npr. če računamo znesek dohodnine 



 
 

51 
 

občine za leto 2012, uporabimo pri določanju strukturnega deleža dohodnino po odmernih 

odločbah iz leta 2009). 

 

3. Če znesek iz enačbe 32 presega primerno porabo potem se občini izplača dohodnino 

samo do zneska primerne porabe, ostalo pa gre v sredstva za solidarnostno izravnavo (SI). 

Če znesek iz enačbe 32 ne presega primerne porabe potem prejme občina solidarnostno 

izravnavo (SIi). 

 

4. Sredstva za solidarnostno izravnavo so torej enaka: 

 

    ∑ (        )

          

 (33)  

 

Potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo (PSI) pa so enaka: 

 

     ∑ (        )

          

 (34)  

 

5. Če sredstva za solidarnostno izravnavo iz enačbe 33 zadoščajo za pokritje potrebnih 

sredstev za solidarnostno izravnavo iz enačbe 34, potem je solidarnostna izravnava 

občine (SIi) enaka:  

 

     (        ) (35)  

 

V tem primeru finančna izravnava ni potrebna, ker se zneski, ki občinam manjkajo, da 

dosežejo primerno porabo v celoti nadomestijo s sredstvi za solidarnostno izravnavo. 

 

6. V primeru, da sredstva za solidarnostno izravnavo iz enačbe 33 ne zadoščajo za pokritje 

potrebnih sredstev za solidarnostno izravnavo iz enačbe 34  je potrebno za občine, ki imajo 

100 % od 54 % dohodnine manjše od primerne porabe najprej ugotoviti delež razlike 100 

% od 54 % dohodnine in primerne porabe posamezne občine v potrebnih sredstvih za 

solidarnostno izravnavo iz enačbe 34 in nato ta delež pomnožiti s sredstvi za solidarnostno 

izravnavo.  

 

 
    

        
   

    
(36)  

Gre za primer, ko občine tudi na podlagi solidarnostne izravnave ne dosežejo zenska 

primerne porabe. Tem občinam pripada finančna izravnava (FIi) iz državnega proračuna 

do višine zneska primerne porabe: 

 

                  (37)  
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Iz zapisanega postopka lahko ugotovimo, da je glavna razlika v primerjavi s postopkom v 

okviru ZFO-1 način določanja posameznih izravnav. Solidarnostna izravnava je enaka 

razliki 100 % od 54 % dohodnine in primerne porabe, medtem ko je bila po ZFO-1 enaka 

razliki 70 % od 54 % dohodnine in primernega obsega sredstev. Dodatna solidarnostna 

izravnava za razliko od postopka v okviru ZFO-1 ni več vključena v izračun zneska 

dohodnine. Osnova za izračuna dodatne solidarnostne izravnave je namreč razlika med 

primernim obsegom sredstev in primerno porabo. Ta razlika je v primeru, da je primeren 

obseg sredstev enak primerni porabi enaka 0, kar pomeni, da nimamo osnove za izračun 

dodatne solidarnostne izravnave. Če je primeren obseg sredstev enak primerni porabi se 

spremeni tudi način izračuna finančne izravnave. Finančna izravnava se v tem primeru 

določi na podlagi primerne porabe, 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostne izravnave, 

medtem ko se je v okviru ZFO-1 določila na podlagi primernega obsega sredstev, 70 % od 

54 % dohodnine ter solidarnostne in dodatne solidarnostne izravnave. 

 

5.2.2 PRIMER IZRAČUNA DOHODNINE ZA POSAMEZNO OBČINO 

 

Za primer izračuna dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi 

uporabimo ponovno občini Nova Gorica in Brda. PPi je v tem primeru merilo za dodelitev 

zneska dohodnine in izravnav. 

 

Tabela 12: Izračun dohodnine, ki pripada občini Nove Gorica in Brda v primeru, da je 

primeren obseg sredstev enak PPi za leto 2012 

  
Nova Gorica Brda 

1 PPi v EUR 16.412.325 3.484.279 

2 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) v EUR 19.904.297 2.701.941 

3=2-1 
Razlika med 100 % od 54 % dohodnine in PPi v 

EUR 
  3.391.972        - 782.338 

4 Sredstva za solidarnostno izravnavo v EUR   3.391.972 / 

5 Solidarnostna izravnava v EUR /    782.338 

6 Dohodnina, ki pripada občini v EUR  16.412.325 3.484.279 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 

leto 2012 

 

Pri računanju zneska dohodnine, ki pripada občini v primeru, da je primeren obseg 

sredstev enak PPi najprej od DOHi odštejemo PPi. Če 100 % od 54 % dohodnine presega 

PPi kot v primeru Nove Gorice potem se občini izplača dohodnino do višine zneska PPi. 

Presežek 100 % od 54 % dohodnine nad PPi (vrstica 3 in 4 v Tabeli 12) se skupaj s 

presežki ostalih občin, ki z 100 % od 54 % dohodnine presegajo PPi nameni v sredstva za 

solidarnostno izravnavo. Če 100 % od 54 % dohodnine ne presega PPi kot v primeru 

občine Brda se občini izplača 100 % od 54 % dohodnine. Občina Brda je skupaj z ostalimi 

občinami, ki imajo 100 % od 54 % dohodnine manjše od PPi upravičena še do 

solidarnostne izravnave do višine zneska PPi. Solidarnostna izravnava v občini Brda 

(vrstica 5, Tabela 11) in ostalih občinah je enaka razliki med PPi in 100 % od 54 % 
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dohodnine, ker na podlagi podatkov v Tabeli 13 sredstva za solidarnostno izravnavo 

presegajo potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo.  

 

Tabela 13: Sredstva in potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo v EUR za občine v 

primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi 

 Sredstva za solidarnostno 

izravnavo (SI) 

(občine z DOHi  > PPi) v EUR 

Potrebna sredstva za 

solidarnostno izravnavo (PSI) 

(občine z DOHi < PPi) v EUR 

∑(        ) 208.686.101 -200.049.872 

 

Iz primerov Nove Gorice in Brd izhaja, da je znesek dohodnine, ki ga prejmeta občini enak 

PPi, če je PPi merilo za dodelitev zneska dohodnine in izravnav občinam. Enako velja tudi 

za vse ostale občine (glej Prilogo 5). Razlog je v tem, da je sredstev za solidarnostno 

izravnavo dovolj za pokritje razlik med 100 % od 54 % dohodnine in PPi v občinah, ki 

imajo 100 % od 54 % dohodnine manjše od PPi. Iz tega razloga tudi finančna izravnava iz 

državnega proračuna ni potrebna. 

 

Občine lahko po prihodkih od dohodnine tudi v primeru, da je primeren obseg sredstev 

enak primerni porabi razdelimo v dve skupini in sicer na občine, ki z 100 % od 54 % 

dohodnine presegajo primerno porabo in občine, ki z 100 % od 54 % dohodnine ne 

presegajo primerne porabe, kot kaže Slika 7. 

 

 

OBČINE 

DOHi > PPi DOHi < PPi 

 

PRIHODKI OD 

DOHODNINE = PPi 

PRIHODKI OD 

DOHODNINE 

DOHi 

SOLIDARNOSTNA  

IZRAVNAVA 

FINANČNA 

IZRAVNAVA 

PPi 

PRESEŽKI DOHi 

NAD PPi 

Slika 7: Prihodki od dohodnine občin v primeru, da je primeren obseg sredstev enak 

PPi 
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V občinah, ki z 100 % od 54 % dohodnine presegajo primerno porabo so prihodki od 

dohodnine občin enaki primerni porabi in manjši kot 100 % od 54 % dohodnine teh občin.  

Pri občinah, ki imajo 100 % od 54 % dohodnine manjše od primerne porabe so prihodki od 

dohodnine sestavljeni iz 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostne izravnave vendar ni 

gotovo, da so ti prihodki od dohodnine tudi enaki primerni porabi. To se zgodi samo v 

primeru, da sredstva za solidarnostno izravnavo zadostujejo za pokritje potrebnih sredstev 

za solidarnostno izravnavo. Če sredstva za solidarnostno izravnavo ne zadostujejo za 

pokritje potrebnih sredstev za solidarnostno izravnavo prejmejo te občine še finančno 

izravnavo iz državnega proračuna do višine zneska primerne porabe. 

 

5.3 PRIHODKI OD DOHODNINE V OBČINAH NA PODLAGI 

ZFO-1 IN V PRIMERU, DA JE PRIMEREN OBSEG SREDSTEV 

ENAK PRIMERNI PORABI 

 

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da so prihodki od dohodnine (vključno s  

solidarnostno izravnavo) občin Nova Gorica in Brda in tudi ostalih občinah enaki primerni 

porabi v primeru, da je primeren obseg sredstev enak primerni porabi. Potrebno je še 

preveriti ali so se prihodki od dohodnine spremenili glede na prihodke od dohodnine 

izračunane v okviru ZFO-1. 

 

Iz Tabele 14 lahko razberemo, da so skupni prihodki od dohodnine občin enaki skupni 

primerni porabi in manjši od ocenjene dohodnine občin v letu 2012, če je primeren obseg 

sredstev enak PPi. Skupni prihodki od dohodnine občin izračunani v okviru ZFO-1 so večji 

od skupne primerne porabe in enaki ocenjeni dohodnini občin za leto 2012. To pomeni, da 

v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi ostane nerazporejene približno 8 

milijonov evrov dohodnine, kar pa ni problem saj se ta presežek lahko nameni v dodatna 

sredstva za sofinanciranje občin. 

 

Tabela 14: Skupni prihodki od dohodnine in primerna poraba občin ter ocena dohodnine 

za leto 2012 v okviru ZFO-1 in v primeru, da je primeren obseg sredstev PPi 

 ZFO-1 POSi = PPi 

Ocena dohodnine za leto 2012 (54 % dohodnine) v EUR 1.138.979.320 1.138.979.320 

Skupna primerna poraba v EUR 1.130.343.091 1.130.343.091 

Skupni prihodki od dohodnine občin v EUR 1.138.979.320 1.130.343.091 

Finančna izravnava v EUR      10.854.225 / 

Skupni prihodki od dohodnine in finančne izravnave v EUR 1.149.833.545 1.130.343.091 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2012 

 

Finančna izravnava iz državnega proračuna za leto 2012 ni več potrebna v primeru, da je 

primeren obseg sredstev enak PPi saj se pri občinah, ki z 100 % od 54 % dohodnine ne 

dosegajo primerne porabe, ta razlika v celoti nadomesti s presežki ostalih občin, ki z 100 % 

od 54 % dohodnine presegajo PPi. Občine na podlagi ZFO-1 prejmejo finančno izravnavo, 



 
 

55 
 

kar pomeni, da skupaj s prihodki od dohodnine prejmejo približno 20 milijonov evrov več 

sredstev kot v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi. 

Poleg skupnih prihodkov od dohodnine občin se v primeru, da je  primeren obseg sredstev 

enak PPi  spremenijo tudi prihodki od dohodnine v posameznih občinah glede na prihodke 

od dohodnine v okviru ZFO-1. Če se najprej osredotočimo na primer občin Nova Gorica in 

Brda lahko iz podatkov v Tabeli 15 ugotovimo, da se prihodki od dohodnine v primeru, da 

je primeren obseg sredstev enak PPi glede na prihodke od dohodnine izračunane na podlagi 

ZFO-1 v Novi Gorici zmanjšajo za približno 2 %, medtem ko se v Brdih povečajo za nekaj 

več kot odstotek. 

 

Tabela 15: Prihodki od dohodnine v občinah Nova Gorica in Brda v okviru ZFO-1 in v 

primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi 

Občina 

Prihodki od 

dohodnine
*
  

 (ZFO-1) v EUR 

Prihodki od 

dohodnine
** 

(POSi=PPi) v EUR 

Sprememba 

prihodkov od 

dohodnine v % 

 1 2 3=((2-1)/1)*100 

NOVA GORICA 16.696.803 16.412.325 -1,7 

BRDA   3.435.771   3.484.279  1,4 

Legenda: 
*
Prihodki od dohodnine v okviru ZFO-1 vključujejo dohodnino do višine primernega obsega 

sredstev v občinah, ki z 70 % od 54 % dohodnine presegajo primeren obseg sredstev. V občinah, ki z 70 % 

od 54 % dohodnine ne presegajo primernega obsega sredstev prihodki od dohodnine vključujejo 70 % od 54 

% dohodnine občine, solidarnostno in dodatno solidarnostno izravnavo.  
**

Prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi  vključujejo dohodnino do višine 

PPi  v občinah, ki  z 100 % od 54 % dohodnine presegajo PPi. V občinah, ki z 100 % od 54 % dohodnine ne 

presegajo PPi, prihodki od dohodnine vključujejo 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostno izravnavo. 

 

Med 211 občinami v Sloveniji, se v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi 

prihodki od dohodnine glede na prihodke od dohodnine v okviru ZFO-1 zmanjšajo v 61 

občinah, povečajo pa v 150 občinah. V Tabeli 16 je 20 občin, ki izgubijo največ prihodkov 

od dohodnine (v %). Gre za občine iz različnih statističnih regij, največ iz 

Osrednjeslovenske regije. Nobene občine ni iz Notranjsko-kraške regije, Spodnjeposavske 

regije in Jugovzhodne Slovenije. Prihodki od dohodnine se najbolj zmanjšajo v dveh 

največjih mestnih občinah in največjih občinah po številu prebivalstva v Sloveniji in sicer 

v Mariboru in Ljubljani za več kot 5 %. Med 20 občinami z največjim odstotkovnim 

znižanjem prihodkov od dohodnine je kar 8 mestnih občin s precejšnjim številom 

prebivalstva. V to skupino sicer spadajo tudi nekatere manjše občine kot Trzin, Odranci in 

Log Dragomer z manj kot 5.000 prebivalci. 
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Tabela 16: Občine z največjim odstotkovnim zmanjšanjem prihodkov od dohodnine v 

primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi glede na prihodke od dohodnine v okviru 

ZFO-1 

Občina 
Število 

prebivalcev 

Prihodki od 

dohodnine
*
 

(ZFO-1) v 

EUR 

Prihodki od 

dohodnine
**

 

(POSi=PPi) v 

EUR 

Zmanjšanje 

prihodkov od 

dohodnine v % 

 
1 2 3 4=((3-2)/2)*100 

MARIBOR (M) 108.752   53.628.314   50.785.424 -5,3 

LJUBLJANA (M) 267.859 132.469.340 125.630.767 -5,2 

VELENJE (M)   33.027   16.548.181   15.796.999 -4,5 

JESENICE   21.709   10.889.111   10.400.413 -4,5 

ŠEMPETER-VRTOJBA     6.310     3.174.387     3.036.341 -4,3 

CELJE (M)   48.739   24.540.596   23.483.453 -4,3 

PIRAN   17.381     8.756.181     8.381.193 -4,3 

IZOLA   15.667     7.893.931     7.556.449 -4,3 

MURSKA SOBOTA (M)   19.835   10.018.958     9.602.379 -4,2 

MIKLAVŽ NA DRAV. POLJU     6.458     3.278.586     3.150.050 -3,9 

KRANJ (M)   54.524    27.736.673   26.675.461 -3,8 

TRBOVLJE   17.494      8.915.455     8.581.887 -3,7 

PTUJ (M)   23.757    12.144.428   11.707.376 -3,6 

KOPER (M)   50.740    26.134.267   25.284.940 -3,2 

TRZIN     3.791      1.956.765     1.895.092 -3,2 

DOMŽALE   33.621    17.372.834   16.834.023 -3,1 

MENGEŠ     7.126      3.688.041     3.576.347 -3,0 

RAVNE NA KOROŠKEM   11.890      6.173.417     5.995.527 -2,9 

ODRANCI     1.760         914.521        888.494 -2,8 

LOG-DRAGOMER     3.621      1.887.282     1.836.202 -2,7 

Legenda: 
*
Prihodki od dohodnine v okviru ZFO-1 vključujejo dohodnino do višine primernega obsega 

sredstev v občinah, ki z 70 % od 54 % dohodnine presegajo primeren obseg sredstev. V občinah, ki z 70 % 

od 54 % dohodnine ne presegajo primernega obsega sredstev prihodki od dohodnine vključujejo 70 % od 54 

% dohodnine občine, solidarnostno in dodatno solidarnostno izravnavo.  
**

Prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PP i  vključujejo dohodnino do višine 

PPi  v občinah, ki  z 100 % od 54 % dohodnine presegajo PPi. V občinah, ki z 100 % od 54 % dohodnine ne 

presegajo PPi, prihodki od dohodnine vključujejo 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostno izravnavo. 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2012 

 

V Tabeli 17 je 20 občin v katerih se prihodki od dohodnine najbolj povečajo v primeru, da 

je primeren obseg sredstev enak PPi glede na prihodke od dohodnine v okviru ZFO-1. 

Največ občin je iz Savinjske regije in Jugovzhodne Slovenije, nobene občine ni iz 

Osrednjeslovenske, Zasavske, Obalno-kraške in Spodnjeposavske regije. Razen občine 

Gorenja-vas Poljane imajo vse občine manj kot 5.000 prebivalcev. 
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Tabela 17: Občine z največjim odstotkovnim povečanjem prihodkov od dohodnine v 

primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi glede na prihodke od dohodnine v okviru 

ZFO-1 

Občina 
Število 

prebivalcev 

Prihodki od 

dohodnine
* 

(ZFO-1)  
v EUR 

Prihodki od 

dohodnine
**

 

(POSi=PPi) v 

EUR 

Povečanje 

prihodkov od 

dohodnine v % 

 
1 2 3 4=((3-2)/2)*100 

SOLČAVA    547    664.116    736.531           10,9 

LUČE 1.605 1.598.913 1.741.242 8,9 

KOSTEL    679    655.481    711.492 8,5 

JEZERSKO    700    625.899    673.642 7,6 

HODOŠ    338    297.129    319.161 7,4 

OSILNICA    426    362.729    388.139 7,0 

BOVEC 3.296 2.752.210 2.937.922 6,7 

BISTRICA OB SOTLI 1.534 1.207.901 1.279.688 5,9 

BLOKE 1.635 1.265.631 1.337.772 5,7 

PODVELKA 2.631 2.012.527 2.123.781 5,5 

LOŠKI POTOK 2.027 1.546.575 1.631.500 5,5 

ŽETALE 1.401 1.058.227 1.114.775 5,3 

GORENJA VAS-POLJANE 7.391 5.529.870 5.817.591 5,2 

GORNJI PETROVCI 2.236 1.660.153 1.744.630 5,1 

MOKRONOG-TREBELNO 3.034 2.232.734 2.343.366 5,0 

LJUBNO 2.759 2.012.143 2.109.094 4,8 

CERKNO 4.962 3.618.290 3.792.553 4,8 

KOZJE 3.452 2.509.941 2.629.718 4,8 

ŠALOVCI 1.652 1.194.785 1.250.826 4,7 

PODLEHNIK 1.950 1.400.627 1.464.834 4,6 

Legenda: 
*
Prihodki od dohodnine v okviru ZFO-1 vključujejo dohodnino do višine primernega obsega 

sredstev v občinah, ki z 70 % od 54 % dohodnine presegajo primeren obseg sredstev. V občinah, ki z 70 % 

od 54 % dohodnine ne presegajo primernega obsega sredstev prihodki od dohodnine vključujejo 70 % od 54 

% dohodnine občine, solidarnostno in dodatno solidarnostno izravnavo.  
**

Prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PP i  vključujejo dohodnino do višine 

PPi  v občinah, ki  z 100 % od 54 % dohodnine presegajo PPi. V občinah, ki z 100 % od 54 % dohodnine ne 

presegajo PPi, prihodki od dohodnine vključujejo 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostno izravnavo. 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2012 

 

Prihodki od dohodnine se najbolj povečajo v občini Solčava za 10,9 %. Sledijo ji občina 

Luče, Kostel, Jezersko, Hodoš in Osilnica. Med prvimi šestimi občinami s povečanjem 

prihodkov od dohodnine, je kar pet občin z manj kot 1.000 prebivalci. Iz podatkov v tabeli 

bi lahko sklepali, da se v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi prihodki od 

dohodnine povečajo predvsem v občinah z manjšim številom prebivalstva in zmanjšajo v 

občinah z večjim številom prebivalstva, kar pa ne potrjuje Tabela 18, ki prikazuje odstotek 
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občin glede na skupine števila prebivalstva s povečanimi prihodki od dohodnine in 

zmanjšanimi prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi. 

 

Tabela 18: Odstotek občin glede na skupine števila prebivalstva s povečanimi prihodki od 

dohodnine in zmanjšanimi prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev 

enak PPi   

Število prebivalcev Število občin 

% občin s 

povečanjem 

prihodkov od 

dohodnine
**

 

% občin z 

zmanjšanjem 

prihodkov od 

dohodnine
**

 

do 3.000 56 98   2 

3.000-6.000 69 71 29 

6.000-9.000 31 58 42 

9.000-15.000 21 76 24 

15.000-21.000 17 47 53 

21.000-30.000   8 50 50 

nad 30.000   9   0            100 

Skupaj            211 71 29 

Legenda: 
**

Prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PP i  vključujejo dohodnino 

do višine PPi  v občinah, ki  z 100 % od 54 % dohodnine presegajo PP i. V občinah ki  z 100 % od 54 % 

dohodnine ne presegajo PPi prihodki od dohodnine vključujejo 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostno 

izravnavo. 

 

Iz podatkov v zgornji tabeli lahko razberemo, da se od 56 občin v Sloveniji do 3.000 

prebivalcev prihodki od dohodnine povečajo v 55 občinah, zmanjšajo pa le v eni občini. V 

69 občinah med 3.000 in 6.000 prebivalci se prihodki od dohodnine povečajo v 49 

občinah, zmanjšajo v 20 občinah. Med 31 občinami s prebivalstvom med 6.000 in 9.000 se 

prihodki od dohodnine povečajo v 18 občinah, zmanjšajo pa v 13 občinah.  V 21 občinah 

med 9.000 in 15.000 prebivalci se prihodki od dohodnine povečajo 16 občinah, zmanjšajo 

v 5 občinah. V 17 občinah med  15.000 in 21.000 prebivalci se prihodki od dohodnine 

povečajo v 8 občinah, zmanjšajo pa v 9 občinah. V 8 občinah med 21.000 in 30.000 

prebivalci se polovici prihodki od dohodnine povečajo, polovici pa zmanjšajo. Vsem 

občinam nad 30.000 prebivalcev se prihodki iz naslova dohodnine zmanjšajo. Ne moremo 

trditi, da se odstotek občin s povečanjem prihodkov od dohodnine zmanjšuje s 

povečevanjem števila prebivalstva in obratno, da se odstotek občin z zmanjšanjem 

prihodkov od dohodnine povečuje s povečevanjem števila prebivalstva. V občinah s 

prebivalstvom med 9.000 in 15.000  je namreč večji odstotek občin s povečanjem 

prihodkov dohodnine kot na primer v občinah s prebivalstvom med 6.000 in 9.000. 

Vsekakor pa je največji odstotek občin s povečanjem prihodkov od dohodnine pri 

najmanjših občinah po številu prebivalstva in največji odstotek občin z zmanjšanjem 

prihodkov dohodnine v skupini občin z največjim številom prebivalstva. 

 

Če seštejemo prihodke iz naslova dohodnine v posameznih občinah in jih uvrstimo v 

pripadajoče statistične regije Slovenije, lahko ugotovimo katere regije v primeru, da je 

primeren obseg sredstev enak PPi izgubijo ali pridobijo največ prihodkov od dohodnine 

glede na prihodke od dohodnine v okviru ZFO-1. Na podlagi podatkov v Tabeli 19 se 
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prihodki od dohodnine v polovici regij povečajo, v polovici pa zmanjšajo. Razlike v 

prihodkih od dohodnine posameznih regij izračunani v okviru ZFO-1 in na podlagi 

»mojega« pravila, da je primeren obseg sredstev enak PPi, niso velike. 

 

Tabela 19: Povečanje oz. zmanjšanje prihodkov od dohodnine v odstotkih po statističnih 

regijah v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi glede na prihodke od  

dohodnine v okviru ZFO-1 

Regija 

Prihodki od 

dohodnine
*
 

(ZFO-1) v EUR 

Prihodki od 

dohodnine
**

 

(POSi=PPi) v EUR 

Povečanje/zmanjšanje 

dohodnine v % 

 
1 2 3=((2-1)/1)*100 

Gorenjska 112.835.394 111.748.575 -0,9 

Goriška   71.327.168   72.174.562  1,2 

Obalno-kraška   57.463.670   56.207.114 -2,2 

Osrednjeslovenska 272.930.995 265.878.408 -2,6 

Jugovzhodna Slovenija   84.844.737   85.923.694  1,3 

Koroška   42.091.336   42.232.365  0,3 

Notranjsko-kraška   31.630.999   32.222.691  1,9 

Podravska 178.469.988 176.362.234 -1,2 

Savinjska 149.167.981 148.770.313 -0,0 

Pomurska   70.611.324   70.747.691  0,2 

Zasavska   24.021.309   23.615.136 -1,7 

Spodnjeposavska   43.584.419   44.460.308  2,0 

Legenda: 
*
Prihodki od dohodnine v okviru ZFO-1 vključujejo dohodnino do višine primernega obsega 

sredstev v občinah, ki z 70 % od 54 % dohodnine presegajo primeren obseg sredstev. V občinah, ki z 70 % 

od 54 % dohodnine ne presegajo primernega obsega sredstev prihodki od dohodnine vključujejo 70 % od 54 

% dohodnine občine, solidarnostno in dodatno solidarnostno izravnavo.  
**

Prihodki od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PP i  vključujejo dohodnino do višine 

PPi  v občinah, ki  z 100 % od 54 % dohodnine presegajo PPi. V občinah, ki z 100 % od 54 % dohodnine ne 

presegajo PPi, prihodki od dohodnine vključujejo 100 % od 54 % dohodnine in solidarnostno izravnavo. 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2012 

 

Največ prihodkov iz naslova dohodnine izgubita Osrednjeslovenska in Obalno-kraška 

regija po 2,6 % in 2,2 %. Sledita jima Zasavska, Podravska in Gorenjska regija. 

Zanemarljivo se dohodnina zmanjša v Savinjski regiji. Največ prihodkov iz dohodnine 

približno 2 %, pridobita Spodnjeposavska in Notranjsko-kraška regija. Jugovzhodna 

Slovenija pridobi 1,3 % dohodnine, Goriška pa 1,2 %. Prihodki od dohodnine se 

minimalno povečajo tudi v Pomurski in Koroški regiji. 

 

V poglavju, ki sledi preverimo še razmerje med dohodnino in primerno porabo v občinah, 

da ugotovimo kako se občine med seboj razlikujejo po pokritosti primerne porabe z 

izračunanimi zneski dohodnine.  
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5.4 RAZMERJE MED DOHODINO IN PRIMERNO PORABO 

 

Pri analizi razmerja med dohodnino občin in njihovo primerno porabo, uporabimo 100 % 

od 54 % dohodnine občin (DOHi) izračunane na podlagi strukturnih deležev dohodnine po 

odmernih odločbah občin v celotni dohodnini RS. Občine razdelimo na skupine po številu 

prebivalstva in glede na posamezne statistične regije. Tabela 20 prikazuje odstotek občin, 

razdeljenih v skupine po številu prebivalstva, z 100 % od 54 % dohodnine večje ali enake 

PPi in manjše od PPi  v letu 2012. 

 

Tabela 20: Odstotek občin z 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) večje ali enake PPi in 

manjše od PPi v letu 2012 po posameznih skupinah števila prebivalstva 

 

 

Po podatkih iz zgornje tabele le 19 % občin v Sloveniji pokriva PPi z DOHi, medtem ko 

ima kar 81 % občin 100 % od 54 % dohodnine manjše od PPi. Nobena občina z manj kot 

3.000 prebivalci ne pokriva PPi z 100 % od 54 % dohodnine. Za ostale občine je značilno, 

da jih 13 % v celoti pokriva PPi z 100 % od 54 % dohodnine v skupini od 3.000 do 6.000 

prebivalcev, 23 % v skupini od 6.000 do 9.000 prebivalcev, 14 % v skupini od 9.000 do 

15.000 prebivalcev, 53 % v skupini med 15.000 in 21.000 prebivalcev in 38 % v skupini 

od 21.000 do 30.000 prebivalcev. Vse občine z več kot 30.000 prebivalci v celoti pokrivajo 

PPi z 100 % od 54 % dohodnine.  

 

Najvišjo povprečno pokritost PPi z 100 % od 54 % dohodnine imajo občine z več kot 

30.000 prebivalci. Izredno visoko povprečno pokritost PPi imajo tudi občine od 15.000 do 

21.000 prebivalcev in občine od 21.000 do 30.000 prebivalcev, kot kaže Tabela 21. 

 

Tabela 21: Povprečna pokritost PPi z 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) v občinah, 

razvrščenih v različne skupine števila prebivalstva 

Občine po št. 

prebivalcev 

Povprečna pokritost 

PPi  z DOHi v % 

do 3.000  43 

3.000-6.000  74 

6.000-9.000  81 

9.000-15.000  78 

15.000-21.000                    102 

21.000-30.000  91 

nad 30.000                    136 

Št. Prebivalcev Št. občin % občin z DOHi ≥ PPi % občin z DOHi < PPi 

do 3.000 56   0                  100 

3.000-6.000 69 13  87 

6.000-9.000 31 23  77 

9.000-15.000 21 14  86 

15.000-21.000 17 53  47 

21.000-30.000   8 38  63 

nad 30.000   9                100   0 

Skupaj 211 19  81 
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Krepko pod povprečjem večine občin razdeljenih glede na število prebivalstva pa so 

občine z manj kot 3.000 prebivalci. Te občine pokrivajo v povprečju le 43 % PPi z 100 % 

od 54 % dohodnine. Pri tem se postavlja vprašanje ali je sploh smiseln obstoj občin z manj 

kot 3.000 prebivalci, saj te občine v povprečju več kot polovico njihove primerne porabe 

financirajo iz solidarnostnih izravnav drugih občin in finančne izravnave iz proračuna. 

Občine z manj kot 3.000 prebivalci po 13. a členu ZLS niti ne izpolnjujejo zakonskih 

pogojev za njihov obstoj. Občina mora imeti ob ustanovitvi najmanj 5.000 prebivalcev. 

Razlog za obstoj tovrstnih občin, je v tem, da je ZLS v določenem obdobju izjemoma 

dopuščal ustanovitev občin z manj kot 5.000 in ne manj kot 2.000 prebivalci zaradi 

geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov. Povprečna 

pokritost PPi z 100 % od 54 % dohodnine občin v ostalih skupinah števila prebivalstva se 

giblje med 70 % in 90 %. 

 

Po podatkih v Tabeli 22 se tudi posamezne statistične regije med seboj razlikujejo po 

odstotkih občin, z DOHi večje ali enake PPi in odstotkih občin, z DOHi manjše od PPi. 

 

Tabela 22: Odstotek občin z 100 % od 54 % dohodnine (DOHi) večje ali enake PPi in 

manjše od PPi po statističnih regijah v Sloveniji v letu 2012 

Regija 
Število 

občin 

% občin 

DOHi≥PPi 

% občin 

DOHi<PPi 

Gorenjska 18 39 61 

Goriška 13 23 77 

Obalno-kraška  7 57 43 

Osrednjeslovenska 26 62 38 

Spodnjeposavska   4   0      100 

Podravska 41   7 93 

Notranjsko-kraška   6 17 83 

Jugovzhodna Slovenija 21 10 90 

Koroška 12   0      100 

Savinjska 33   6 94 

Zasavska   3 33 67 

Pomurska 27   4 96 

Slovenija   211 19 81 

 

V Osrednjeslovenski in Obalno-kraški regiji največ občin pokriva PPi z 100 % od 54 % 

dohodnine. Gre za edini regiji v Sloveniji za kateri je značilno, da več kot polovica občin z 

100 % od 54 % dohodnine pokriva PPi. Sledita jima Gorenjska in Zasavska regija z 39 % 

in 33 % občin, ki imajo 100 % od 54 % dohodnine večje ali enake PPi. V Spodjeposavski 

in Koroški regiji nobena občina ne dosega PPi z 100 % od 54 % dohodnine. V ostalih 

regijah več kot 75 % občin ne pokriva celotne PPi z 100 % od 54 % dohodnine.  

 

Če seštejemo 100 % od 54 % dohodnine in primerno porabo občin po posameznih 

statističnih regijah v Sloveniji lahko ugotovimo odstotno pokritost primerne porabe z 100 

% od 54 % dohodnine po regijah, kot kaže Tabela 23. 
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Tabela 23: Pokritost PPi z 100 % od 54 % dohodnine (DOHi)  po statističnih regijah v 

Sloveniji v letu 2012 

Regija PPi DOHi Pokritost PPi v % 

 
1 2 3=2/1*100 

Gorenjska 111.748.575 111.886.664               100 

Goriška   72.174.562   62.310.268 86 

Obalno-kraška   56.207.114   67.261.200               120 

Osrednjeslovenska 265.878.408 402.701.485               151 

Spodnjeposavska   44.460.308   31.353.970 71 

Podravska 176.362.234 150.108.546 85 

Notranjsko-kraška   32.222.691   25.206.261 78 

Jugovzhodna Slovenija   85.923.694   70.390.018 82 

Koroška   42.232.365   32.432.925 77 

Savinjska 148.770.313 121.084.041 81 

Zasavska   23.615.136   21.147.167 90 

Pomurska   70.747.691   43.096.775 61 

Skupaj  1.130.343.091   1.138.979.320               101 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 

leto 2012 

 

Največjo odstotno pokritost PPi z 100 % od 54 % dohodnine imata Osrednjeslovenska in 

Obalno-kraška regija, ki z 100 % od 54 % dohodnine presegata PPi za 51 % oziroma 20 %. 

PPi v celoti pokriva tudi Gorenjska regija, ki skupaj z Osrednjeslovensko in Obalno-kraško 

regijo prestavlja edine regije v Sloveniji, ki z 100 % od 54 % dohodnine v celoti pokrivajo 

PPi. Najmanjšo odstotno pokritost PPi z 100 % od 54 % dohodnine ima Pomurska regija. V 

ostalih regijah se pokritost PPi z 100 % od 54 % dohodnine giblje med 70 % in 90 %. 

 

SKLEP 
 

Uresničevanje lokalne samouprave je kompleksen družbeni, politični, pravni in upravni 

proces, ki se v prvi vrsti nanaša na delitev posameznih pristojnosti med državno in lokalno 

ravnjo, zato mora biti financiranje občin usklajeno s pristojnostmi oziroma nalogami 

občine. V preteklosti so lokalno samoupravo v Sloveniji poleg občin, sestavljali še okraji 

in oblasti, ki so bili postopoma ukinjeni. Občine so se v času spreminjale predvsem po 

velikosti, številu prebivalstva in njihovih pristojnostih. Z osamosvojitvijo Slovenije so se 

občine osredotočile predvsem na lokalne funkcije kot so servisiranje občanov, 

gospodarjenje z infrastrukturo, zagotavljanje komunalnih storitev, urejanje prostora in 

pospeševanje razvoja v občini.  

 

Sistem financiranja občin v Sloveniji sta pomembno zaznamovala Zakona o financiranju 

občin in sicer ZFO, ki je bil v veljavi do leta 2007 in ZFO-1, ki je trenutno v veljavi. ZFO-

1 je bil po začetku veljavnosti nekoliko spremenjen saj so bili nekateri členi v neskladju z 

Ustavo. Z uveljavitvijo ZFO-1 se je spremenila enačba za izračun primerne porabe, 

nekoliko drugačna je klasifikacija virov financiranja občin in omejitve glede zadolževanja 
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občin. Glavna novost ZFO-1 v primerjavi z ZFO predstavlja vpeljava t.i. primernega 

obsega sredstev kot merila za določitev prihodkov od dohodnine občin za financiranje 

primerne porabe in s tem povezan način določanja zneska dohodnine občinam.  

 

Glavni vir financiranja slovenskih občin so prihodki iz naslova dohodnine, ki so v letu 

2010 predstavljali več kot polovico vseh prihodkov občin. Pomemben vir financiranja so 

še nedavčni in transferni prihodki ter prihodki od davka na nepremičnine, ki vključujejo 

prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in od davka na nepremično 

premoženje. Podobna struktura prihodkov je bila značilna tudi za statistične regije v 

Sloveniji. Nekoliko drugačno strukturo prihodkov v letu 2010 pa so imele slovenske 

mestne občine za katere je bil značilen nekoliko manjši delež prihodkov od dohodnine in 

večji delež prihodkov od davka na nepremičnine v celotnih prihodkih. Med mestnimi 

občinami je izstopal Slovenj Gradec saj je imel v svoji strukturi prihodkov največji delež 

kapitalskih prihodkov in s tem celo presegal delež prihodkov od dohodnine. Bistveno 

drugačno strukturo prihodkov kot mestne občine, statistične regije in agregatno gledano 

vse občine v Sloveniji pa so v letu 2010 imele najmanjše občine po številu prebivalstva. V 

teh občinah so prihodki od dohodnine in transferni prihodki predstavljali med 80 in 90 

odstotkov vseh prihodkov.  

 

Občinam v okviru ZFO-1 pripada 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu. 

Navedenih 54 % dohodnine se razdeli na 70 % od 54 % dohodnine, ki se najprej dodeli 

občinam za financiranje primerne porabe in 30 % od 54 % dohodnine, ki se nameni v 

sredstva za solidarnostno izravnavo. Izračunan znesek dohodnine občin se glede na 

izračunano primerno porabo in primeren obseg sredstev korigira s tremi tipi izravnav in 

sicer: solidarnostno izravnavo, dodatno solidarnostno izravnavo in finančno izravnavo. 

Solidarnostna in dodatna solidarnostna izravnava se financirata s presežki zneskov 

dohodnin občin nad primernim obsegom sredstev, medtem ko finančno izravnavo občine 

po potrebi prejmejo iz državnega proračuna. V samem postopku določanja zneska 

dohodnine občinam izstopata predvsem dve pomanjkljivosti. Prva je povezana z delitvijo  

dohodnine na 70 % od 54 % in 30 % od 54 %. Posledica tega je neustreznost pojma 

»solidarnostne izravnave«. Iz primerov namreč izhaja, da se solidarnostna izravnava, ki jo 

prejme občina financira delno ali v celoti s 30 % od 54 % dohodnine te iste občine, kar 

pomeni, da je občina sama sebi solidarna. Ta problem bi lahko rešili tako, da dohodnine ne 

bi delili na dva dela in s tem upoštevali le 100 % od 54 % dohodnine. Druga 

pomanjkljivost pa je obstoj dveh meril za določitev zneska dohodnine in različnih 

izravnav, ki pripadajo občinam in sicer primerne porabe in primernega obsega sredstev. 

Posledično postopek določanja zneska dohodnine vključuje kar tri izravnave, poleg tega pa 

lahko občine po prihodkih od dohodnine razdelimo v dve skupini, na občine s primernim 

obsegom sredstev večjim od primerne porabe in občine s primernim obsegom sredstev 

manjšim od primerne porabe. V občinah s primernim obsegom sredstev večjim od 

primerne porabe so prihodki od dohodnine večji od primerne porabe, medtem ko so v 

občinah s primernim obsegom sredstev manjšim od primerne porabe prihodki od 

dohodnine manjši od primerne porabe zato prejmejo te občine še finančno izravnavo do 
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višine primerne porabe. Ta problem bi lahko rešili z uporabo enega samega merila za 

določitev zneska dohodnine in izravnav občinam.   

 

Če določimo, da je primeren obseg sredstev enak primerni porabi, postane primerna poraba 

edino merilo za določitev zneska dohodnine in različnih izravnav v posameznih občinah. V 

postopku določanja zneska dohodnine se spremeni predvsem način izračuna solidarnostne 

izravnave in finančne izravnave, medtem ko dodatna solidarnostna izravnava ni več 

vključena v izračun zneska dohodnine. Osnova za izračun dodatne solidarnostne izravnave 

po ZFO-1 je namreč razlika med primernim obsegom sredstev in primerno porabo. 

Prihodki od dohodnine posameznih občin in skupni prihodki od dohodnine občin so enaki 

skupni primerni porabi, medtem ko so skupni prihodki od dohodnine občin izračunani v 

okviru ZFO-1 večji od skupne primerne porabe. Iz izračunov na podlagi razpoložljivih 

podatkov izhaja, da finančna izravnava iz državnega proračuna ni več potrebna saj se pri 

občinah, ki z dohodnino ne dosegajo primerne porabe, ta razlika v celoti nadomesti s 

presežki ostalih občin, ki z dohodnino presegajo primerno porabo. Prihodki od dohodnine 

se v večini občin povečajo.  Med posameznimi občinami največ prihodkov od dohodnine 

pridobi občina Solčava z nekaj več kot 500 prebivalci, največ dohodnine pa izgubita 

Ljubljana in Maribor, največji občini po številu prebivalstva v Sloveniji. Najvišji odstotek 

občin s povečanjem dohodnine je pri občinah do 3.000 prebivalcev, medtem ko vse občine 

nad 30.000 prebivalci izgubijo nekaj dohodnine. Odstotek občin z zmanjšanjem prihodkov 

od dohodnine se ne povečuje s povečevanjem števila prebivalstva. Med statističnimi 

regijami največ dohodnine izgubita Osrednjeslovenska in Obalno-kraška regija, največ 

dohodnine pa pridobita Spodnjeposavska in Notranjsko-kraška regija.   

 

Iz razmerij med 100 % od 54 % dohodnine občin in primerno porabo izhaja, da le 19 % 

občin v Sloveniji pokriva celotno primerno porabo z 100 % od 54 % dohodnine, medtem 

ko ima kar 81 % občin 100 % od 54 % dohodnine manjše od primerne porabe. Nobena 

občina z manj kot 3.000 prebivalci ne pokriva celotne primerne porabe z 100 % od 54 % 

dohodnine, medtem ko vse občine nad 30.000 prebivalci v celoti pokrivajo ali presegajo 

primerno porabo. Za omenjene občine je značilna tudi najmanjša in največja povprečna 

pokritost primerne porabe z 100 % od 54 % dohodnine. Največ občin med statističnimi 

regijami pokriva celotno primerno porabo z 100 % od 54 % dohodnine v Osrednje-

slovenski in Obalno-kraški regiji, medtem ko v Spodjeposavski in Koroški regiji nobena 

občina ne pokriva celotne primerne porabe z 100 % od 54 % dohodnine. Največjo odstotno 

pokritost primerne porabe z 100 % od 54 % dohodnine dosegajo Osrednjeslovenska, 

Obalno-kraška in Gorenjska regija, ki so tudi edine regiji v Sloveniji, ki z 100 % od 54 % 

dohodnine v celoti pokrivajo primerno porabo. Najmanjšo odstotno pokritost primerne 

porabe z 100 % od 54 % dohodnine ima Pomurska regija.  
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Priloga 1: Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 
 

CEMR- Council of european municipalities and regions 

COE- Council of Europe 

DURS-Davčna uprava Republike Slovenije 

PPi-Primerna poraba občine 

POSi-Primeren obseg sredstev občine 

STA-Slovenska tiskovna agencija 

ZFO-Zakon o financiranju občin v veljavi do leta 2007 

ZFO-1-Zakon o financiranju občin trenutno v veljavi 

ZG-Zakon o gozdovih 

ZGO-Zakon o graditvi objektov 

ZLS-Zakon o lokalni samoupravi 

 

Priloga 2: Delež sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1  
 

     (
       

  
)  (

       

   
)  (

       

   
)  (

       

  
)  (

       

  
)

 

((
  

Š  
   )     )

  
 

SVSo = skupna višina sredstev, ki so občini na 

razpolago; 

 

FIo = občinski prihodek iz solidarnostne in finančne 

izravnave; 

 

KFI = 20 % sredstev – kvota »solidarnostna in 

finančna izravnava«; 

 

FI = skupna višina sredstev solidarnostne in finančne 

izravnave; 

 

OCo =dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih 

poti) v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za 

promet; 

 

KOC = 30 % sredstev za sofinanciranje investicij – 

kvota »občinske ceste«; 

 

OCD = skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in 

javnih poti) v državi po podatkih ministrstva, 

pristojnega za promet; 

 

ODo = površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 

območjih z omejenimi naravnimi dejavniki občini po 

podatkih ministrstva, pristojnega 

za kmetijstvo; 

 

KOD = 20 % sredstev za sofinanciranje investicij – 

kvota »Omejeni naravni 

dejavniki«; 

 

OD =  skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi 

na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v 

državi po podatkih ministrstva, 

pristojnega za kmetijstvo; 

 

NAo = površina območja Nature 2000 v občini po 

podatkih ministrstva, pristojnega za okolje in prostor; 

 

KNA = 10 % sredstev za sofinanciranje investicij – 

kvota »Natura 2000«; 

 

NA = skupna površina območja »Natura 2000« v 

državi po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje 

in prostor; 
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OOo = površina desetkilometrskega obmejnega pasu v 

občini po podatkih Urada za makroekonomske analize 

in razvoj; 

 

KOO = 10% sredstev za sofinanciranje investicij – 

kvota »obmejno območje«; 

 

OOD = skupna površina desetkilometrskega 

obmejnega pasu v državi po podatkih Urada za 

makroekonomske analize; 

 

Po = površina občine po podatkih Geodetske uprave 

RS; 

 

ŠPo = število prebivalcev občine po podatkih 

Statističnega urada RS; 

 

KRP = 10 % sredstev za sofinanciranje investicij – 

kvota »Redkost poseljenosti«; 

 

RP = vsota faktorjev redkosti poseljenosti po 

posameznih občinah, ki so rezultat enačbe:   

∑
  

Š  
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Priloga 3: Izračun prihodkov od dohodnine in finančne izravnave v okviru ZFO-1 
 

1. Izračun prihodkov od dohodnine 

 

Uporabljene okrajšave v tabeli: 

 

PPi = primerna poraba 

POSi = primeren obseg sredstev 

SI = sredstva za solidarnostno izravnavo 

PSI = potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo 

SIi = solidarnostna izravnava občine 

DSI = sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo 

PDSI = potrebna sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo  

DSIi = dodatna solidarnostna izravnava občine 
 

Tabela 1: Izračun prihodkov od dohodnine in finančne izravnave v okviru ZFO-1 
 

  
PPi POSi 

70 % od 54 % 

dohodnine 

30 % od 54% 

dohodnine 

Razlika med 70 

% 54 % 

dohodnine in 

POSi 

Presežki 

70% od 54 

% 

dohodnine 

nad POSi 

SI PSI SIi 
Prihodki od 

dohodnine 
DSI POSi-PPi PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, ki 

pripada občini 

  
1 2 3 4 5= 3-2 6 7 = 4+6 8 9 = ABS(8) 10= 3-6+9 11 = 3+4-10 12=2-1 

13 

POSi<PPi 
14=13/13 15=14*11 15=10+15 

1. AJDOVŠČINA 10.516.421 10.482.245 6.483.086 2.778.465 -3.999.159 0 2.778.465 -3.999.159 3.999.159 10.482.245 -1.220.694 -34.176 -34.176 0,001754 15.143 10.497.388 

2. APAČE 2.312.256 2.238.640 722.739 309.745 -1.515.901 0 309.745 -1.515.901 1.515.901 2.238.640 -1.206.156 -73.616 -73.616 0,003777 32.618 2.271.258 

3. BELTINCI 4.635.129 4.677.878 1.897.298 813.128 -2.780.580 0 813.128 -2.780.580 2.780.580 4.677.878 -1.967.452 42.749 0 0,000000 0 4.677.878 

4. BENEDIKT 1.515.685 1.458.782 444.916 190.678 -1.013.866 0 190.678 -1.013.866 1.013.866 1.458.782 -823.188 -56.903 -56.903 0,002920 25.213 1.483.995 

5. BISTRICA OB SOTLI 1.279.688 1.150.788 240.319 102.994 -910.469 0 102.994 -910.469 910.469 1.150.788 -807.475 -128.900 -128.900 0,006614 57.113 1.207.901 

6. BLED 4.422.085 4.475.219 3.834.032 1.643.157 -641.187 0 1.643.157 -641.187 641.187 4.475.219 1.001.970 53.134 0 0,000000 0 4.475.219 

7. BLOKE 1.337.772 1.208.236 469.020 201.008 -739.216 0 201.008 -739.216 739.216 1.208.236 -538.208 -129.536 -129.536 0,006646 57.395 1.265.631 

8. BOHINJ 3.828.427 3.558.456 1.561.341 669.146 -1.997.115 0 669.146 -1.997.115 1.997.115 3.558.456 -1.327.969 -269.971 -269.971 0,013852 119.619 3.678.075 

9. BOROVNICA 2.093.583 2.120.811 1.462.148 626.635 -658.663 0 626.635 -658.663 658.663 2.120.811 -32.028 27.228 0 0,000000 0 2.120.811 

10. BOVEC 2.937.922 2.604.460 853.545 365.805 -1.750.915 0 365.805 -1.750.915 1.750.915 2.604.460 -1.385.110 -333.462 -333.462 0,017110 147.750 2.752.210 

11. BRASLOVČE 3.044.807 3.028.542 1.917.345 821.720 -1.111.197 0 821.720 -1.111.197 1.111.197 3.028.542 -289.477 -16.265 -16.265 0,000835 7.207 3.035.749 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

70 % od 54 % 

dohodnine 

30 % od 54% 

dohodnine 

Razlika med 70 

% 54 % 

dohodnine in 

POSi 

Presežki 

70% od 54 

% 

dohodnine 

nad POSi 

SI PSI SIi 
Prihodki od 

dohodnine 
DSI POSi-PPi PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, ki 

pripada občini 

  
1 2 3 4 5= 3-2 6 7 = 4+6 8 9 = ABS(8) 10= 3-6+9 11 = 3+4-10 12=2-1 

13 

POSi<PPi 
14=13/13 15=14*11 15=10+15 

12. BRDA 3.484.279 3.397.179 1.891.359 810.582 -1.505.820 0 810.582 -1.505.820 1.505.820 3.397.179 -695.238 -87.100 -87.100 0,004469 38.592 3.435.771 

13. BREZOVICA 5.878.990 5.947.548 5.145.917 2.205.393 -801.631 0 2.205.393 -801.631 801.631 5.947.548 1.403.762 68.558 0 0,000000 0 5.947.548 

14. BREŽICE 15.062.780 14.604.097 7.449.441 3.192.618 -7.154.656 0 3.192.618 -7.154.656 7.154.656 14.604.097 -3.962.038 -458.683 -458.683 0,023535 203.233 14.807.330 

15. CANKOVA 1.198.381 1.175.827 373.484 160.064 -802.343 0 160.064 -802.343 802.343 1.175.827 -642.279 -22.554 -22.554 0,001157 9.993 1.185.820 

16. CELJE (M) 23.483.453 24.540.596 20.561.263 8.811.970 -3.979.333 0 8.811.970 -3.979.333 3.979.333 24.540.596 4.832.637 1.057.143 0 0,000000 0 24.540.596 

17. CERKLJE NA GORENJSKEM 4.255.480 4.148.973 2.454.313 1.051.849 -1.694.660 0 1.051.849 -1.694.660 1.694.660 4.148.973 -642.811 -106.507 -106.507 0,005465 47.191 4.196.164 

18. CERKNICA 6.953.444 6.695.342 3.861.689 1.655.010 -2.833.653 0 1.655.010 -2.833.653 2.833.653 6.695.342 -1.178.643 -258.102 -258.102 0,013243 114.360 6.809.702 

19. CERKNO 3.792.553 3.479.649 1.502.518 643.936 -1.977.131 0 643.936 -1.977.131 1.977.131 3.479.649 -1.333.195 -312.904 -312.904 0,016055 138.641 3.618.290 

20. CERKVENJAK 1.351.418 1.288.771 394.053 168.880 -894.718 0 168.880 -894.718 894.718 1.288.771 -725.838 -62.647 -62.647 0,003214 27.758 1.316.529 

21. CIRKULANE 1.700.618 1.584.412 406.092 174.039 -1.178.320 0 174.039 -1.178.320 1.178.320 1.584.412 -1.004.281 -116.206 -116.206 0,005962 51.488 1.635.900 

22. ČRENŠOVCI 2.326.504 2.348.853 839.313 359.706 -1.509.540 0 359.706 -1.509.540 1.509.540 2.348.853 -1.149.834 22.349 0 0,000000 0 2.348.853 

23. ČRNA NA KOROŠKEM 2.365.407 2.233.122 1.016.864 435.799 -1.216.258 0 435.799 -1.216.258 1.216.258 2.233.122 -780.459 -132.285 -132.285 0,006787 58.613 2.291.735 

24. ČRNOMELJ 8.764.622 8.578.902 3.815.500 1.635.214 -4.763.402 0 1.635.214 -4.763.402 4.763.402 8.578.902 -3.128.188 -185.720 -185.720 0,009529 82.289 8.661.191 

25. DESTRNIK 1.691.601 1.632.958 621.643 266.419 -1.011.315 0 266.419 -1.011.315 1.011.315 1.632.958 -744.896 -58.643 -58.643 0,003009 25.983 1.658.941 

26. DIVAČA 2.537.231 2.415.406 1.506.551 645.665 -908.855 0 645.665 -908.855 908.855 2.415.406 -263.190 -121.825 -121.825 0,006251 53.978 2.469.384 

27. DOBJE 728.099 684.716 196.709 84.304 -488.007 0 84.304 -488.007 488.007 684.716 -403.703 -43.383 -43.383 0,002226 19.222 703.938 

28. DOBREPOLJE 2.499.123 2.377.758 1.136.513 487.077 -1.241.245 0 487.077 -1.241.245 1.241.245 2.377.758 -754.168 -121.365 -121.365 0,006227 53.774 2.431.532 

29. DOBRNA 1.417.068 1.355.838 588.368 252.158 -767.470 0 252.158 -767.470 767.470 1.355.838 -515.312 -61.230 -61.230 0,003142 27.130 1.382.968 

30. DOBROVA-POLHOV GRADEC 4.876.054 4.641.722 3.062.493 1.312.497 -1.579.229 0 1.312.497 -1.579.229 1.579.229 4.641.722 -266.732 -234.332 -234.332 0,012023 103.828 4.745.550 

31. DOBROVNIK 897.331 860.031 272.972 116.988 -587.059 0 116.988 -587.059 587.059 860.031 -470.071 -37.300 -37.300 0,001914 16.527 876.558 

32. DOL PRI LJUBLJANI 2.968.591 2.977.849 2.757.782 1.181.907 -220.067 0 1.181.907 -220.067 220.067 2.977.849 961.840 9.258 0 0,000000 0 2.977.849 

33. DOLENJSKE TOPLICE 2.259.057 2.161.836 1.219.188 522.509 -942.648 0 522.509 -942.648 942.648 2.161.836 -420.139 -97.221 -97.221 0,004988 43.077 2.204.913 

34. DOMŽALE 16.834.023 17.372.834 17.649.264 7.563.970 276.430 276.430 7.840.400 0 0 17.372.834 7.840.400 538.811 0 0,000000 0 17.372.834 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

70 % od 54 % 

dohodnine 

30 % od 54% 

dohodnine 

Razlika med 70 

% 54 % 

dohodnine in 

POSi 

Presežki 

70% od 54 

% 

dohodnine 

nad POSi 

SI PSI SIi 
Prihodki od 

dohodnine 
DSI POSi-PPi PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, ki 

pripada občini 

  
1 2 3 4 5= 3-2 6 7 = 4+6 8 9 = ABS(8) 10= 3-6+9 11 = 3+4-10 12=2-1 

13 

POSi<PPi 
14=13/13 15=14*11 15=10+15 

35. DORNAVA 1.646.315 1.612.064 550.016 235.721 -1.062.048 0 235.721 -1.062.048 1.062.048 1.612.064 -826.327 -34.251 -34.251 0,001757 15.176 1.627.240 

36. DRAVOGRAD 4.886.209 4.908.491 2.606.834 1.117.215 -2.301.657 0 1.117.215 -2.301.657 2.301.657 4.908.491 -1.184.442 22.282 0 0,000000 0 4.908.491 

37. DUPLEK 3.771.320 3.788.282 1.884.318 807.565 -1.903.964 0 807.565 -1.903.964 1.903.964 3.788.282 -1.096.399 16.962 0 0,000000 0 3.788.282 

38. GORENJA VAS-POLJANE 5.817.591 5.300.963 1.923.564 824.385 -3.377.399 0 824.385 -3.377.399 3.377.399 5.300.963 -2.553.014 -516.628 -516.628 0,026508 228.907 5.529.870 

39. GORIŠNICA 2.241.028 2.235.825 965.703 413.873 -1.270.122 0 413.873 -1.270.122 1.270.122 2.235.825 -856.249 -5.203 -5.203 0,000267 2.305 2.238.130 

40. GORJE 1.930.543 1.847.761 923.325 395.711 -924.436 0 395.711 -924.436 924.436 1.847.761 -528.725 -82.782 -82.782 0,004247 36.679 1.884.440 

41. GORNJA RADGONA 5.085.782 5.033.231 2.243.055 961.309 -2.790.176 0 961.309 -2.790.176 2.790.176 5.033.231 -1.828.867 -52.551 -52.551 0,002696 23.284 5.056.515 

42. GORNJI GRAD 1.929.255 1.781.362 527.401 226.029 -1.253.961 0 226.029 -1.253.961 1.253.961 1.781.362 -1.027.932 -147.893 -147.893 0,007588 65.528 1.846.890 

43. GORNJI PETROVCI 1.744.630 1.592.945 383.468 164.343 -1.209.477 0 164.343 -1.209.477 1.209.477 1.592.945 -1.045.134 -151.685 -151.685 0,007783 67.208 1.660.153 

44. GRAD 1.620.588 1.530.054 288.198 123.514 -1.241.856 0 123.514 -1.241.856 1.241.856 1.530.054 -1.118.342 -90.534 -90.534 0,004645 40.114 1.570.168 

45. GROSUPLJE 10.196.398 10.244.931 9.462.083 4.055.178 -782.848 0 4.055.178 -782.848 782.848 10.244.931 3.272.330 48.533 0 0,000000 0 10.244.931 

46. HAJDINA 2.026.414 2.051.682 1.052.754 451.180 -998.928 0 451.180 -998.928 998.928 2.051.682 -547.748 25.268 0 0,000000 0 2.051.682 

47. HOČE-SLIVNICA 5.792.511 5.881.360 3.871.314 1.659.135 -2.010.046 0 1.659.135 -2.010.046 2.010.046 5.881.360 -350.911 88.849 0 0,000000 0 5.881.360 

48. HODOŠ 319.161 279.601 32.986 14.137 -246.615 0 14.137 -246.615 246.615 279.601 -232.478 -39.560 -39.560 0,002030 17.528 297.129 

49. HORJUL 1.650.862 1.615.579 1.047.210 448.804 -568.369 0 448.804 -568.369 568.369 1.615.579 -119.565 -35.283 -35.283 0,001810 15.633 1.631.212 

50. HRASTNIK 5.184.349 5.305.369 2.905.727 1.245.312 -2.399.642 0 1.245.312 -2.399.642 2.399.642 5.305.369 -1.154.330 121.020 0 0,000000 0 5.305.369 

51. HRPELJE-KOZINA 3.024.398 2.806.791 1.363.947 584.549 -1.442.844 0 584.549 -1.442.844 1.442.844 2.806.791 -858.295 -217.607 -217.607 0,011165 96.417 2.903.208 

52. IDRIJA 8.035.671 7.581.071 4.380.611 1.877.405 -3.200.460 0 1.877.405 -3.200.460 3.200.460 7.581.071 -1.323.055 -454.600 -454.600 0,023325 201.424 7.782.495 

53. IG 3.767.927 3.721.905 2.888.851 1.238.079 -833.054 0 1.238.079 -833.054 833.054 3.721.905 405.025 -46.022 -46.022 0,002361 20.391 3.742.296 

54. ILIRSKA BISTRICA 8.784.656 8.467.753 4.138.717 1.773.736 -4.329.036 0 1.773.736 -4.329.036 4.329.036 8.467.753 -2.555.300 -316.903 -316.903 0,016260 140.413 8.608.166 

55. IVANČNA GORICA 9.325.544 9.065.144 5.715.834 2.449.643 -3.349.310 0 2.449.643 -3.349.310 3.349.310 9.065.144 -899.667 -260.400 -260.400 0,013361 115.378 9.180.522 

56. IZOLA 7.556.449 7.893.931 6.819.766 2.922.757 -1.074.165 0 2.922.757 -1.074.165 1.074.165 7.893.931 1.848.592 337.482 0 0,000000 0 7.893.931 

57. JESENICE 10.400.413 10.889.111 6.400.094 2.742.897 -4.489.017 0 2.742.897 -4.489.017 4.489.017 10.889.111 -1.746.120 488.698 0 0,000000 0 10.889.111 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 
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58. JEZERSKO 673.642 587.915 249.555 106.952 -338.360 0 106.952 -338.360 338.360 587.915 -231.408 -85.727 -85.727 0,004399 37.984 625.899 

59. JURŠINCI 1.522.711 1.470.184 343.378 147.162 -1.126.806 0 147.162 -1.126.806 1.126.806 1.470.184 -979.644 -52.527 -52.527 0,002695 23.274 1.493.458 

60. KAMNIK 15.668.179 15.728.895 11.977.405 5.133.174 -3.751.490 0 5.133.174 -3.751.490 3.751.490 15.728.895 1.381.684 60.716 0 0,000000 0 15.728.895 

61. KANAL 4.141.181 3.886.601 1.654.441 709.046 -2.232.160 0 709.046 -2.232.160 2.232.160 3.886.601 -1.523.114 -254.580 -254.580 0,013062 112.799 3.999.400 

62. KIDRIČEVO 4.019.547 3.929.791 1.742.201 746.657 -2.187.590 0 746.657 -2.187.590 2.187.590 3.929.791 -1.440.933 -89.756 -89.756 0,004605 39.769 3.969.560 

63. KOBARID 2.930.726 2.777.294 1.060.795 454.626 -1.716.499 0 454.626 -1.716.499 1.716.499 2.777.294 -1.261.873 -153.432 -153.432 0,007872 67.983 2.845.277 

64. KOBILJE 386.506 375.948 104.483 44.779 -271.465 0 44.779 -271.465 271.465 375.948 -226.686 -10.558 -10.558 0,000542 4.678 380.626 

65. KOČEVJE 9.963.305 9.719.701 4.349.016 1.863.864 -5.370.685 0 1.863.864 -5.370.685 5.370.685 9.719.701 -3.506.821 -243.604 -243.604 0,012499 107.936 9.827.637 

66. KOMEN 2.354.555 2.243.480 1.260.816 540.350 -982.664 0 540.350 -982.664 982.664 2.243.480 -442.314 -111.075 -111.075 0,005699 49.215 2.292.695 

67. KOMENDA 2.893.561 2.928.820 2.561.088 1.097.609 -367.732 0 1.097.609 -367.732 367.732 2.928.820 729.877 35.259 0 0,000000 0 2.928.820 

68. KOPER (M) 25.284.940 26.134.267 22.717.054 9.735.880 -3.417.213 0 9.735.880 -3.417.213 3.417.213 26.134.267 6.318.667 849.327 0 0,000000 0 26.134.267 

69. KOSTANJEVICA NA KRKI 1.662.642 1.585.092 710.954 304.695 -874.138 0 304.695 -874.138 874.138 1.585.092 -569.443 -77.550 -77.550 0,003979 34.361 1.619.453 

70. KOSTEL 711.492 610.919 204.775 87.761 -406.144 0 87.761 -406.144 406.144 610.919 -318.383 -100.573 -100.573 0,005160 44.562 655.481 

71. KOZJE 2.629.718 2.414.649 574.638 246.273 -1.840.011 0 246.273 -1.840.011 1.840.011 2.414.649 -1.593.738 -215.069 -215.069 0,011035 95.293 2.509.942 

72. KRANJ (M) 26.675.461 27.736.673 23.728.682 10.169.435 -4.007.991 0 10.169.435 -4.007.991 4.007.991 27.736.673 6.161.444 1.061.212 0 0,000000 0 27.736.673 

73. KRANJSKA GORA 3.642.022 3.456.731 2.207.357 946.010 -1.249.374 0 946.010 -1.249.374 1.249.374 3.456.731 -303.364 -185.291 -185.291 0,009507 82.099 3.538.830 

74. KRIŽEVCI 2.076.661 2.047.956 887.710 380.447 -1.160.246 0 380.447 -1.160.246 1.160.246 2.047.956 -779.799 -28.705 -28.705 0,001473 12.719 2.060.675 

75. KRŠKO 16.020.186 15.582.980 8.479.649 3.634.135 -7.103.331 0 3.634.135 -7.103.331 7.103.331 15.582.980 -3.469.196 -437.206 -437.206 0,022433 193.717 15.776.697 

76. KUNGOTA 2.990.993 2.919.556 1.406.027 602.583 -1.513.529 0 602.583 -1.513.529 1.513.529 2.919.556 -910.946 -71.437 -71.437 0,003665 31.652 2.951.208 

77. KUZMA 1.089.092 1.041.142 179.424 76.896 -861.718 0 76.896 -861.718 861.718 1.041.142 -784.822 -47.950 -47.950 0,002460 21.246 1.062.388 

78. LAŠKO 8.676.578 8.368.991 3.960.938 1.697.545 -4.408.053 0 1.697.545 -4.408.053 4.408.053 8.368.991 -2.710.508 -307.587 -307.587 0,015782 136.285 8.505.276 

79. LENART 4.407.929 4.347.947 2.605.699 1.116.728 -1.742.248 0 1.116.728 -1.742.248 1.742.248 4.347.947 -625.520 -59.982 -59.982 0,003078 26.577 4.374.524 

80. LENDAVA 6.122.094 6.172.743 3.014.954 1.292.123 -3.157.789 0 1.292.123 -3.157.789 3.157.789 6.172.743 -1.865.666 50.649 0 0,000000 0 6.172.743 

se nadaljuje  
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81. LITIJA 9.399.577 9.063.270 5.151.225 2.207.668 -3.912.045 0 2.207.668 -3.912.045 3.912.045 9.063.270 -1.704.377 -336.307 -336.307 0,017256 149.011 9.212.281 

82. LJUBLJANA (M) 125.630.767 132.469.340 170.543.004 73.089.859 38.073.664 38.073.664 111.163.523 0 0 132.469.340 111.163.523 6.838.573 0 0,000000 0 132.469.340 

83. LJUBNO 2.109.094 1.935.010 540.439 231.617 -1.394.571 0 231.617 -1.394.571 1.394.571 1.935.010 -1.162.954 -174.084 -174.084 0,008932 77.133 2.012.143 

84. LJUTOMER 7.083.749 6.978.724 2.984.302 1.278.987 -3.994.422 0 1.278.987 -3.994.422 3.994.422 6.978.724 -2.715.435 -105.025 -105.025 0,005389 46.534 7.025.258 

85. LOGATEC 7.644.586 7.506.126 5.401.730 2.315.027 -2.104.396 0 2.315.027 -2.104.396 2.104.396 7.506.126 210.631 -138.460 -138.460 0,007104 61.349 7.567.475 

86. LOG-DRAGOMER 1.836.202 1.887.282 2.204.381 944.735 317.099 317.099 1.261.834 0 0 1.887.282 1.261.834 51.080 0 0,000000 0 1.887.282 

87. LOŠKA DOLINA 2.549.549 2.412.225 1.172.396 502.455 -1.239.829 0 502.455 -1.239.829 1.239.829 2.412.225 -737.374 -137.324 -137.324 0,007046 60.845 2.473.070 

88. LOŠKI POTOK 1.631.500 1.479.010 403.001 172.715 -1.076.009 0 172.715 -1.076.009 1.076.009 1.479.010 -903.294 -152.490 -152.490 0,007824 67.565 1.546.575 

89. LOVRENC NA POHORJU 2.068.247 1.982.554 897.016 384.435 -1.085.538 0 384.435 -1.085.538 1.085.538 1.982.554 -701.103 -85.693 -85.693 0,004397 37.969 2.020.523 

90. LUČE 1.741.242 1.485.678 229.099 98.185 -1.256.579 0 98.185 -1.256.579 1.256.579 1.485.678 -1.158.394 -255.564 -255.564 0,013113 113.235 1.598.913 

91. LUKOVICA 3.382.264 3.264.927 1.654.946 709.262 -1.609.981 0 709.262 -1.609.981 1.609.981 3.264.927 -900.719 -117.337 -117.337 0,006020 51.990 3.316.917 

92. MAJŠPERK 2.869.606 2.697.940 867.621 371.838 -1.830.319 0 371.838 -1.830.319 1.830.319 2.697.940 -1.458.481 -171.666 -171.666 0,008808 76.062 2.774.002 

93. MAKOLE 1.556.991 1.446.636 438.110 187.761 -1.008.526 0 187.761 -1.008.526 1.008.526 1.446.636 -820.765 -110.355 -110.355 0,005662 48.896 1.495.532 

94. MARIBOR (M) 50.785.424 53.628.314 45.856.596 19.652.827 -7.771.718 0 19.652.827 -7.771.718 7.771.718 53.628.314 11.881.109 2.842.890 0 0,000000 0 53.628.314 

95. MARKOVCI 2.149.935 2.182.199 1.057.606 453.260 -1.124.593 0 453.260 -1.124.593 1.124.593 2.182.199 -671.333 32.264 0 0,000000 0 2.182.199 

96. MEDVODE 8.267.806 8.343.010 7.333.308 3.142.846 -1.009.702 0 3.142.846 -1.009.702 1.009.702 8.343.010 2.133.144 75.204 0 0,000000 0 8.343.010 

97. MENGEŠ 3.576.347 3.688.041 3.434.893 1.472.097 -253.148 0 1.472.097 -253.148 253.148 3.688.041 1.218.949 111.694 0 0,000000 0 3.688.041 

98. METLIKA 4.702.209 4.706.714 2.083.845 893.077 -2.622.869 0 893.077 -2.622.869 2.622.869 4.706.714 -1.729.792 4.505 0 0,000000 0 4.706.714 

99. MEŽICA 1.926.795 1.977.627 1.233.652 528.708 -743.975 0 528.708 -743.975 743.975 1.977.627 -215.267 50.832 0 0,000000 0 1.977.627 

100. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 3.150.050 3.278.586 2.238.546 959.377 -1.040.040 0 959.377 -1.040.040 1.040.040 3.278.586 -80.663 128.536 0 0,000000 0 3.278.586 

101. MIREN-KOSTANJEVICA 2.750.475 2.733.738 1.707.590 731.824 -1.026.148 0 731.824 -1.026.148 1.026.148 2.733.738 -294.324 -16.737 -16.737 0,000859 7.416 2.741.154 

102. MIRNA 1.607.575 1.564.664 867.245 371.677 -697.419 0 371.677 -697.419 697.419 1.564.664 -325.742 -42.911 -42.911 0,002202 19.013 1.583.677 

103. MIRNA PEČ 1.923.330 1.823.927 935.129 400.770 -888.798 0 400.770 -888.798 888.798 1.823.927 -488.028 -99.403 -99.403 0,005100 44.043 1.867.970 

se nadaljuje 
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104. MISLINJA 2.962.948 2.871.332 1.384.957 593.553 -1.486.375 0 593.553 -1.486.375 1.486.375 2.871.332 -892.822 -91.616 -91.616 0,004701 40.593 2.911.925 

105. MOKRONOG-TREBELNO 2.343.366 2.144.716 819.079 351.034 -1.325.637 0 351.034 -1.325.637 1.325.637 2.144.716 -974.603 -198.650 -198.650 0,010193 88.018 2.232.734 

106. MORAVČE 3.170.603 3.050.602 1.539.635 659.844 -1.510.967 0 659.844 -1.510.967 1.510.967 3.050.602 -851.123 -120.001 -120.001 0,006157 53.170 3.103.772 

107. MORAVSKE TOPLICE 4.316.433 4.061.808 1.315.556 563.810 -2.746.252 0 563.810 -2.746.252 2.746.252 4.061.808 -2.182.442 -254.625 -254.625 0,013065 112.819 4.174.627 

108. MOZIRJE 2.521.885 2.455.198 1.414.667 606.286 -1.040.531 0 606.286 -1.040.531 1.040.531 2.455.198 -434.245 -66.687 -66.687 0,003422 29.548 2.484.746 

109. MURSKA SOBOTA (M) 9.602.379 10.018.958 7.765.140 3.327.917 -2.253.818 0 3.327.917 -2.253.818 2.253.818 10.018.958 1.074.099 416.579 0 0,000000 0 10.018.958 

110. MUTA 2.145.096 2.106.667 884.895 379.241 -1.221.772 0 379.241 -1.221.772 1.221.772 2.106.667 -842.531 -38.429 -38.429 0,001972 17.027 2.123.694 

111. NAKLO 2.771.037 2.812.132 2.098.707 899.446 -713.425 0 899.446 -713.425 713.425 2.812.132 186.021 41.095 0 0,000000 0 2.812.132 

112. NAZARJE 1.641.596 1.593.467 586.494 251.355 -1.006.973 0 251.355 -1.006.973 1.006.973 1.593.467 -755.618 -48.129 -48.129 0,002469 21.325 1.614.792 

113. NOVA GORICA (M) 16.412.325 16.696.803 13.933.008 5.971.289 -2.763.795 0 5.971.289 -2.763.795 2.763.795 16.696.803 3.207.494 284.478 0 0,000000 0 16.696.803 

114. NOVO MESTO (M) 18.907.006 19.160.553 18.003.498 7.715.785 -1.157.055 0 7.715.785 -1.157.055 1.157.055 19.160.553 6.558.730 253.547 0 0,000000 0 19.160.553 

115. ODRANCI 888.494 914.521 284.788 122.052 -629.733 0 122.052 -629.733 629.733 914.521 -507.681 26.027 0 0,000000 0 914.521 

116. OPLOTNICA 2.441.434 2.385.418 930.905 398.959 -1.454.513 0 398.959 -1.454.513 1.454.513 2.385.418 -1.055.554 -56.016 -56.016 0,002874 24.820 2.410.238 

117. ORMOŽ 8.076.782 7.829.110 2.902.638 1.243.988 -4.926.472 0 1.243.988 -4.926.472 4.926.472 7.829.110 -3.682.484 -247.672 -247.672 0,012708 109.738 7.938.848 

118. OSILNICA 388.139 342.514 69.910 29.962 -272.604 0 29.962 -272.604 272.604 342.514 -242.642 -45.625 -45.625 0,002341 20.215 362.729 

119. PESNICA 4.877.824 4.690.671 1.963.531 841.513 -2.727.140 0 841.513 -2.727.140 2.727.140 4.690.671 -1.885.627 -187.153 -187.153 0,009603 82.924 4.773.595 

120. PIRAN 8.381.193 8.756.181 8.373.502 3.588.644 -382.679 0 3.588.644 -382.679 382.679 8.756.181 3.205.965 374.988 0 0,000000 0 8.756.181 

121. PIVKA 3.906.101 3.734.513 1.869.665 801.285 -1.864.848 0 801.285 -1.864.848 1.864.848 3.734.513 -1.063.563 -171.588 -171.588 0,008804 76.027 3.810.540 

122. PODČETRTEK 2.562.414 2.374.518 681.770 292.187 -1.692.748 0 292.187 -1.692.748 1.692.748 2.374.518 -1.400.561 -187.896 -187.896 0,009641 83.253 2.457.771 

123. PODLEHNIK 1.464.834 1.349.544 329.128 141.055 -1.020.416 0 141.055 -1.020.416 1.020.416 1.349.544 -879.361 -115.290 -115.290 0,005915 51.083 1.400.627 

124. PODVELKA 2.123.781 1.924.014 513.938 220.259 -1.410.076 0 220.259 -1.410.076 1.410.076 1.924.014 -1.189.817 -199.767 -199.767 0,010250 88.513 2.012.527 

125. POLJČANE 2.524.843 2.490.350 1.122.685 481.151 -1.367.665 0 481.151 -1.367.665 1.367.665 2.490.350 -886.514 -34.493 -34.493 0,001770 15.283 2.505.633 

126. POLZELA 3.149.347 3.173.865 2.104.502 901.930 -1.069.363 0 901.930 -1.069.363 1.069.363 3.173.865 -167.433 24.518 0 0,000000 0 3.173.865 

se nadaljuje 
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127. POSTOJNA 8.691.169 8.642.188 6.132.896 2.628.384 -2.509.292 0 2.628.384 -2.509.292 2.509.292 8.642.188 119.092 -48.981 -48.981 0,002513 21.702 8.663.890 

128. PREBOLD 2.693.992 2.701.182 1.679.034 719.586 -1.022.148 0 719.586 -1.022.148 1.022.148 2.701.182 -302.562 7.190 0 0,000000 0 2.701.182 

129. PREDDVOR 2.231.883 2.128.351 1.224.768 524.901 -903.583 0 524.901 -903.583 903.583 2.128.351 -378.682 -103.532 -103.532 0,005312 45.873 2.174.224 

130. PREVALJE 3.759.509 3.762.559 2.273.404 974.316 -1.489.155 0 974.316 -1.489.155 1.489.155 3.762.559 -514.839 3.050 0 0,000000 0 3.762.559 

131. PTUJ (M) 11.707.376 12.144.428 9.045.804 3.876.773 -3.098.624 0 3.876.773 -3.098.624 3.098.624 12.144.428 778.149 437.052 0 0,000000 0 12.144.428 

132. PUCONCI 4.276.396 4.049.242 1.222.075 523.746 -2.827.167 0 523.746 -2.827.167 2.827.167 4.049.242 -2.303.421 -227.154 -227.154 0,011655 100.647 4.149.889 

133. RAČE-FRAM 3.819.193 3.841.242 2.269.039 972.445 -1.572.203 0 972.445 -1.572.203 1.572.203 3.841.242 -599.758 22.049 0 0,000000 0 3.841.242 

134. RADEČE 2.596.808 2.580.290 1.394.842 597.789 -1.185.448 0 597.789 -1.185.448 1.185.448 2.580.290 -587.659 -16.518 -16.518 0,000848 7.319 2.587.609 

135. RADENCI 2.868.445 2.896.609 1.799.678 771.291 -1.096.931 0 771.291 -1.096.931 1.096.931 2.896.609 -325.640 28.164 0 0,000000 0 2.896.609 

136. RADLJE OB DRAVI 3.876.898 3.756.294 1.594.197 683.227 -2.162.097 0 683.227 -2.162.097 2.162.097 3.756.294 -1.478.870 -120.604 -120.604 0,006188 53.437 3.809.731 

137. RADOVLJICA 9.855.610 10.034.636 7.860.318 3.368.708 -2.174.318 0 3.368.708 -2.174.318 2.174.318 10.034.636 1.194.390 179.026 0 0,000000 0 10.034.636 

138. RAVNE NA KOROŠKEM 5.995.527 6.173.417 4.125.471 1.768.059 -2.047.946 0 1.768.059 -2.047.946 2.047.946 6.173.417 -279.887 177.890 0 0,000000 0 6.173.417 

139. RAZKRIŽJE 798.722 789.674 228.676 98.004 -560.998 0 98.004 -560.998 560.998 789.674 -462.994 -9.048 -9.048 0,000464 4.009 793.683 

140. REČICA OB SAVINJI 1.437.008 1.400.051 583.698 250.156 -816.353 0 250.156 -816.353 816.353 1.400.051 -566.197 -36.957 -36.957 0,001896 16.375 1.416.426 

141. RENČE-VOGRSKO 2.249.278 2.290.971 1.684.176 721.790 -606.795 0 721.790 -606.795 606.795 2.290.971 114.995 41.693 0 0,000000 0 2.290.971 

142. RIBNICA 5.373.324 5.309.814 2.997.270 1.284.544 -2.312.544 0 1.284.544 -2.312.544 2.312.544 5.309.814 -1.028.000 -63.510 -63.510 0,003259 28.140 5.337.954 

143. RIBNICA NA POHORJU 939.823 871.157 261.907 112.246 -609.250 0 112.246 -609.250 609.250 871.157 -497.004 -68.666 -68.666 0,003523 30.424 901.581 

144. ROGAŠKA SLATINA 6.363.439 6.339.191 2.770.296 1.187.270 -3.568.895 0 1.187.270 -3.568.895 3.568.895 6.339.191 -2.381.625 -24.248 -24.248 0,001244 10.744 6.349.935 

145. ROGAŠOVCI 2.197.813 2.123.454 419.001 179.572 -1.704.453 0 179.572 -1.704.453 1.704.453 2.123.454 -1.524.881 -74.359 -74.359 0,003815 32.947 2.156.401 

146. ROGATEC 2.012.192 1.945.810 587.526 251.797 -1.358.284 0 251.797 -1.358.284 1.358.284 1.945.810 -1.106.487 -66.382 -66.382 0,003406 29.412 1.975.222 

147. RUŠE 3.956.108 4.030.009 2.262.984 969.850 -1.767.025 0 969.850 -1.767.025 1.767.025 4.030.009 -797.175 73.901 0 0,000000 0 4.030.009 

148. SELNICA OB DRAVI 2.583.039 2.590.268 1.322.494 566.783 -1.267.774 0 566.783 -1.267.774 1.267.774 2.590.268 -700.991 7.229 0 0,000000 0 2.590.268 

149. SEMIČ 2.792.020 2.609.883 880.055 377.166 -1.729.828 0 377.166 -1.729.828 1.729.828 2.609.883 -1.352.662 -182.137 -182.137 0,009345 80.701 2.690.584 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

70 % od 54 % 

dohodnine 

30 % od 54% 

dohodnine 

Razlika med 70 

% 54 % 

dohodnine in 

POSi 

Presežki 

70% od 54 

% 

dohodnine 

nad POSi 

SI PSI SIi 
Prihodki od 

dohodnine 
DSI POSi-PPi PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, ki 

pripada občini 

  
1 2 3 4 5= 3-2 6 7 = 4+6 8 9 = ABS(8) 10= 3-6+9 11 = 3+4-10 12=2-1 

13 

POSi<PPi 
14=13/13 15=14*11 15=10+15 

150. SEVNICA 11.714.700 11.115.403 5.307.735 2.274.743 -5.807.668 0 2.274.743 -5.807.668 5.807.668 11.115.403 -3.532.925 -599.297 -599.297 0,030749 265.536 11.380.939 

151. SEŽANA 7.068.348 6.970.768 5.041.203 2.160.516 -1.929.565 0 2.160.516 -1.929.565 1.929.565 6.970.768 230.951 -97.580 -97.580 0,005007 43.236 7.014.004 

152. SLOVENJ GRADEC (M) 9.560.436 9.544.915 6.042.294 2.589.555 -3.502.621 0 2.589.555 -3.502.621 3.502.621 9.544.915 -913.066 -15.521 -15.521 0,000796 6.877 9.551.792 

153. SLOVENSKA BISTRICA 15.035.450 14.729.753 7.837.305 3.358.845 -6.892.448 0 3.358.845 -6.892.448 6.892.448 14.729.753 -3.533.603 -305.697 -305.697 0,015685 135.448 14.865.201 

154. SLOVENSKE KONJICE 8.326.148 8.232.075 4.186.306 1.794.131 -4.045.769 0 1.794.131 -4.045.769 4.045.769 8.232.075 -2.251.638 -94.073 -94.073 0,004827 41.682 8.273.757 

155. SODRAŽICA 1.432.363 1.373.527 572.386 245.308 -801.141 0 245.308 -801.141 801.141 1.373.527 -555.833 -58.836 -58.836 0,003019 26.069 1.399.596 

156. SOLČAVA 736.531 606.503 95.947 41.120 -510.556 0 41.120 -510.556 510.556 606.503 -469.436 -130.028 -130.028 0,006672 57.613 664.116 

157. SREDIŠČE OB DRAVI 1.348.773 1.323.492 561.641 240.703 -761.851 0 240.703 -761.851 761.851 1.323.492 -521.148 -25.281 -25.281 0,001297 11.201 1.334.693 

158. STARŠE 2.435.175 2.422.098 1.198.626 513.697 -1.223.472 0 513.697 -1.223.472 1.223.472 2.422.098 -709.775 -13.077 -13.077 0,000671 5.794 2.427.892 

159. STRAŽA 2.133.268 2.143.935 1.527.426 654.611 -616.509 0 654.611 -616.509 616.509 2.143.935 38.102 10.667 0 0,000000 0 2.143.935 

160. SVETA ANA 1.698.787 1.578.143 399.136 171.058 -1.179.007 0 171.058 -1.179.007 1.179.007 1.578.143 -1.007.949 -120.644 -120.644 0,006190 53.455 1.631.598 

161. 
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH 

GORICAH 
1.367.001 1.314.142 452.187 193.794 -861.955 0 193.794 -861.955 861.955 1.314.142 -668.161 -52.859 -52.859 0,002712 23.421 1.337.563 

162. 
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH 

GORICAH 
842.256 801.696 181.720 77.880 -619.976 0 77.880 -619.976 619.976 801.696 -542.096 -40.560 -40.560 0,002081 17.971 819.667 

163. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 1.989.907 1.896.963 513.345 220.005 -1.383.618 0 220.005 -1.383.618 1.383.618 1.896.963 -1.163.613 -92.944 -92.944 0,004769 41.182 1.938.145 

164. 
SVETI JURIJ V SLOVENSKIH 

GORICAH 
1.468.921 1.383.491 386.951 165.836 -996.540 0 165.836 -996.540 996.540 1.383.491 -830.704 -85.430 -85.430 0,004383 37.852 1.421.343 

165. SVETI TOMAŽ 1.582.452 1.476.095 334.695 143.441 -1.141.400 0 143.441 -1.141.400 1.141.400 1.476.095 -997.959 -106.357 -106.357 0,005457 47.125 1.523.220 

166. ŠALOVCI 1.250.826 1.150.200 212.055 90.881 -938.145 0 90.881 -938.145 938.145 1.150.200 -847.264 -100.626 -100.626 0,005163 44.585 1.194.785 

167. ŠEMPETER-VRTOJBA 3.036.341 3.174.387 3.171.720 1.359.308 -2.667 0 1.359.308 -2.667 2.667 3.174.387 1.356.641 138.046 0 0,000000 0 3.174.387 

168. ŠENČUR 4.621.566 4.629.982 3.619.184 1.551.079 -1.010.798 0 1.551.079 -1.010.798 1.010.798 4.629.982 540.281 8.416 0 0,000000 0 4.629.982 

169. ŠENTILJ 4.938.897 4.901.152 2.102.606 901.117 -2.798.546 0 901.117 -2.798.546 2.798.546 4.901.152 -1.897.429 -37.745 -37.745 0,001937 16.724 4.917.876 

170. ŠENTJERNEJ 4.151.252 4.061.051 2.077.102 890.187 -1.983.949 0 890.187 -1.983.949 1.983.949 4.061.051 -1.093.762 -90.201 -90.201 0,004628 39.966 4.101.017 

171. ŠENTJUR 11.335.054 11.179.296 5.873.053 2.517.023 -5.306.243 0 2.517.023 -5.306.243 5.306.243 11.179.296 -2.789.220 -155.758 -155.758 0,007992 69.013 11.248.309 

172. ŠENTRUPERT 1.837.140 1.692.944 697.222 298.810 -995.722 0 298.810 -995.722 995.722 1.692.944 -696.912 -144.196 -144.196 0,007399 63.890 1.756.834 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

70 % od 54 % 

dohodnine 

30 % od 54% 

dohodnine 

Razlika med 70 

% 54 % 

dohodnine in 

POSi 

Presežki 

70% od 54 

% 

dohodnine 

nad POSi 

SI PSI SIi 
Prihodki od 

dohodnine 
DSI POSi-PPi PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, ki 

pripada občini 

  
1 2 3 4 5= 3-2 6 7 = 4+6 8 9 = ABS(8) 10= 3-6+9 11 = 3+4-10 12=2-1 

13 

POSi<PPi 
14=13/13 15=14*11 15=10+15 

173. ŠKOCJAN 2.298.533 2.162.040 782.838 335.502 -1.379.202 0 335.502 -1.379.202 1.379.202 2.162.040 -1.043.700 -136.493 -136.493 0,007003 60.477 2.222.517 

174. ŠKOFJA LOKA 12.518.646 12.517.988 9.447.463 4.048.913 -3.070.525 0 4.048.913 -3.070.525 3.070.525 12.517.988 978.388 -658 -658 0,000034 292 12.518.280 

175. ŠKOFLJICA 4.730.768 4.790.375 4.682.549 2.006.807 -107.826 0 2.006.807 -107.826 107.826 4.790.375 1.898.981 59.607 0 0,000000 0 4.790.375 

176. ŠMARJE PRI JELŠAH 6.631.408 6.359.037 2.396.013 1.026.863 -3.963.024 0 1.026.863 -3.963.024 3.963.024 6.359.037 -2.936.161 -272.371 -272.371 0,013975 120.682 6.479.719 

177. ŠMARJEŠKE TOPLICE 2.002.521 1.924.910 1.376.367 589.871 -548.543 0 589.871 -548.543 548.543 1.924.910 41.328 -77.611 -77.611 0,003982 34.388 1.959.298 

178. ŠMARTNO OB PAKI 1.798.493 1.797.218 1.108.978 475.276 -688.240 0 475.276 -688.240 688.240 1.797.218 -212.964 -1.275 -1.275 0,000065 565 1.797.783 

179. ŠMARTNO PRI LITIJI 3.576.350 3.390.647 1.414.476 606.204 -1.976.171 0 606.204 -1.976.171 1.976.171 3.390.647 -1.369.967 -185.703 -185.703 0,009528 82.281 3.472.928 

180. ŠOŠTANJ 5.178.062 5.053.941 2.934.234 1.257.529 -2.119.707 0 1.257.529 -2.119.707 2.119.707 5.053.941 -862.178 -124.121 -124.121 0,006369 54.995 5.108.936 

181. ŠTORE 2.315.429 2.323.148 1.175.507 503.789 -1.147.641 0 503.789 -1.147.641 1.147.641 2.323.148 -643.852 7.719 0 0,000000 0 2.323.148 

182. TABOR 1.129.462 1.054.440 355.123 152.195 -699.317 0 152.195 -699.317 699.317 1.054.440 -547.122 -75.022 -75.022 0,003849 33.241 1.087.681 

183. TIŠINA 2.258.412 2.292.877 928.067 397.743 -1.364.810 0 397.743 -1.364.810 1.364.810 2.292.877 -967.067 34.465 0 0,000000 0 2.292.877 

184. TOLMIN 8.479.184 7.877.066 3.552.997 1.522.713 -4.324.069 0 1.522.713 -4.324.069 4.324.069 7.877.066 -2.801.356 -602.118 -602.118 0,030894 266.786 8.143.852 

185. TRBOVLJE 8.581.887 8.915.455 6.089.753 2.609.894 -2.825.702 0 2.609.894 -2.825.702 2.825.702 8.915.455 -215.808 333.568 0 0,000000 0 8.915.455 

186. TREBNJE 7.246.423 7.001.664 4.567.884 1.957.664 -2.433.780 0 1.957.664 -2.433.780 2.433.780 7.001.664 -476.116 -244.759 -244.759 0,012558 108.448 7.110.112 

187. TRNOVSKA VAS 880.974 839.937 195.770 83.901 -644.167 0 83.901 -644.167 644.167 839.937 -560.266 -41.037 -41.037 0,002106 18.183 858.120 

188. TRZIN 1.895.092 1.956.765 2.778.907 1.190.960 822.142 822.142 2.013.102 0 0 1.956.765 2.013.102 61.673 0 0,000000 0 1.956.765 

189. TRŽIČ 8.039.464 8.196.801 5.385.773 2.308.188 -2.811.028 0 2.308.188 -2.811.028 2.811.028 8.196.801 -502.840 157.337 0 0,000000 0 8.196.801 

190. TURNIŠČE 1.805.825 1.845.072 651.138 279.059 -1.193.934 0 279.059 -1.193.934 1.193.934 1.845.072 -914.875 39.247 0 0,000000 0 1.845.072 

191. VELENJE (M) 15.796.999 16.548.181 12.644.458 5.419.053 -3.903.723 0 5.419.053 -3.903.723 3.903.723 16.548.181 1.515.330 751.182 0 0,000000 0 16.548.181 

192. VELIKA POLANA 867.605 857.010 260.087 111.466 -596.923 0 111.466 -596.923 596.923 857.010 -485.457 -10.595 -10.595 0,000544 4.694 861.704 

193. VELIKE LAŠČE 2.981.350 2.789.126 1.605.983 688.278 -1.183.143 0 688.278 -1.183.143 1.183.143 2.789.126 -494.865 -192.224 -192.224 0,009863 85.170 2.874.296 

194. VERŽEJ 728.570 727.602 343.750 147.321 -383.852 0 147.321 -383.852 383.852 727.602 -236.531 -968 -968 0,000050 429 728.031 

195. VIDEM 3.804.590 3.619.568 1.159.971 497.130 -2.459.597 0 497.130 -2.459.597 2.459.597 3.619.568 -1.962.467 -185.022 -185.022 0,009493 81.979 3.701.547 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 
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1 2 3 4 5= 3-2 6 7 = 4+6 8 9 = ABS(8) 10= 3-6+9 11 = 3+4-10 12=2-1 

13 

POSi<PPi 
14=13/13 15=14*11 15=10+15 

196. VIPAVA 3.408.206 3.302.203 1.741.343 746.290 -1.560.860 0 746.290 -1.560.860 1.560.860 3.302.203 -814.570 -106.003 -106.003 0,005439 46.968 3.349.171 

197. VITANJE 1.660.790 1.553.374 431.873 185.088 -1.121.501 0 185.088 -1.121.501 1.121.501 1.553.374 -936.413 -107.416 -107.416 0,005511 47.594 1.600.968 

198. VODICE 2.583.750 2.573.642 2.246.731 962.885 -326.911 0 962.885 -326.911 326.911 2.573.642 635.974 -10.108 -10.108 0,000519 4.479 2.578.121 

199. VOJNIK 5.062.911 4.984.474 2.490.340 1.067.289 -2.494.134 0 1.067.289 -2.494.134 2.494.134 4.984.474 -1.426.845 -78.437 -78.437 0,004025 34.754 5.019.228 

200. VRANSKO 1.825.807 1.713.271 625.281 267.978 -1.087.990 0 267.978 -1.087.990 1.087.990 1.713.271 -820.012 -112.536 -112.536 0,005774 49.862 1.763.133 

201. VRHNIKA 8.550.111 8.617.593 7.032.684 3.014.007 -1.584.909 0 3.014.007 -1.584.909 1.584.909 8.617.593 1.429.098 67.482 0 0,000000 0 8.617.593 

202. VUZENICA 1.689.936 1.647.418 764.634 327.700 -882.784 0 327.700 -882.784 882.784 1.647.418 -555.084 -42.518 -42.518 0,002182 18.839 1.666.257 

203. ZAGORJE OB SAVI 9.848.900 9.761.967 5.807.537 2.488.944 -3.954.430 0 2.488.944 -3.954.430 3.954.430 9.761.967 -1.465.486 -86.933 -86.933 0,004460 38.518 9.800.485 

204. ZAVRČ 1.134.407 1.051.418 255.765 109.613 -795.653 0 109.613 -795.653 795.653 1.051.418 -686.040 -82.989 -82.989 0,004258 36.771 1.088.189 

205. ZREČE 3.852.947 3.779.259 1.858.277 796.404 -1.920.982 0 796.404 -1.920.982 1.920.982 3.779.259 -1.124.578 -73.688 -73.688 0,003781 32.650 3.811.909 

206. ŽALEC 11.102.589 11.335.250 7.444.090 3.190.324 -3.891.160 0 3.190.324 -3.891.160 3.891.160 11.335.250 -700.836 232.661 0 0,000000 0 11.335.250 

207. ŽELEZNIKI 4.751.350 4.481.783 1.916.874 821.517 -2.564.909 0 821.517 -2.564.909 2.564.909 4.481.783 -1.743.392 -269.567 -269.567 0,013831 119.440 4.601.223 

208. ŽETALE 1.114.775 1.013.239 216.794 92.912 -796.445 0 92.912 -796.445 796.445 1.013.239 -703.533 -101.536 -101.536 0,005210 44.988 1.058.227 

209. ŽIRI 2.939.787 2.888.864 1.407.547 603.234 -1.481.317 0 603.234 -1.481.317 1.481.317 2.888.864 -878.083 -50.923 -50.923 0,002613 22.563 2.911.427 

210. ŽIROVNICA 2.373.568 2.402.411 2.077.767 890.472 -324.644 0 890.472 -324.644 324.644 2.402.411 565.828 28.843 0 0,000000 0 2.402.411 

211. ŽUŽEMBERK 3.455.249 3.199.319 1.024.276 438.975 -2.175.043 0 438.975 -2.175.043 2.175.043 3.199.319 -1.736.068 -255.930 -255.930 0,013132 113.397 3.312.716 

 
SKUPAJ: 1.130.343.091 1.130.343.838 797.285.524 341.693.796 -333.058.314 39.489.335 381.183.131 -372.547.649 372.547.649 1.130.343.838 8.635.482  -19.489.707 

 
8.635.482 1.138.979.320 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012 
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2. Izračun finančne izravnave 

 

Tabela 2: Izračun finančne izravnave 

  
PPi 

Dohodnina, ki 

pripada občini 

Razlika med 
PPi in 

dohodnino 

Finančna 

izravnava (FIi) 

Prihodki 

dohodnine in FIi 

  1 2 3=1-2 4 5=2+4 

1. AJDOVŠČINA 10.516.421 10.497.388 19.033 19.033 10.516.421 

2. APAČE 2.312.256 2.271.258 40.998 40.998 2.312.256 

3. BELTINCI 4.635.129 4.677.878 -42.749 0 4.677.878 

4. BENEDIKT 1.515.685 1.483.995 31.690 31.690 1.515.685 

5. BISTRICA OB SOTLI 1.279.688 1.207.901 71.787 71.787 1.279.688 

6. BLED 4.422.085 4.475.219 -53.134 0 4.475.219 

7. BLOKE 1.337.772 1.265.631 72.141 72.141 1.337.772 

8. BOHINJ 3.828.427 3.678.074 150.353 150.353 3.828.427 

9. BOROVNICA 2.093.583 2.120.811 -27.228 0 2.120.811 

10. BOVEC 2.937.922 2.752.210 185.712 185.712 2.937.922 

11. BRASLOVČE 3.044.807 3.035.749 9.058 9.058 3.044.807 

12. BRDA 3.484.279 3.435.771 48.508 48.508 3.484.279 

13. BREZOVICA 5.878.990 5.947.548 -68.558 0 5.947.548 

14. BREŽICE 15.062.780 14.807.330 255.450 255.450 15.062.780 

15. CANKOVA 1.198.381 1.185.820 12.561 12.561 1.198.381 

16. CELJE (M) 23.483.453 24.540.596 -1.057.143 0 24.540.596 

17. CERKLJE NA GORENJSKEM 4.255.480 4.196.164 59.316 59.316 4.255.480 

18. CERKNICA 6.953.444 6.809.702 143.742 143.742 6.953.444 

19. CERKNO 3.792.553 3.618.290 174.263 174.263 3.792.553 

20. CERKVENJAK 1.351.418 1.316.529 34.889 34.889 1.351.418 

21. CIRKULANE 1.700.618 1.635.900 64.718 64.718 1.700.618 

22. ČRENŠOVCI 2.326.504 2.348.853 -22.349 0 2.348.853 

23. ČRNA NA KOROŠKEM 2.365.407 2.291.735 73.672 73.672 2.365.407 

24. ČRNOMELJ 8.764.622 8.661.191 103.431 103.431 8.764.622 

25. DESTRNIK 1.691.601 1.658.941 32.660 32.660 1.691.601 

26. DIVAČA 2.537.231 2.469.384 67.847 67.847 2.537.231 

27. DOBJE 728.099 703.938 24.161 24.161 728.099 

28. DOBREPOLJE 2.499.123 2.431.532 67.591 67.591 2.499.123 

29. DOBRNA 1.417.068 1.382.968 34.100 34.100 1.417.068 

30. DOBROVA-POLHOV GRADEC 4.876.054 4.745.550 130.504 130.504 4.876.054 

31. DOBROVNIK 897.331 876.558 20.773 20.773 897.331 

32. DOL PRI LJUBLJANI 2.968.591 2.977.849 -9.258 0 2.977.849 

33. DOLENJSKE TOPLICE 2.259.057 2.204.913 54.144 54.144 2.259.057 

34. DOMŽALE 16.834.023 17.372.834 -538.811 0 17.372.834 

35. DORNAVA 1.646.315 1.627.240 19.075 19.075 1.646.315 

36. DRAVOGRAD 4.886.209 4.908.491 -22.282 0 4.908.491 

37. DUPLEK 3.771.320 3.788.282 -16.962 0 3.788.282 

38. GORENJA VAS-POLJANE 5.817.591 5.529.870 287.721 287.721 5.817.591 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

Dohodnina, ki 
pripada občini 

Razlika med 

PPi in 

dohodnino 

Finančna 
izravnava (FIi) 

Prihodki 
dohodnine in FIi 

  1 2 3=1-2 4 5=2+4 

39. GORIŠNICA 2.241.028 2.238.130 2.898 2.898 2.241.028 

40. GORJE 1.930.543 1.884.440 46.103 46.103 1.930.543 

41. GORNJA RADGONA 5.085.782 5.056.515 29.267 29.267 5.085.782 

42. GORNJI GRAD 1.929.255 1.846.890 82.365 82.365 1.929.255 

43. GORNJI PETROVCI 1.744.630 1.660.153 84.477 84.477 1.744.630 

44. GRAD 1.620.588 1.570.168 50.420 50.420 1.620.588 

45. GROSUPLJE 10.196.398 10.244.931 -48.533 0 10.244.931 

46. HAJDINA 2.026.414 2.051.682 -25.268 0 2.051.682 

47. HOČE-SLIVNICA 5.792.511 5.881.360 -88.849 0 5.881.360 

48. HODOŠ 319.161 297.129 22.032 22.032 319.161 

49. HORJUL 1.650.862 1.631.212 19.650 19.650 1.650.862 

50. HRASTNIK 5.184.349 5.305.369 -121.020 0 5.305.369 

51. HRPELJE-KOZINA 3.024.398 2.903.208 121.190 121.190 3.024.398 

52. IDRIJA 8.035.671 7.782.495 253.176 253.176 8.035.671 

53. IG 3.767.927 3.742.296 25.631 25.631 3.767.927 

54. ILIRSKA BISTRICA 8.784.656 8.608.166 176.490 176.490 8.784.656 

55. IVANČNA GORICA 9.325.544 9.180.522 145.022 145.022 9.325.544 

56. IZOLA 7.556.449 7.893.931 -337.482 0 7.893.931 

57. JESENICE 10.400.413 10.889.111 -488.698 0 10.889.111 

58. JEZERSKO 673.642 625.899 47.743 47.743 673.642 

59. JURŠINCI 1.522.711 1.493.458 29.253 29.253 1.522.711 

60. KAMNIK 15.668.179 15.728.895 -60.716 0 15.728.895 

61. KANAL 4.141.181 3.999.400 141.781 141.781 4.141.181 

62. KIDRIČEVO 4.019.547 3.969.560 49.987 49.987 4.019.547 

63. KOBARID 2.930.726 2.845.276 85.450 85.450 2.930.726 

64. KOBILJE 386.506 380.626 5.880 5.880 386.506 

65. KOČEVJE 9.963.305 9.827.637 135.668 135.668 9.963.305 

66. KOMEN 2.354.555 2.292.695 61.860 61.860 2.354.555 

67. KOMENDA 2.893.561 2.928.820 -35.259 0 2.928.820 

68. KOPER (M) 25.284.940 26.134.267 -849.327 0 26.134.267 

69. KOSTANJEVICA NA KRKI 1.662.642 1.619.453 43.189 43.189 1.662.642 

70. KOSTEL 711.492 655.481 56.011 56.011 711.492 

71. KOZJE 2.629.718 2.509.941 119.777 119.777 2.629.718 

72. KRANJ (M) 26.675.461 27.736.673 -1.061.212 0 27.736.673 

73. KRANJSKA GORA 3.642.022 3.538.829 103.193 103.193 3.642.022 

74. KRIŽEVCI 2.076.661 2.060.675 15.986 15.986 2.076.661 

75. KRŠKO 16.020.186 15.776.697 243.489 243.489 16.020.186 

76. KUNGOTA 2.990.993 2.951.208 39.785 39.785 2.990.993 

77. KUZMA 1.089.092 1.062.388 26.704 26.704 1.089.092 

78. LAŠKO 8.676.578 8.505.276 171.302 171.302 8.676.578 

79. LENART 4.407.929 4.374.524 33.405 33.405 4.407.929 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

Dohodnina, ki 
pripada občini 

Razlika med 

PPi in 

dohodnino 

Finančna 
izravnava (FIi) 

Prihodki 
dohodnine in FIi 

  1 2 3=1-2 4 5=2+4 

80. LENDAVA 6.122.094 6.172.743 -50.649 0 6.172.743 

81. LITIJA 9.399.577 9.212.280 187.297 187.297 9.399.577 

82. LJUBLJANA (M) 125.630.767 132.469.340 -6.838.573 0 132.469.340 

83. LJUBNO 2.109.094 2.012.143 96.951 96.951 2.109.094 

84. LJUTOMER 7.083.749 7.025.258 58.491 58.491 7.083.749 

85. LOGATEC 7.644.586 7.567.475 77.111 77.111 7.644.586 

86. LOG-DRAGOMER 1.836.202 1.887.282 -51.080 0 1.887.282 

87. LOŠKA DOLINA 2.549.549 2.473.070 76.479 76.479 2.549.549 

88. LOŠKI POTOK 1.631.500 1.546.575 84.925 84.925 1.631.500 

89. LOVRENC NA POHORJU 2.068.247 2.020.523 47.724 47.724 2.068.247 

90. LUČE 1.741.242 1.598.913 142.329 142.329 1.741.242 

91. LUKOVICA 3.382.264 3.316.917 65.347 65.347 3.382.264 

92. MAJŠPERK 2.869.606 2.774.002 95.604 95.604 2.869.606 

93. MAKOLE 1.556.991 1.495.532 61.459 61.459 1.556.991 

94. MARIBOR (M) 50.785.424 53.628.314 -2.842.890 0 53.628.314 

95. MARKOVCI 2.149.935 2.182.199 -32.264 0 2.182.199 

96. MEDVODE 8.267.806 8.343.010 -75.204 0 8.343.010 

97. MENGEŠ 3.576.347 3.688.041 -111.694 0 3.688.041 

98. METLIKA 4.702.209 4.706.714 -4.505 0 4.706.714 

99. MEŽICA 1.926.795 1.977.627 -50.832 0 1.977.627 

100. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 3.150.050 3.278.586 -128.536 0 3.278.586 

101. MIREN-KOSTANJEVICA 2.750.475 2.741.154 9.321 9.321 2.750.475 

102. MIRNA 1.607.575 1.583.677 23.898 23.898 1.607.575 

103. MIRNA PEČ 1.923.330 1.867.970 55.360 55.360 1.923.330 

104. MISLINJA 2.962.948 2.911.925 51.023 51.023 2.962.948 

105. MOKRONOG-TREBELNO 2.343.366 2.232.734 110.632 110.632 2.343.366 

106. MORAVČE 3.170.603 3.103.772 66.831 66.831 3.170.603 

107. MORAVSKE TOPLICE 4.316.433 4.174.627 141.806 141.806 4.316.433 

108. MOZIRJE 2.521.885 2.484.746 37.139 37.139 2.521.885 

109. MURSKA SOBOTA (M) 9.602.379 10.018.958 -416.579 0 10.018.958 

110. MUTA 2.145.096 2.123.694 21.402 21.402 2.145.096 

111. NAKLO 2.771.037 2.812.132 -41.095 0 2.812.132 

112. NAZARJE 1.641.596 1.614.792 26.804 26.804 1.641.596 

113. NOVA GORICA (M) 16.412.325 16.696.803 -284.478 0 16.696.803 

114. NOVO MESTO (M) 18.907.006 19.160.553 -253.547 0 19.160.553 

115. ODRANCI 888.494 914.521 -26.027 0 914.521 

116. OPLOTNICA 2.441.434 2.410.237 31.197 31.197 2.441.434 

117. ORMOŽ 8.076.782 7.938.848 137.934 137.934 8.076.782 

118. OSILNICA 388.139 362.729 25.410 25.410 388.139 

119. PESNICA 4.877.824 4.773.595 104.229 104.229 4.877.824 

120. PIRAN 8.381.193 8.756.181 -374.988 0 8.756.181 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

Dohodnina, ki 
pripada občini 

Razlika med 

PPi in 

dohodnino 

Finančna 
izravnava (FIi) 

Prihodki 
dohodnine in FIi 

  1 2 3=1-2 4 5=2+4 

121. PIVKA 3.906.101 3.810.540 95.561 95.561 3.906.101 

122. PODČETRTEK 2.562.414 2.457.771 104.643 104.643 2.562.414 

123. PODLEHNIK 1.464.834 1.400.627 64.207 64.207 1.464.834 

124. PODVELKA 2.123.781 2.012.527 111.254 111.254 2.123.781 

125. POLJČANE 2.524.843 2.505.633 19.210 19.210 2.524.843 

126. POLZELA 3.149.347 3.173.865 -24.518 0 3.173.865 

127. POSTOJNA 8.691.169 8.663.890 27.279 27.279 8.691.169 

128. PREBOLD 2.693.992 2.701.182 -7.190 0 2.701.182 

129. PREDDVOR 2.231.883 2.174.224 57.659 57.659 2.231.883 

130. PREVALJE 3.759.509 3.762.559 -3.050 0 3.762.559 

131. PTUJ (M) 11.707.376 12.144.428 -437.052 0 12.144.428 

132. PUCONCI 4.276.396 4.149.889 126.507 126.507 4.276.396 

133. RAČE-FRAM 3.819.193 3.841.242 -22.049 0 3.841.242 

134. RADEČE 2.596.808 2.587.609 9.199 9.199 2.596.808 

135. RADENCI 2.868.445 2.896.609 -28.164 0 2.896.609 

136. RADLJE OB DRAVI 3.876.898 3.809.731 67.167 67.167 3.876.898 

137. RADOVLJICA 9.855.610 10.034.636 -179.026 0 10.034.636 

138. RAVNE NA KOROŠKEM 5.995.527 6.173.417 -177.890 0 6.173.417 

139. RAZKRIŽJE 798.722 793.683 5.039 5.039 798.722 

140. REČICA OB SAVINJI 1.437.008 1.416.426 20.582 20.582 1.437.008 

141. RENČE-VOGRSKO 2.249.278 2.290.971 -41.693 0 2.290.971 

142. RIBNICA 5.373.324 5.337.954 35.370 35.370 5.373.324 

143. RIBNICA NA POHORJU 939.823 901.581 38.242 38.242 939.823 

144. ROGAŠKA SLATINA 6.363.439 6.349.935 13.504 13.504 6.363.439 

145. ROGAŠOVCI 2.197.813 2.156.401 41.412 41.412 2.197.813 

146. ROGATEC 2.012.192 1.975.222 36.970 36.970 2.012.192 

147. RUŠE 3.956.108 4.030.009 -73.901 0 4.030.009 

148. SELNICA OB DRAVI 2.583.039 2.590.268 -7.229 0 2.590.268 

149. SEMIČ 2.792.020 2.690.584 101.436 101.436 2.792.020 

150. SEVNICA 11.714.700 11.380.939 333.761 333.761 11.714.700 

151. SEŽANA 7.068.348 7.014.004 54.344 54.344 7.068.348 

152. SLOVENJ GRADEC (M) 9.560.436 9.551.792 8.644 8.644 9.560.436 

153. SLOVENSKA BISTRICA 15.035.450 14.865.201 170.249 170.249 15.035.450 

154. SLOVENSKE KONJICE 8.326.148 8.273.757 52.391 52.391 8.326.148 

155. SODRAŽICA 1.432.363 1.399.596 32.767 32.767 1.432.363 

156. SOLČAVA 736.531 664.116 72.415 72.415 736.531 

157. SREDIŠČE OB DRAVI 1.348.773 1.334.693 14.080 14.080 1.348.773 

158. STARŠE 2.435.175 2.427.892 7.283 7.283 2.435.175 

159. STRAŽA 2.133.268 2.143.935 -10.667 0 2.143.935 

160. SVETA ANA 1.698.787 1.631.598 67.189 67.189 1.698.787 

161. SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 1.367.001 1.337.563 29.438 29.438 1.367.001 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

Dohodnina, ki 
pripada občini 

Razlika med 

PPi in 

dohodnino 

Finančna 
izravnava (FIi) 

Prihodki 
dohodnine in FIi 

  1 2 3=1-2 4 5=2+4 

162. SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 842.256 819.667 22.589 22.589 842.256 

163. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 1.989.907 1.938.145 51.762 51.762 1.989.907 

164. SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 1.468.921 1.421.343 47.578 47.578 1.468.921 

165. SVETI TOMAŽ 1.582.452 1.523.220 59.232 59.232 1.582.452 

166. ŠALOVCI 1.250.826 1.194.785 56.041 56.041 1.250.826 

167. ŠEMPETER-VRTOJBA 3.036.341 3.174.387 -138.046 0 3.174.387 

168. ŠENČUR 4.621.566 4.629.982 -8.416 0 4.629.982 

169. ŠENTILJ 4.938.897 4.917.876 21.021 21.021 4.938.897 

170. ŠENTJERNEJ 4.151.252 4.101.017 50.235 50.235 4.151.252 

171. ŠENTJUR 11.335.054 11.248.309 86.745 86.745 11.335.054 

172. ŠENTRUPERT 1.837.140 1.756.834 80.306 80.306 1.837.140 

173. ŠKOCJAN 2.298.533 2.222.517 76.016 76.016 2.298.533 

174. ŠKOFJA LOKA 12.518.646 12.518.280 366 366 12.518.646 

175. ŠKOFLJICA 4.730.768 4.790.375 -59.607 0 4.790.375 

176. ŠMARJE PRI JELŠAH 6.631.408 6.479.719 151.689 151.689 6.631.408 

177. ŠMARJEŠKE TOPLICE 2.002.521 1.959.298 43.223 43.223 2.002.521 

178. ŠMARTNO OB PAKI 1.798.493 1.797.783 710 710 1.798.493 

179. ŠMARTNO PRI LITIJI 3.576.350 3.472.928 103.422 103.422 3.576.350 

180. ŠOŠTANJ 5.178.062 5.108.936 69.126 69.126 5.178.062 

181. ŠTORE 2.315.429 2.323.148 -7.719 0 2.323.148 

182. TABOR 1.129.462 1.087.681 41.781 41.781 1.129.462 

183. TIŠINA 2.258.412 2.292.877 -34.465 0 2.292.877 

184. TOLMIN 8.479.184 8.143.852 335.332 335.332 8.479.184 

185. TRBOVLJE 8.581.887 8.915.455 -333.568 0 8.915.455 

186. TREBNJE 7.246.423 7.110.112 136.311 136.311 7.246.423 

187. TRNOVSKA VAS 880.974 858.120 22.854 22.854 880.974 

188. TRZIN 1.895.092 1.956.765 -61.673 0 1.956.765 

189. TRŽIČ 8.039.464 8.196.801 -157.337 0 8.196.801 

190. TURNIŠČE 1.805.825 1.845.072 -39.247 0 1.845.072 

191. VELENJE (M) 15.796.999 16.548.181 -751.182 0 16.548.181 

192. VELIKA POLANA 867.605 861.704 5.901 5.901 867.605 

193. VELIKE LAŠČE 2.981.350 2.874.296 107.054 107.054 2.981.350 

194. VERŽEJ 728.570 728.031 539 539 728.570 

195. VIDEM 3.804.590 3.701.547 103.043 103.043 3.804.590 

196. VIPAVA 3.408.206 3.349.171 59.035 59.035 3.408.206 

197. VITANJE 1.660.790 1.600.968 59.822 59.822 1.660.790 

198. VODICE 2.583.750 2.578.121 5.629 5.629 2.583.750 

199. VOJNIK 5.062.911 5.019.228 43.683 43.683 5.062.911 

200. VRANSKO 1.825.807 1.763.133 62.674 62.674 1.825.807 

201. VRHNIKA 8.550.111 8.617.593 -67.482 0 8.617.593 

202. VUZENICA 1.689.936 1.666.257 23.679 23.679 1.689.936 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

Dohodnina, ki 
pripada občini 

Razlika med 

PPi in 

dohodnino 

Finančna 
izravnava (FIi) 

Prihodki 
dohodnine in FIi 

  1 2 3=1-2 4 5=2+4 

203. ZAGORJE OB SAVI 9.848.900 9.800.485 48.415 48.415 9.848.900 

204. ZAVRČ 1.134.407 1.088.189 46.218 46.218 1.134.407 

205. ZREČE 3.852.947 3.811.909 41.038 41.038 3.852.947 

206. ŽALEC 11.102.589 11.335.250 -232.661 0 11.335.250 

207. ŽELEZNIKI 4.751.350 4.601.222 150.128 150.128 4.751.350 

208. ŽETALE 1.114.775 1.058.227 56.548 56.548 1.114.775 

209. ŽIRI 2.939.787 2.911.427 28.360 28.360 2.939.787 

210. ŽIROVNICA 2.373.568 2.402.411 -28.843 0 2.402.411 

211. ŽUŽEMBERK 3.455.249 3.312.716 142.533 142.533 3.455.249 

 
SKUPAJ: 1.130.343.091 1.138.979.320 -8.636.229 10.854.225 1.149.833.545 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 

leto 2012 
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Priloga 4: Izračun prihodkov od dohodnine ob uporabi 100 % od 54 % dohodnine 

 

Uporabljene okrajšave v tabeli: 

 

PPi = primerna poraba 

POSi = primeren obseg sredstev 

SI = sredstva za solidarnostno izravnavo 

PSI = potrebna sredstva za solidarnostno izravnavo 

Si = solidarnostna izravnava občine 

DSI = sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo 

PDSI = potrebna sredstva za dodatno solidarnostno izravnavo  

DSIi = dodatna solidarnostna izravnava občine 
 

Tabela 3: Izračun prihodkov od dohodnine ob uporabi 100 % od 54 % dohodnine 

  
PPi POSi 

100% od 
54% 

dohodnine 

100 % od 54 
% dohodnine -

POSi 

SI PSI SIi 
Prihodki 

od 

dohodnine 

DSI 
POSi-

PPi 
PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, 
ki pripada 

občini 

  
1 2 3 4=3-2 5 6 7=2-3 8=3-5+7 9=3-8 10=2-1 11 

POSi<PPi 
12=11/11 13=12*9 14=8+13 

1. AJDOVŠČINA 10.516.421 10.482.245 9.261.551 -1.220.694 0 -1.220.694 1.220.694 10.482.245 -1.220.694 -34.176 -34.176 0,0017535 15.143 10.497.388 

2. APAČE 2.312.256 2.238.640 1.032.484 -1.206.156 0 -1.206.156 1.206.156 2.238.640 -1.206.156 -73.616 -73.616 0,0037772 32.618 2.271.258 

3. BELTINCI 4.635.129 4.677.878 2.710.426 -1.967.452 0 -1.967.452 1.967.452 4.677.878 -1.967.452 42.749 0 0 0 4.677.878 

4. BENEDIKT 1.515.685 1.458.782 635.594 -823.188 0 -823.188 823.188 1.458.782 -823.188 -56.903 -56.903 0,0029196 25.213 1.483.995 

5. BISTRICA OB SOTLI 1.279.688 1.150.788 343.313 -807.475 0 -807.475 807.475 1.150.788 -807.475 -128.900 -128.900 0,0066137 57.113 1.207.901 

6. BLED 4.422.085 4.475.219 5.477.189 1.001.970 1.001.970 0 0 4.475.219 1.001.970 53.134 0 0 0 4.475.219 

7. BLOKE 1.337.772 1.208.236 670.028 -538.208 0 -538.208 538.208 1.208.236 -538.208 -129.536 -129.536 0,0066464 57.395 1.265.631 

8. BOHINJ 3.828.427 3.558.456 2.230.487 -1.327.969 0 -1.327.969 1.327.969 3.558.456 -1.327.969 -269.971 -269.971 0,013852 119.619 3.678.075 

9. BOROVNICA 2.093.583 2.120.811 2.088.783 -32.028 0 -32.028 32.028 2.120.811 -32.028 27.228 0 0 0 2.120.811 

10. BOVEC 2.937.922 2.604.460 1.219.350 -1.385.110 0 -1.385.110 1.385.110 2.604.460 -1.385.110 -333.462 -333.462 0,0171096 147.750 2.752.210 

11. BRASLOVČE 3.044.807 3.028.542 2.739.065 -289.477 0 -289.477 289.477 3.028.542 -289.477 -16.265 -16.265 0,0008345 7.207 3.035.749 

12. BRDA 3.484.279 3.397.179 2.701.941 -695.238 0 -695.238 695.238 3.397.179 -695.238 -87.100 -87.100 0,004469 38.592 3.435.771 

13. BREZOVICA 5.878.990 5.947.548 7.351.310 1.403.762 1.403.762 0 0 5.947.548 1.403.762 68.558 0 0 0 5.947.548 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

100% od 

54% 
dohodnine 

100 % od 54 

% dohodnine -
POSi 

SI PSI SIi 

Prihodki 

od 
dohodnine 

DSI 
POSi-

PPi 
PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, 

ki pripada 
občini 

  
1 2 3 4=3-2 5 6 7=2-3 8=3-5+7 9=3-8 10=2-1 11 

POSi<PPi 
12=11/11 13=12*9 14=8+13 

14. BREŽICE 15.062.780 14.604.097 10.642.059 -3.962.038 0 -3.962.038 3.962.038 14.604.097 -3.962.038 -458.683 -458.683 0,0235346 203.233 14.807.330 

15. CANKOVA 1.198.381 1.175.827 533.548 -642.279 0 -642.279 642.279 1.175.827 -642.279 -22.554 -22.554 0,0011572 9.993 1.185.820 

16. CELJE (M) 23.483.453 24.540.596 29.373.233 4.832.637 4.832.637 0 0 24.540.596 4.832.637 1.057.143 0 0 0 24.540.596 

17. CERKLJE NA GORENJSKEM 4.255.480 4.148.973 3.506.162 -642.811 0 -642.811 642.811 4.148.973 -642.811 -106.507 -106.507 0,0054648 47.191 4.196.164 

18. CERKNICA 6.953.444 6.695.342 5.516.699 -1.178.643 0 -1.178.643 1.178.643 6.695.342 -1.178.643 -258.102 -258.102 0,013243 114.360 6.809.702 

19. CERKNO 3.792.553 3.479.649 2.146.454 -1.333.195 0 -1.333.195 1.333.195 3.479.649 -1.333.195 -312.904 -312.904 0,0160548 138.641 3.618.290 

20. CERKVENJAK 1.351.418 1.288.771 562.933 -725.838 0 -725.838 725.838 1.288.771 -725.838 -62.647 -62.647 0,0032144 27.758 1.316.529 

21. CIRKULANE 1.700.618 1.584.412 580.131 -1.004.281 0 -1.004.281 1.004.281 1.584.412 -1.004.281 -116.206 -116.206 0,0059624 51.488 1.635.900 

22. ČRENŠOVCI 2.326.504 2.348.853 1.199.019 -1.149.834 0 -1.149.834 1.149.834 2.348.853 -1.149.834 22.349 0 0 0 2.348.853 

23. ČRNA NA KOROŠKEM 2.365.407 2.233.122 1.452.663 -780.459 0 -780.459 780.459 2.233.122 -780.459 -132.285 -132.285 0,0067874 58.613 2.291.735 

24. ČRNOMELJ 8.764.622 8.578.902 5.450.714 -3.128.188 0 -3.128.188 3.128.188 8.578.902 -3.128.188 -185.720 -185.720 0,0095291 82.289 8.661.191 

25. DESTRNIK 1.691.601 1.632.958 888.062 -744.896 0 -744.896 744.896 1.632.958 -744.896 -58.643 -58.643 0,0030089 25.983 1.658.941 

26. DIVAČA 2.537.231 2.415.406 2.152.216 -263.190 0 -263.190 263.190 2.415.406 -263.190 -121.825 -121.825 0,0062507 53.978 2.469.384 

27. DOBJE 728.099 684.716 281.013 -403.703 0 -403.703 403.703 684.716 -403.703 -43.383 -43.383 0,0022259 19.222 703.938 

28. DOBREPOLJE 2.499.123 2.377.758 1.623.590 -754.168 0 -754.168 754.168 2.377.758 -754.168 -121.365 -121.365 0,0062271 53.774 2.431.532 

29. DOBRNA 1.417.068 1.355.838 840.526 -515.312 0 -515.312 515.312 1.355.838 -515.312 -61.230 -61.230 0,0031417 27.130 1.382.968 

30. DOBROVA-POLHOV GRADEC 4.876.054 4.641.722 4.374.990 -266.732 0 -266.732 266.732 4.641.722 -266.732 -234.332 -234.332 0,0120234 103.828 4.745.550 

31. DOBROVNIK 897.331 860.031 389.960 -470.071 0 -470.071 470.071 860.031 -470.071 -37.300 -37.300 0,0019138 16.527 876.558 

32. DOL PRI LJUBLJANI 2.968.591 2.977.849 3.939.689 961.840 961.840 0 0 2.977.849 961.840 9.258 0 0 0 2.977.849 

33. DOLENJSKE TOPLICE 2.259.057 2.161.836 1.741.697 -420.139 0 -420.139 420.139 2.161.836 -420.139 -97.221 -97.221 0,0049883 43.077 2.204.913 

34. DOMŽALE 16.834.023 17.372.834 25.213.234 7.840.400 7.840.400 0 0 17.372.834 7.840.400 538.811 0 0 0 17.372.834 

35. DORNAVA 1.646.315 1.612.064 785.737 -826.327 0 -826.327 826.327 1.612.064 -826.327 -34.251 -34.251 0,0017574 15.176 1.627.240 

36. DRAVOGRAD 4.886.209 4.908.491 3.724.049 -1.184.442 0 -1.184.442 1.184.442 4.908.491 -1.184.442 22.282 0 0 0 4.908.491 
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37. DUPLEK 3.771.320 3.788.282 2.691.883 -1.096.399 0 -1.096.399 1.096.399 3.788.282 -1.096.399 16.962 0 0 0 3.788.282 

38. GORENJA VAS-POLJANE 5.817.591 5.300.963 2.747.949 -2.553.014 0 -2.553.014 2.553.014 5.300.963 -2.553.014 -516.628 -516.628 0,0265077 228.907 5.529.870 

39. GORIŠNICA 2.241.028 2.235.825 1.379.576 -856.249 0 -856.249 856.249 2.235.825 -856.249 -5.203 -5.203 0,000267 2.305 2.238.130 

40. GORJE 1.930.543 1.847.761 1.319.036 -528.725 0 -528.725 528.725 1.847.761 -528.725 -82.782 -82.782 0,0042475 36.679 1.884.440 

41. GORNJA RADGONA 5.085.782 5.033.231 3.204.364 -1.828.867 0 -1.828.867 1.828.867 5.033.231 -1.828.867 -52.551 -52.551 0,0026963 23.284 5.056.515 

42. GORNJI GRAD 1.929.255 1.781.362 753.430 -1.027.932 0 -1.027.932 1.027.932 1.781.362 -1.027.932 -147.893 -147.893 0,0075883 65.528 1.846.890 

43. GORNJI PETROVCI 1.744.630 1.592.945 547.811 -1.045.134 0 -1.045.134 1.045.134 1.592.945 -1.045.134 -151.685 -151.685 0,0077828 67.208 1.660.153 

44. GRAD 1.620.588 1.530.054 411.712 -1.118.342 0 -1.118.342 1.118.342 1.530.054 -1.118.342 -90.534 -90.534 0,0046452 40.114 1.570.168 

45. GROSUPLJE 10.196.398 10.244.931 13.517.261 3.272.330 3.272.330 0 0 10.244.931 3.272.330 48.533 0 0 0 10.244.931 

46. HAJDINA 2.026.414 2.051.682 1.503.934 -547.748 0 -547.748 547.748 2.051.682 -547.748 25.268 0 0 0 2.051.682 

47. HOČE-SLIVNICA 5.792.511 5.881.360 5.530.449 -350.911 0 -350.911 350.911 5.881.360 -350.911 88.849 0 0 0 5.881.360 

48. HODOŠ 319.161 279.601 47.123 -232.478 0 -232.478 232.478 279.601 -232.478 -39.560 -39.560 0,0020298 17.528 297.129 

49. HORJUL 1.650.862 1.615.579 1.496.014 -119.565 0 -119.565 119.565 1.615.579 -119.565 -35.283 -35.283 0,0018103 15.633 1.631.212 

50. HRASTNIK 5.184.349 5.305.369 4.151.039 -1.154.330 0 -1.154.330 1.154.330 5.305.369 -1.154.330 121.020 0 0 0 5.305.369 

51. HRPELJE-KOZINA 3.024.398 2.806.791 1.948.496 -858.295 0 -858.295 858.295 2.806.791 -858.295 -217.607 -217.607 0,0111652 96.417 2.903.208 

52. IDRIJA 8.035.671 7.581.071 6.258.016 -1.323.055 0 -1.323.055 1.323.055 7.581.071 -1.323.055 -454.600 -454.600 0,0233251 201.424 7.782.495 

53. IG 3.767.927 3.721.905 4.126.930 405.025 405.025 0 0 3.721.905 405.025 -46.022 -46.022 0,0023613 20.391 3.742.296 

54. ILIRSKA BISTRICA 8.784.656 8.467.753 5.912.453 -2.555.300 0 -2.555.300 2.555.300 8.467.753 -2.555.300 -316.903 -316.903 0,01626 140.413 8.608.166 

55. IVANČNA GORICA 9.325.544 9.065.144 8.165.477 -899.667 0 -899.667 899.667 9.065.144 -899.667 -260.400 -260.400 0,0133609 115.378 9.180.522 

56. IZOLA 7.556.449 7.893.931 9.742.523 1.848.592 1.848.592 0 0 7.893.931 1.848.592 337.482 0 0 0 7.893.931 

57. JESENICE 10.400.413 10.889.111 9.142.991 -1.746.120 0 -1.746.120 1.746.120 10.889.111 -1.746.120 488.698 0 0 0 10.889.111 

58. JEZERSKO 673.642 587.915 356.507 -231.408 0 -231.408 231.408 587.915 -231.408 -85.727 -85.727 0,0043986 37.984 625.899 

59. JURŠINCI 1.522.711 1.470.184 490.540 -979.644 0 -979.644 979.644 1.470.184 -979.644 -52.527 -52.527 0,0026951 23.274 1.493.458 
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60. KAMNIK 15.668.179 15.728.895 17.110.579 1.381.684 1.381.684 0 0 15.728.895 1.381.684 60.716 0 0 0 15.728.895 

61. KANAL 4.141.181 3.886.601 2.363.487 -1.523.114 0 -1.523.114 1.523.114 3.886.601 -1.523.114 -254.580 -254.580 0,0130623 112.799 3.999.400 

62. KIDRIČEVO 4.019.547 3.929.791 2.488.858 -1.440.933 0 -1.440.933 1.440.933 3.929.791 -1.440.933 -89.756 -89.756 0,0046053 39.769 3.969.560 

63. KOBARID 2.930.726 2.777.294 1.515.421 -1.261.873 0 -1.261.873 1.261.873 2.777.294 -1.261.873 -153.432 -153.432 0,0078725 67.983 2.845.277 

64. KOBILJE 386.506 375.948 149.262 -226.686 0 -226.686 226.686 375.948 -226.686 -10.558 -10.558 0,0005417 4.678 380.626 

65. KOČEVJE 9.963.305 9.719.701 6.212.880 -3.506.821 0 -3.506.821 3.506.821 9.719.701 -3.506.821 -243.604 -243.604 0,0124991 107.936 9.827.637 

66. KOMEN 2.354.555 2.243.480 1.801.166 -442.314 0 -442.314 442.314 2.243.480 -442.314 -111.075 -111.075 0,0056992 49.215 2.292.695 

67. KOMENDA 2.893.561 2.928.820 3.658.697 729.877 729.877 0 0 2.928.820 729.877 35.259 0 0 0 2.928.820 

68. KOPER (M) 25.284.940 26.134.267 32.452.934 6.318.667 6.318.667 0 0 26.134.267 6.318.667 849.327 0 0 0 26.134.267 

69. KOSTANJEVICA NA KRKI 1.662.642 1.585.092 1.015.649 -569.443 0 -569.443 569.443 1.585.092 -569.443 -77.550 -77.550 0,003979 34.361 1.619.453 

70. KOSTEL 711.492 610.919 292.536 -318.383 0 -318.383 318.383 610.919 -318.383 -100.573 -100.573 0,0051603 44.562 655.481 

71. KOZJE 2.629.718 2.414.649 820.911 -1.593.738 0 -1.593.738 1.593.738 2.414.649 -1.593.738 -215.069 -215.069 0,011035 95.293 2.509.942 

72. KRANJ (M) 26.675.461 27.736.673 33.898.117 6.161.444 6.161.444 0 0 27.736.673 6.161.444 1.061.212 0 0 0 27.736.673 

73. KRANJSKA GORA 3.642.022 3.456.731 3.153.367 -303.364 0 -303.364 303.364 3.456.731 -303.364 -185.291 -185.291 0,0095071 82.099 3.538.830 

74. KRIŽEVCI 2.076.661 2.047.956 1.268.157 -779.799 0 -779.799 779.799 2.047.956 -779.799 -28.705 -28.705 0,0014728 12.719 2.060.675 

75. KRŠKO 16.020.186 15.582.980 12.113.784 -3.469.196 0 -3.469.196 3.469.196 15.582.980 -3.469.196 -437.206 -437.206 0,0224327 193.717 15.776.697 

76. KUNGOTA 2.990.993 2.919.556 2.008.610 -910.946 0 -910.946 910.946 2.919.556 -910.946 -71.437 -71.437 0,0036654 31.652 2.951.208 

77. KUZMA 1.089.092 1.041.142 256.320 -784.822 0 -784.822 784.822 1.041.142 -784.822 -47.950 -47.950 0,0024603 21.246 1.062.388 

78. LAŠKO 8.676.578 8.368.991 5.658.483 -2.710.508 0 -2.710.508 2.710.508 8.368.991 -2.710.508 -307.587 -307.587 0,015782 136.285 8.505.276 

79. LENART 4.407.929 4.347.947 3.722.427 -625.520 0 -625.520 625.520 4.347.947 -625.520 -59.982 -59.982 0,0030776 26.577 4.374.524 

80. LENDAVA 6.122.094 6.172.743 4.307.077 -1.865.666 0 -1.865.666 1.865.666 6.172.743 -1.865.666 50.649 0 0 0 6.172.743 

81. LITIJA 9.399.577 9.063.270 7.358.893 -1.704.377 0 -1.704.377 1.704.377 9.063.270 -1.704.377 -336.307 -336.307 0,0172556 149.011 9.212.281 

82. LJUBLJANA (M) 125.630.767 132.469.340 243.632.863 111.163.523 111.163.523 0 0 132.469.340 111.163.523 6.838.573 0 0 0 132.469.340 
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83. LJUBNO 2.109.094 1.935.010 772.056 -1.162.954 0 -1.162.954 1.162.954 1.935.010 -1.162.954 -174.084 -174.084 0,0089321 77.133 2.012.143 

84. LJUTOMER 7.083.749 6.978.724 4.263.289 -2.715.435 0 -2.715.435 2.715.435 6.978.724 -2.715.435 -105.025 -105.025 0,0053887 46.534 7.025.258 

85. LOGATEC 7.644.586 7.506.126 7.716.757 210.631 210.631 0 0 7.506.126 210.631 -138.460 -138.460 0,0071043 61.349 7.567.475 

86. LOG-DRAGOMER 1.836.202 1.887.282 3.149.116 1.261.834 1.261.834 0 0 1.887.282 1.261.834 51.080 0 0 0 1.887.282 

87. LOŠKA DOLINA 2.549.549 2.412.225 1.674.851 -737.374 0 -737.374 737.374 2.412.225 -737.374 -137.324 -137.324 0,007046 60.845 2.473.070 

88. LOŠKI POTOK 1.631.500 1.479.010 575.716 -903.294 0 -903.294 903.294 1.479.010 -903.294 -152.490 -152.490 0,0078241 67.565 1.546.575 

89. LOVRENC NA POHORJU 2.068.247 1.982.554 1.281.451 -701.103 0 -701.103 701.103 1.982.554 -701.103 -85.693 -85.693 0,0043968 37.969 2.020.523 

90. LUČE 1.741.242 1.485.678 327.284 -1.158.394 0 -1.158.394 1.158.394 1.485.678 -1.158.394 -255.564 -255.564 0,0131128 113.235 1.598.913 

91. LUKOVICA 3.382.264 3.264.927 2.364.208 -900.719 0 -900.719 900.719 3.264.927 -900.719 -117.337 -117.337 0,0060205 51.990 3.316.917 

92. MAJŠPERK 2.869.606 2.697.940 1.239.459 -1.458.481 0 -1.458.481 1.458.481 2.697.940 -1.458.481 -171.666 -171.666 0,008808 76.062 2.774.002 

93. MAKOLE 1.556.991 1.446.636 625.871 -820.765 0 -820.765 820.765 1.446.636 -820.765 -110.355 -110.355 0,0056622 48.896 1.495.532 

94. MARIBOR (M) 50.785.424 53.628.314 65.509.423 11.881.109 11.881.109 0 0 53.628.314 11.881.109 2.842.890 0 0 0 53.628.314 

95. MARKOVCI 2.149.935 2.182.199 1.510.866 -671.333 0 -671.333 671.333 2.182.199 -671.333 32.264 0 0 0 2.182.199 

96. MEDVODE 8.267.806 8.343.010 10.476.154 2.133.144 2.133.144 0 0 8.343.010 2.133.144 75.204 0 0 0 8.343.010 

97. MENGEŠ 3.576.347 3.688.041 4.906.990 1.218.949 1.218.949 0 0 3.688.041 1.218.949 111.694 0 0 0 3.688.041 

98. METLIKA 4.702.209 4.706.714 2.976.922 -1.729.792 0 -1.729.792 1.729.792 4.706.714 -1.729.792 4.505 0 0 0 4.706.714 

99. MEŽICA 1.926.795 1.977.627 1.762.360 -215.267 0 -215.267 215.267 1.977.627 -215.267 50.832 0 0 0 1.977.627 

100. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 3.150.050 3.278.586 3.197.923 -80.663 0 -80.663 80.663 3.278.586 -80.663 128.536 0 0 0 3.278.586 

101. MIREN-KOSTANJEVICA 2.750.475 2.733.738 2.439.414 -294.324 0 -294.324 294.324 2.733.738 -294.324 -16.737 -16.737 0,0008588 7.416 2.741.154 

102. MIRNA 1.607.575 1.564.664 1.238.922 -325.742 0 -325.742 325.742 1.564.664 -325.742 -42.911 -42.911 0,0022017 19.013 1.583.677 

103. MIRNA PEČ 1.923.330 1.823.927 1.335.899 -488.028 0 -488.028 488.028 1.823.927 -488.028 -99.403 -99.403 0,0051003 44.043 1.867.970 

104. MISLINJA 2.962.948 2.871.332 1.978.510 -892.822 0 -892.822 892.822 2.871.332 -892.822 -91.616 -91.616 0,0047007 40.593 2.911.925 

105. MOKRONOG-TREBELNO 2.343.366 2.144.716 1.170.113 -974.603 0 -974.603 974.603 2.144.716 -974.603 -198.650 -198.650 0,0101926 88.018 2.232.734 

se nadaljuje 



 
 

24 
 

nadaljevanje 

  
PPi POSi 

100% od 

54% 
dohodnine 

100 % od 54 

% dohodnine -
POSi 

SI PSI SIi 

Prihodki 

od 
dohodnine 

DSI 
POSi-

PPi 
PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, 

ki pripada 
občini 

  
1 2 3 4=3-2 5 6 7=2-3 8=3-5+7 9=3-8 10=2-1 11 

POSi<PPi 
12=11/11 13=12*9 14=8+13 

106. MORAVČE 3.170.603 3.050.602 2.199.479 -851.123 0 -851.123 851.123 3.050.602 -851.123 -120.001 -120.001 0,0061571 53.170 3.103.772 

107. MORAVSKE TOPLICE 4.316.433 4.061.808 1.879.366 -2.182.442 0 -2.182.442 2.182.442 4.061.808 -2.182.442 -254.625 -254.625 0,0130646 112.819 4.174.627 

108. MOZIRJE 2.521.885 2.455.198 2.020.953 -434.245 0 -434.245 434.245 2.455.198 -434.245 -66.687 -66.687 0,0034217 29.548 2.484.746 

109. MURSKA SOBOTA (M) 9.602.379 10.018.958 11.093.057 1.074.099 1.074.099 0 0 10.018.958 1.074.099 416.579 0 0 0 10.018.958 

110. MUTA 2.145.096 2.106.667 1.264.136 -842.531 0 -842.531 842.531 2.106.667 -842.531 -38.429 -38.429 0,0019718 17.027 2.123.694 

111. NAKLO 2.771.037 2.812.132 2.998.153 186.021 186.021 0 0 2.812.132 186.021 41.095 0 0 0 2.812.132 

112. NAZARJE 1.641.596 1.593.467 837.849 -755.618 0 -755.618 755.618 1.593.467 -755.618 -48.129 -48.129 0,0024695 21.325 1.614.792 

113. NOVA GORICA (M) 16.412.325 16.696.803 19.904.297 3.207.494 3.207.494 0 0 16.696.803 3.207.494 284.478 0 0 0 16.696.803 

114. NOVO MESTO (M) 18.907.006 19.160.553 25.719.283 6.558.730 6.558.730 0 0 19.160.553 6.558.730 253.547 0 0 0 19.160.553 

115. ODRANCI 888.494 914.521 406.840 -507.681 0 -507.681 507.681 914.521 -507.681 26.027 0 0 0 914.521 

116. OPLOTNICA 2.441.434 2.385.418 1.329.864 -1.055.554 0 -1.055.554 1.055.554 2.385.418 -1.055.554 -56.016 -56.016 0,0028741 24.820 2.410.238 

117. ORMOŽ 8.076.782 7.829.110 4.146.626 -3.682.484 0 -3.682.484 3.682.484 7.829.110 -3.682.484 -247.672 -247.672 0,0127078 109.738 7.938.848 

118. OSILNICA 388.139 342.514 99.872 -242.642 0 -242.642 242.642 342.514 -242.642 -45.625 -45.625 0,002341 20.215 362.729 

119. PESNICA 4.877.824 4.690.671 2.805.044 -1.885.627 0 -1.885.627 1.885.627 4.690.671 -1.885.627 -187.153 -187.153 0,0096027 82.924 4.773.595 

120. PIRAN 8.381.193 8.756.181 11.962.146 3.205.965 3.205.965 0 0 8.756.181 3.205.965 374.988 0 0 0 8.756.181 

121. PIVKA 3.906.101 3.734.513 2.670.950 -1.063.563 0 -1.063.563 1.063.563 3.734.513 -1.063.563 -171.588 -171.588 0,008804 76.027 3.810.540 

122. PODČETRTEK 2.562.414 2.374.518 973.957 -1.400.561 0 -1.400.561 1.400.561 2.374.518 -1.400.561 -187.896 -187.896 0,0096408 83.253 2.457.771 

123. PODLEHNIK 1.464.834 1.349.544 470.183 -879.361 0 -879.361 879.361 1.349.544 -879.361 -115.290 -115.290 0,0059154 51.083 1.400.627 

124. PODVELKA 2.123.781 1.924.014 734.197 -1.189.817 0 -1.189.817 1.189.817 1.924.014 -1.189.817 -199.767 -199.767 0,0102499 88.513 2.012.527 

125. POLJČANE 2.524.843 2.490.350 1.603.836 -886.514 0 -886.514 886.514 2.490.350 -886.514 -34.493 -34.493 0,0017698 15.283 2.505.633 

126. POLZELA 3.149.347 3.173.865 3.006.432 -167.433 0 -167.433 167.433 3.173.865 -167.433 24.518 0 0 0 3.173.865 

127. POSTOJNA 8.691.169 8.642.188 8.761.280 119.092 119.092 0 0 8.642.188 119.092 -48.981 -48.981 0,0025132 21.702 8.663.890 

128. PREBOLD 2.693.992 2.701.182 2.398.620 -302.562 0 -302.562 302.562 2.701.182 -302.562 7.190 0 0 0 2.701.182 
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129. PREDDVOR 2.231.883 2.128.351 1.749.669 -378.682 0 -378.682 378.682 2.128.351 -378.682 -103.532 -103.532 0,0053121 45.873 2.174.224 

130. PREVALJE 3.759.509 3.762.559 3.247.720 -514.839 0 -514.839 514.839 3.762.559 -514.839 3.050 0 0 0 3.762.559 

131. PTUJ (M) 11.707.376 12.144.428 12.922.577 778.149 778.149 0 0 12.144.428 778.149 437.052 0 0 0 12.144.428 

132. PUCONCI 4.276.396 4.049.242 1.745.821 -2.303.421 0 -2.303.421 2.303.421 4.049.242 -2.303.421 -227.154 -227.154 0,0116551 100.647 4.149.889 

133. RAČE-FRAM 3.819.193 3.841.242 3.241.484 -599.758 0 -599.758 599.758 3.841.242 -599.758 22.049 0 0 0 3.841.242 

134. RADEČE 2.596.808 2.580.290 1.992.631 -587.659 0 -587.659 587.659 2.580.290 -587.659 -16.518 -16.518 0,0008475 7.319 2.587.609 

135. RADENCI 2.868.445 2.896.609 2.570.969 -325.640 0 -325.640 325.640 2.896.609 -325.640 28.164 0 0 0 2.896.609 

136. RADLJE OB DRAVI 3.876.898 3.756.294 2.277.424 -1.478.870 0 -1.478.870 1.478.870 3.756.294 -1.478.870 -120.604 -120.604 0,0061881 53.437 3.809.731 

137. RADOVLJICA 9.855.610 10.034.636 11.229.026 1.194.390 1.194.390 0 0 10.034.636 1.194.390 179.026 0 0 0 10.034.636 

138. RAVNE NA KOROŠKEM 5.995.527 6.173.417 5.893.530 -279.887 0 -279.887 279.887 6.173.417 -279.887 177.890 0 0 0 6.173.417 

139. RAZKRIŽJE 798.722 789.674 326.680 -462.994 0 -462.994 462.994 789.674 -462.994 -9.048 -9.048 0,0004642 4.009 793.683 

140. REČICA OB SAVINJI 1.437.008 1.400.051 833.854 -566.197 0 -566.197 566.197 1.400.051 -566.197 -36.957 -36.957 0,0018962 16.375 1.416.426 

141. RENČE-VOGRSKO 2.249.278 2.290.971 2.405.966 114.995 114.995 0 0 2.290.971 114.995 41.693 0 0 0 2.290.971 

142. RIBNICA 5.373.324 5.309.814 4.281.814 -1.028.000 0 -1.028.000 1.028.000 5.309.814 -1.028.000 -63.510 -63.510 0,0032586 28.140 5.337.954 

143. RIBNICA NA POHORJU 939.823 871.157 374.153 -497.004 0 -497.004 497.004 871.157 -497.004 -68.666 -68.666 0,0035232 30.424 901.581 

144. ROGAŠKA SLATINA 6.363.439 6.339.191 3.957.566 -2.381.625 0 -2.381.625 2.381.625 6.339.191 -2.381.625 -24.248 -24.248 0,0012441 10.744 6.349.935 

145. ROGAŠOVCI 2.197.813 2.123.454 598.573 -1.524.881 0 -1.524.881 1.524.881 2.123.454 -1.524.881 -74.359 -74.359 0,0038153 32.947 2.156.401 

146. ROGATEC 2.012.192 1.945.810 839.323 -1.106.487 0 -1.106.487 1.106.487 1.945.810 -1.106.487 -66.382 -66.382 0,003406 29.412 1.975.222 

147. RUŠE 3.956.108 4.030.009 3.232.834 -797.175 0 -797.175 797.175 4.030.009 -797.175 73.901 0 0 0 4.030.009 

148. SELNICA OB DRAVI 2.583.039 2.590.268 1.889.277 -700.991 0 -700.991 700.991 2.590.268 -700.991 7.229 0 0 0 2.590.268 

149. SEMIČ 2.792.020 2.609.883 1.257.221 -1.352.662 0 -1.352.662 1.352.662 2.609.883 -1.352.662 -182.137 -182.137 0,0093453 80.701 2.690.584 

150. SEVNICA 11.714.700 11.115.403 7.582.478 -3.532.925 0 -3.532.925 3.532.925 11.115.403 -3.532.925 -599.297 -599.297 0,0307494 265.536 11.380.939 

151. SEŽANA 7.068.348 6.970.768 7.201.719 230.951 230.951 0 0 6.970.768 230.951 -97.580 -97.580 0,0050067 43.236 7.014.004 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

100% od 

54% 
dohodnine 

100 % od 54 

% dohodnine -
POSi 

SI PSI SIi 

Prihodki 

od 
dohodnine 

DSI 
POSi-

PPi 
PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, 

ki pripada 
občini 

  
1 2 3 4=3-2 5 6 7=2-3 8=3-5+7 9=3-8 10=2-1 11 

POSi<PPi 
12=11/11 13=12*9 14=8+13 

152. SLOVENJ GRADEC (M) 9.560.436 9.544.915 8.631.849 -913.066 0 -913.066 913.066 9.544.915 -913.066 -15.521 -15.521 0,0007964 6.877 9.551.792 

153. SLOVENSKA BISTRICA 15.035.450 14.729.753 11.196.150 -3.533.603 0 -3.533.603 3.533.603 14.729.753 -3.533.603 -305.697 -305.697 0,015685 135.448 14.865.201 

154. SLOVENSKE KONJICE 8.326.148 8.232.075 5.980.437 -2.251.638 0 -2.251.638 2.251.638 8.232.075 -2.251.638 -94.073 -94.073 0,0048268 41.682 8.273.757 

155. SODRAŽICA 1.432.363 1.373.527 817.694 -555.833 0 -555.833 555.833 1.373.527 -555.833 -58.836 -58.836 0,0030188 26.069 1.399.596 

156. SOLČAVA 736.531 606.503 137.067 -469.436 0 -469.436 469.436 606.503 -469.436 -130.028 -130.028 0,0066716 57.613 664.116 

157. SREDIŠČE OB DRAVI 1.348.773 1.323.492 802.344 -521.148 0 -521.148 521.148 1.323.492 -521.148 -25.281 -25.281 0,0012971 11.201 1.334.693 

158. STARŠE 2.435.175 2.422.098 1.712.323 -709.775 0 -709.775 709.775 2.422.098 -709.775 -13.077 -13.077 0,000671 5.794 2.427.892 

159. STRAŽA 2.133.268 2.143.935 2.182.037 38.102 38.102 0 0 2.143.935 38.102 10.667 0 0 0 2.143.935 

160. SVETA ANA 1.698.787 1.578.143 570.194 -1.007.949 0 -1.007.949 1.007.949 1.578.143 -1.007.949 -120.644 -120.644 0,0061901 53.455 1.631.598 

161. SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 1.367.001 1.314.142 645.981 -668.161 0 -668.161 668.161 1.314.142 -668.161 -52.859 -52.859 0,0027121 23.421 1.337.563 

162. SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 842.256 801.696 259.600 -542.096 0 -542.096 542.096 801.696 -542.096 -40.560 -40.560 0,0020811 17.971 819.667 

163. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 1.989.907 1.896.963 733.350 -1.163.613 0 -1.163.613 1.163.613 1.896.963 -1.163.613 -92.944 -92.944 0,0047689 41.182 1.938.145 

164. SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 1.468.921 1.383.491 552.787 -830.704 0 -830.704 830.704 1.383.491 -830.704 -85.430 -85.430 0,0043833 37.852 1.421.343 

165. SVETI TOMAŽ 1.582.452 1.476.095 478.136 -997.959 0 -997.959 997.959 1.476.095 -997.959 -106.357 -106.357 0,0054571 47.125 1.523.220 

166. ŠALOVCI 1.250.826 1.150.200 302.936 -847.264 0 -847.264 847.264 1.150.200 -847.264 -100.626 -100.626 0,005163 44.585 1.194.785 

167. ŠEMPETER-VRTOJBA 3.036.341 3.174.387 4.531.028 1.356.641 1.356.641 0 0 3.174.387 1.356.641 138.046 0 0 0 3.174.387 

168. ŠENČUR 4.621.566 4.629.982 5.170.263 540.281 540.281 0 0 4.629.982 540.281 8.416 0 0 0 4.629.982 

169. ŠENTILJ 4.938.897 4.901.152 3.003.723 -1.897.429 0 -1.897.429 1.897.429 4.901.152 -1.897.429 -37.745 -37.745 0,0019367 16.724 4.917.876 

170. ŠENTJERNEJ 4.151.252 4.061.051 2.967.289 -1.093.762 0 -1.093.762 1.093.762 4.061.051 -1.093.762 -90.201 -90.201 0,0046281 39.966 4.101.017 

172. ŠENTRUPERT 1.837.140 1.692.944 996.032 -696.912 0 -696.912 696.912 1.692.944 -696.912 -144.196 -144.196 0,0073986 63.890 1.756.834 

173. ŠKOCJAN 2.298.533 2.162.040 1.118.340 -1.043.700 0 -1.043.700 1.043.700 2.162.040 -1.043.700 -136.493 -136.493 0,0070033 60.477 2.222.517 

174. ŠKOFJA LOKA 12.518.646 12.517.988 13.496.376 978.388 978.388 0 0 12.517.988 978.388 -658 -658 3,376E-05 292 12.518.280 

175. ŠKOFLJICA 4.730.768 4.790.375 6.689.356 1.898.981 1.898.981 0 0 4.790.375 1.898.981 59.607 0 0 0 4.790.375 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

100% od 

54% 
dohodnine 

100 % od 54 

% dohodnine -
POSi 

SI PSI SIi 

Prihodki 

od 
dohodnine 

DSI 
POSi-

PPi 
PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, 

ki pripada 
občini 

  
1 2 3 4=3-2 5 6 7=2-3 8=3-5+7 9=3-8 10=2-1 11 

POSi<PPi 
12=11/11 13=12*9 14=8+13 

176. ŠMARJE PRI JELŠAH 6.631.408 6.359.037 3.422.876 -2.936.161 0 -2.936.161 2.936.161 6.359.037 -2.936.161 -272.371 -272.371 0,0139751 120.682 6.479.719 

177. ŠMARJEŠKE TOPLICE 2.002.521 1.924.910 1.966.238 41.328 41.328 0 0 1.924.910 41.328 -77.611 -77.611 0,0039822 34.388 1.959.298 

178. ŠMARTNO OB PAKI 1.798.493 1.797.218 1.584.254 -212.964 0 -212.964 212.964 1.797.218 -212.964 -1.275 -1.275 6,542E-05 565 1.797.783 

179. ŠMARTNO PRI LITIJI 3.576.350 3.390.647 2.020.680 -1.369.967 0 -1.369.967 1.369.967 3.390.647 -1.369.967 -185.703 -185.703 0,0095283 82.281 3.472.928 

180. ŠOŠTANJ 5.178.062 5.053.941 4.191.763 -862.178 0 -862.178 862.178 5.053.941 -862.178 -124.121 -124.121 0,0063685 54.995 5.108.936 

181. ŠTORE 2.315.429 2.323.148 1.679.296 -643.852 0 -643.852 643.852 2.323.148 -643.852 7.719 0 0 0 2.323.148 

182. TABOR 1.129.462 1.054.440 507.318 -547.122 0 -547.122 547.122 1.054.440 -547.122 -75.022 -75.022 0,0038493 33.241 1.087.681 

183. TIŠINA 2.258.412 2.292.877 1.325.810 -967.067 0 -967.067 967.067 2.292.877 -967.067 34.465 0 0 0 2.292.877 

184. TOLMIN 8.479.184 7.877.066 5.075.710 -2.801.356 0 -2.801.356 2.801.356 7.877.066 -2.801.356 -602.118 -602.118 0,0308942 266.786 8.143.852 

185. TRBOVLJE 8.581.887 8.915.455 8.699.647 -215.808 0 -215.808 215.808 8.915.455 -215.808 333.568 0 0 0 8.915.455 

186. TREBNJE 7.246.423 7.001.664 6.525.548 -476.116 0 -476.116 476.116 7.001.664 -476.116 -244.759 -244.759 0,0125584 108.448 7.110.112 

187. TRNOVSKA VAS 880.974 839.937 279.671 -560.266 0 -560.266 560.266 839.937 -560.266 -41.037 -41.037 0,0021056 18.183 858.120 

188. TRZIN 1.895.092 1.956.765 3.969.867 2.013.102 2.013.102 0 0 1.956.765 2.013.102 61.673 0 0 0 1.956.765 

189. TRŽIČ 8.039.464 8.196.801 7.693.961 -502.840 0 -502.840 502.840 8.196.801 -502.840 157.337 0 0 0 8.196.801 

190. TURNIŠČE 1.805.825 1.845.072 930.197 -914.875 0 -914.875 914.875 1.845.072 -914.875 39.247 0 0 0 1.845.072 

191. VELENJE (M) 15.796.999 16.548.181 18.063.511 1.515.330 1.515.330 0 0 16.548.181 1.515.330 751.182 0 0 0 16.548.181 

192. VELIKA POLANA 867.605 857.010 371.553 -485.457 0 -485.457 485.457 857.010 -485.457 -10.595 -10.595 0,0005436 4.694 861.704 

193. VELIKE LAŠČE 2.981.350 2.789.126 2.294.261 -494.865 0 -494.865 494.865 2.789.126 -494.865 -192.224 -192.224 0,0098628 85.170 2.874.296 

194. VERŽEJ 728.570 727.602 491.071 -236.531 0 -236.531 236.531 727.602 -236.531 -968 -968 4,967E-05 429 728.031 

195. VIDEM 3.804.590 3.619.568 1.657.101 -1.962.467 0 -1.962.467 1.962.467 3.619.568 -1.962.467 -185.022 -185.022 0,0094933 81.979 3.701.547 

196. VIPAVA 3.408.206 3.302.203 2.487.633 -814.570 0 -814.570 814.570 3.302.203 -814.570 -106.003 -106.003 0,0054389 46.968 3.349.171 

197. VITANJE 1.660.790 1.553.374 616.961 -936.413 0 -936.413 936.413 1.553.374 -936.413 -107.416 -107.416 0,0055114 47.594 1.600.968 

198. VODICE 2.583.750 2.573.642 3.209.616 635.974 635.974 0 0 2.573.642 635.974 -10.108 -10.108 0,0005186 4.479 2.578.121 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi POSi 

100% od 

54% 
dohodnine 

100 % od 54 

% dohodnine -
POSi 

SI PSI SIi 

Prihodki 

od 
dohodnine 

DSI 
POSi-

PPi 
PDSI 

Odstotek 

DSIi 
DSIi 

Dohodnina, 

ki pripada 
občini 

  
1 2 3 4=3-2 5 6 7=2-3 8=3-5+7 9=3-8 10=2-1 11 

POSi<PPi 
12=11/11 13=12*9 14=8+13 

199. VOJNIK 5.062.911 4.984.474 3.557.629 -1.426.845 0 -1.426.845 1.426.845 4.984.474 -1.426.845 -78.437 -78.437 0,0040245 34.754 5.019.228 

200. VRANSKO 1.825.807 1.713.271 893.259 -820.012 0 -820.012 820.012 1.713.271 -820.012 -112.536 -112.536 0,0057741 49.862 1.763.133 

201. VRHNIKA 8.550.111 8.617.593 10.046.691 1.429.098 1.429.098 0 0 8.617.593 1.429.098 67.482 0 0 0 8.617.593 

202. VUZENICA 1.689.936 1.647.418 1.092.334 -555.084 0 -555.084 555.084 1.647.418 -555.084 -42.518 -42.518 0,0021816 18.839 1.666.257 

203. ZAGORJE OB SAVI 9.848.900 9.761.967 8.296.481 -1.465.486 0 -1.465.486 1.465.486 9.761.967 -1.465.486 -86.933 -86.933 0,0044605 38.518 9.800.485 

204. ZAVRČ 1.134.407 1.051.418 365.378 -686.040 0 -686.040 686.040 1.051.418 -686.040 -82.989 -82.989 0,0042581 36.771 1.088.189 

205. ZREČE 3.852.947 3.779.259 2.654.681 -1.124.578 0 -1.124.578 1.124.578 3.779.259 -1.124.578 -73.688 -73.688 0,0037809 32.650 3.811.909 

206. ŽALEC 11.102.589 11.335.250 10.634.414 -700.836 0 -700.836 700.836 11.335.250 -700.836 232.661 0 0 0 11.335.250 

207. ŽELEZNIKI 4.751.350 4.481.783 2.738.391 -1.743.392 0 -1.743.392 1.743.392 4.481.783 -1.743.392 -269.567 -269.567 0,0138312 119.440 4.601.223 

208. ŽETALE 1.114.775 1.013.239 309.706 -703.533 0 -703.533 703.533 1.013.239 -703.533 -101.536 -101.536 0,0052097 44.988 1.058.227 

209. ŽIRI 2.939.787 2.888.864 2.010.781 -878.083 0 -878.083 878.083 2.888.864 -878.083 -50.923 -50.923 0,0026128 22.563 2.911.427 

210. ŽIROVNICA 2.373.568 2.402.411 2.968.239 565.828 565.828 0 0 2.402.411 565.828 28.843 0 0 0 2.402.411 

211. ŽUŽEMBERK 3.455.249 3.199.319 1.463.251 -1.736.068 0 -1.736.068 1.736.068 3.199.319 -1.736.068 -255.930 -255.930 0,0131315 113.397 3.312.716 

 
SKUPAJ 1.130.343.838 1.130.343.838 1.138.979.320 8.635.482 191.710.357 -183.074.875 183.074.875 

1.130.343.83

8 
8.635.482 

 
-19.489.707 

 
8.635.482 1.138.979.320 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012 
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Priloga 5: Izračun prihodkov od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi 

Tabela 4: Izračun prihodkov od dohodnine v primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi 

 
 

 

 

 
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

1. AJDOVŠČINA 10.516.421 9.261.551 -1.254.870 0 -1.254.870 1.254.870 10.516.421 

2. APAČE 2.312.256 1.032.484 -1.279.772 0 -1.279.772 1.279.772 2.312.256 

3. BELTINCI 4.635.129 2.710.426 -1.924.703 0 -1.924.703 1.924.703 4.635.129 

4. BENEDIKT 1.515.685 635.594 -880.091 0 -880.091 880.091 1.515.685 

5. BISTRICA OB SOTLI 1.279.688 343.313 -936.375 0 -936.375 936.375 1.279.688 

6. BLED 4.422.085 5.477.189 1.055.104 1.055.104 0 0 4.422.085 

7. BLOKE 1.337.772 670.028 -667.744 0 -667.744 667.744 1.337.772 

8. BOHINJ 3.828.427 2.230.487 -1.597.940 0 -1.597.940 1.597.940 3.828.427 

9. BOROVNICA 2.093.583 2.088.783 -4.800 0 -4.800 4.800 2.093.583 

10. BOVEC 2.937.922 1.219.350 -1.718.572 0 -1.718.572 1.718.572 2.937.922 

11. BRASLOVČE 3.044.807 2.739.065 -305.742 0 -305.742 305.742 3.044.807 

12. BRDA 3.484.279 2.701.941 -782.338 0 -782.338 782.338 3.484.279 

13. BREZOVICA 5.878.990 7.351.310 1.472.320 1.472.320 0 0 5.878.990 

14. BREŽICE 15.062.780 10.642.059 -4.420.721 0 -4.420.721 4.420.721 15.062.780 

15. CANKOVA 1.198.381 533.548 -664.833 0 -664.833 664.833 1.198.381 

16. CELJE (M) 23.483.453 29.373.233 5.889.780 5.889.780 0 0 23.483.453 

17. CERKLJE NA GORENJSKEM 4.255.480 3.506.162 -749.318 0 -749.318 749.318 4.255.480 

18. CERKNICA 6.953.444 5.516.699 -1.436.745 0 -1.436.745 1.436.745 6.953.444 

19. CERKNO 3.792.553 2.146.454 -1.646.099 0 -1.646.099 1.646.099 3.792.553 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

20. CERKVENJAK 1.351.418 562.933 -788.485 0 -788.485 788.485 1.351.418 

21. CIRKULANE 1.700.618 580.131 -1.120.487 0 -1.120.487 1.120.487 1.700.618 

22. ČRENŠOVCI 2.326.504 1.199.019 -1.127.485 0 -1.127.485 1.127.485 2.326.504 

23. ČRNA NA KOROŠKEM 2.365.407 1.452.663 -912.744 0 -912.744 912.744 2.365.407 

24. ČRNOMELJ 8.764.622 5.450.714 -3.313.908 0 -3.313.908 3.313.908 8.764.622 

25. DESTRNIK 1.691.601 888.062 -803.539 0 -803.539 803.539 1.691.601 

26. DIVAČA 2.537.231 2.152.216 -385.015 0 -385.015 385.015 2.537.231 

27. DOBJE 728.099 281.013 -447.086 0 -447.086 447.086 728.099 

28. DOBREPOLJE 2.499.123 1.623.590 -875.533 0 -875.533 875.533 2.499.123 

29. DOBRNA 1.417.068 840.526 -576.542 0 -576.542 576.542 1.417.068 

30. DOBROVA-POLHOV GRADEC 4.876.054 4.374.990 -501.064 0 -501.064 501.064 4.876.054 

31. DOBROVNIK 897.331 389.960 -507.371 0 -507.371 507.371 897.331 

32. DOL PRI LJUBLJANI 2.968.591 3.939.689 971.098 971.098 0 0 2.968.591 

33. DOLENJSKE TOPLICE 2.259.057 1.741.697 -517.360 0 -517.360 517.360 2.259.057 

34. DOMŽALE 16.834.023 25.213.234 8.379.211 8.379.211 0 0 16.834.023 

35. DORNAVA 1.646.315 785.737 -860.578 0 -860.578 860.578 1.646.315 

36. DRAVOGRAD 4.886.209 3.724.049 -1.162.160 0 -1.162.160 1.162.160 4.886.209 

37. DUPLEK 3.771.320 2.691.883 -1.079.437 0 -1.079.437 1.079.437 3.771.320 

38. GORENJA VAS-POLJANE 5.817.591 2.747.949 -3.069.642 0 -3.069.642 3.069.642 5.817.591 

39. GORIŠNICA 2.241.028 1.379.576 -861.452 0 -861.452 861.452 2.241.028 

40. GORJE 1.930.543 1.319.036 -611.507 0 -611.507 611.507 1.930.543 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

41. GORNJA RADGONA 5.085.782 3.204.364 -1.881.418 0 -1.881.418 1.881.418 5.085.782 

42. GORNJI GRAD 1.929.255 753.430 -1.175.825 0 -1.175.825 1.175.825 1.929.255 

43. GORNJI PETROVCI 1.744.630 547.811 -1.196.819 0 -1.196.819 1.196.819 1.744.630 

44. GRAD 1.620.588 411.712 -1.208.876 0 -1.208.876 1.208.876 1.620.588 

45. GROSUPLJE 10.196.398 13.517.261 3.320.863 3.320.863 0 0 10.196.398 

46. HAJDINA 2.026.414 1.503.934 -522.480 0 -522.480 522.480 2.026.414 

47. HOČE-SLIVNICA 5.792.511 5.530.449 -262.062 0 -262.062 262.062 5.792.511 

48. HODOŠ 319.161 47.123 -272.038 0 -272.038 272.038 319.161 

49. HORJUL 1.650.862 1.496.014 -154.848 0 -154.848 154.848 1.650.862 

50. HRASTNIK 5.184.349 4.151.039 -1.033.310 0 -1.033.310 1.033.310 5.184.349 

51. HRPELJE-KOZINA 3.024.398 1.948.496 -1.075.902 0 -1.075.902 1.075.902 3.024.398 

52. IDRIJA 8.035.671 6.258.016 -1.777.655 0 -1.777.655 1.777.655 8.035.671 

53. IG 3.767.927 4.126.930 359.003 359.003 0 0 3.767.927 

54. ILIRSKA BISTRICA 8.784.656 5.912.453 -2.872.203 0 -2.872.203 2.872.203 8.784.656 

55. IVANČNA GORICA 9.325.544 8.165.477 -1.160.067 0 -1.160.067 1.160.067 9.325.544 

56. IZOLA 7.556.449 9.742.523 2.186.074 2.186.074 0 0 7.556.449 

57. JESENICE 10.400.413 9.142.991 -1.257.422 0 -1.257.422 1.257.422 10.400.413 

58. JEZERSKO 673.642 356.507 -317.135 0 -317.135 317.135 673.642 

59. JURŠINCI 1.522.711 490.540 -1.032.171 0 -1.032.171 1.032.171 1.522.711 

60. KAMNIK 15.668.179 17.110.579 1.442.400 1.442.400 0 0 15.668.179 

61. KANAL 4.141.181 2.363.487 -1.777.694 0 -1.777.694 1.777.694 4.141.181 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

62. KIDRIČEVO 4.019.547 2.488.858 -1.530.689 0 -1.530.689 1.530.689 4.019.547 

63. KOBARID 2.930.726 1.515.421 -1.415.305 0 -1.415.305 1.415.305 2.930.726 

64. KOBILJE 386.506 149.262 -237.244 0 -237.244 237.244 386.506 

65. KOČEVJE 9.963.305 6.212.880 -3.750.425 0 -3.750.425 3.750.425 9.963.305 

66. KOMEN 2.354.555 1.801.166 -553.389 0 -553.389 553.389 2.354.555 

67. KOMENDA 2.893.561 3.658.697 765.136 765.136 0 0 2.893.561 

68. KOPER (M) 25.284.940 32.452.934 7.167.994 7.167.994 0 0 25.284.940 

69. KOSTANJEVICA NA KRKI 1.662.642 1.015.649 -646.993 0 -646.993 646.993 1.662.642 

70. KOSTEL 711.492 292.536 -418.956 0 -418.956 418.956 711.492 

71. KOZJE 2.629.718 820.911 -1.808.807 0 -1.808.807 1.808.807 2.629.718 

72. KRANJ (M) 26.675.461 33.898.117 7.222.656 7.222.656 0 0 26.675.461 

73. KRANJSKA GORA 3.642.022 3.153.367 -488.655 0 -488.655 488.655 3.642.022 

74. KRIŽEVCI 2.076.661 1.268.157 -808.504 0 -808.504 808.504 2.076.661 

75. KRŠKO 16.020.186 12.113.784 -3.906.402 0 -3.906.402 3.906.402 16.020.186 

76. KUNGOTA 2.990.993 2.008.610 -982.383 0 -982.383 982.383 2.990.993 

77. KUZMA 1.089.092 256.320 -832.772 0 -832.772 832.772 1.089.092 

78. LAŠKO 8.676.578 5.658.483 -3.018.095 0 -3.018.095 3.018.095 8.676.578 

79. LENART 4.407.929 3.722.427 -685.502 0 -685.502 685.502 4.407.929 

80. LENDAVA 6.122.094 4.307.077 -1.815.017 0 -1.815.017 1.815.017 6.122.094 

81. LITIJA 9.399.577 7.358.893 -2.040.684 0 -2.040.684 2.040.684 9.399.577 

82. LJUBLJANA (M) 125.630.767 243.632.863 118.002.096 118.002.096 0 0 125.630.767 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

83. LJUBNO 2.109.094 772.056 -1.337.038 0 -1.337.038 1.337.038 2.109.094 

84. LJUTOMER 7.083.749 4.263.289 -2.820.460 0 -2.820.460 2.820.460 7.083.749 

85. LOGATEC 7.644.586 7.716.757 72.171 72.171 0 0 7.644.586 

86. LOG-DRAGOMER 1.836.202 3.149.116 1.312.914 1.312.914 0 0 1.836.202 

87. LOŠKA DOLINA 2.549.549 1.674.851 -874.698 0 -874.698 874.698 2.549.549 

88. LOŠKI POTOK 1.631.500 575.716 -1.055.784 0 -1.055.784 1.055.784 1.631.500 

89. LOVRENC NA POHORJU 2.068.247 1.281.451 -786.796 0 -786.796 786.796 2.068.247 

90. LUČE 1.741.242 327.284 -1.413.958 0 -1.413.958 1.413.958 1.741.242 

91. LUKOVICA 3.382.264 2.364.208 -1.018.056 0 -1.018.056 1.018.056 3.382.264 

92. MAJŠPERK 2.869.606 1.239.459 -1.630.147 0 -1.630.147 1.630.147 2.869.606 

93. MAKOLE 1.556.991 625.871 -931.120 0 -931.120 931.120 1.556.991 

94. MARIBOR (M) 50.785.424 65.509.423 14.723.999 14.723.999 0 0 50.785.424 

95. MARKOVCI 2.149.935 1.510.866 -639.069 0 -639.069 639.069 2.149.935 

96. MEDVODE 8.267.806 10.476.154 2.208.348 2.208.348 0 0 8.267.806 

97. MENGEŠ 3.576.347 4.906.990 1.330.643 1.330.643 0 0 3.576.347 

98. METLIKA 4.702.209 2.976.922 -1.725.287 0 -1.725.287 1.725.287 4.702.209 

99. MEŽICA 1.926.795 1.762.360 -164.435 0 -164.435 164.435 1.926.795 

100. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 3.150.050 3.197.923 47.873 47.873 0 0 3.150.050 

101. MIREN-KOSTANJEVICA 2.750.475 2.439.414 -311.061 0 -311.061 311.061 2.750.475 

102. MIRNA 1.607.575 1.238.922 -368.653 0 -368.653 368.653 1.607.575 

103. MIRNA PEČ 1.923.330 1.335.899 -587.431 0 -587.431 587.431 1.923.330 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

104. MISLINJA 2.962.948 1.978.510 -984.438 0 -984.438 984.438 2.962.948 

105. MOKRONOG-TREBELNO 2.343.366 1.170.113 -1.173.253 0 -1.173.253 1.173.253 2.343.366 

106. MORAVČE 3.170.603 2.199.479 -971.124 0 -971.124 971.124 3.170.603 

107. MORAVSKE TOPLICE 4.316.433 1.879.366 -2.437.067 0 -2.437.067 2.437.067 4.316.433 

108. MOZIRJE 2.521.885 2.020.953 -500.932 0 -500.932 500.932 2.521.885 

109. MURSKA SOBOTA (M) 9.602.379 11.093.057 1.490.678 1.490.678 0 0 9.602.379 

110. MUTA 2.145.096 1.264.136 -880.960 0 -880.960 880.960 2.145.096 

111. NAKLO 2.771.037 2.998.153 227.116 227.116 0 0 2.771.037 

112. NAZARJE 1.641.596 837.849 -803.747 0 -803.747 803.747 1.641.596 

113. NOVA GORICA (M) 16.412.325 19.904.297 3.491.972 3.491.972 0 0 16.412.325 

114. NOVO MESTO (M) 18.907.006 25.719.283 6.812.277 6.812.277 0 0 18.907.006 

115. ODRANCI 888.494 406.840 -481.654 0 -481.654 481.654 888.494 

116. OPLOTNICA 2.441.434 1.329.864 -1.111.570 0 -1.111.570 1.111.570 2.441.434 

117. ORMOŽ 8.076.782 4.146.626 -3.930.156 0 -3.930.156 3.930.156 8.076.782 

118. OSILNICA 388.139 99.872 -288.267 0 -288.267 288.267 388.139 

119. PESNICA 4.877.824 2.805.044 -2.072.780 0 -2.072.780 2.072.780 4.877.824 

120. PIRAN 8.381.193 11.962.146 3.580.953 3.580.953 0 0 8.381.193 

121. PIVKA 3.906.101 2.670.950 -1.235.151 0 -1.235.151 1.235.151 3.906.101 

122. PODČETRTEK 2.562.414 973.957 -1.588.457 0 -1.588.457 1.588.457 2.562.414 

123. PODLEHNIK 1.464.834 470.183 -994.651 0 -994.651 994.651 1.464.834 

124. PODVELKA 2.123.781 734.197 -1.389.584 0 -1.389.584 1.389.584 2.123.781 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

125. POLJČANE 2.524.843 1.603.836 -921.007 0 -921.007 921.007 2.524.843 

126. POLZELA 3.149.347 3.006.432 -142.915 0 -142.915 142.915 3.149.347 

127. POSTOJNA 8.691.169 8.761.280 70.111 70.111 0 0 8.691.169 

128. PREBOLD 2.693.992 2.398.620 -295.372 0 -295.372 295.372 2.693.992 

129. PREDDVOR 2.231.883 1.749.669 -482.214 0 -482.214 482.214 2.231.883 

130. PREVALJE 3.759.509 3.247.720 -511.789 0 -511.789 511.789 3.759.509 

131. PTUJ (M) 11.707.376 12.922.577 1.215.201 1.215.201 0 0 11.707.376 

132. PUCONCI 4.276.396 1.745.821 -2.530.575 0 -2.530.575 2.530.575 4.276.396 

133. RAČE-FRAM 3.819.193 3.241.484 -577.709 0 -577.709 577.709 3.819.193 

134. RADEČE 2.596.808 1.992.631 -604.177 0 -604.177 604.177 2.596.808 

135. RADENCI 2.868.445 2.570.969 -297.476 0 -297.476 297.476 2.868.445 

136. RADLJE OB DRAVI 3.876.898 2.277.424 -1.599.474 0 -1.599.474 1.599.474 3.876.898 

137. RADOVLJICA 9.855.610 11.229.026 1.373.416 1.373.416 0 0 9.855.610 

138. RAVNE NA KOROŠKEM 5.995.527 5.893.530 -101.997 0 -101.997 101.997 5.995.527 

139. RAZKRIŽJE 798.722 326.680 -472.042 0 -472.042 472.042 798.722 

140. REČICA OB SAVINJI 1.437.008 833.854 -603.154 0 -603.154 603.154 1.437.008 

141. RENČE-VOGRSKO 2.249.278 2.405.966 156.688 156.688 0 0 2.249.278 

142. RIBNICA 5.373.324 4.281.814 -1.091.510 0 -1.091.510 1.091.510 5.373.324 

143. RIBNICA NA POHORJU 939.823 374.153 -565.670 0 -565.670 565.670 939.823 

144. ROGAŠKA SLATINA 6.363.439 3.957.566 -2.405.873 0 -2.405.873 2.405.873 6.363.439 

145. ROGAŠOVCI 2.197.813 598.573 -1.599.240 0 -1.599.240 1.599.240 2.197.813 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

146. ROGATEC 2.012.192 839.323 -1.172.869 0 -1.172.869 1.172.869 2.012.192 

147. RUŠE 3.956.108 3.232.834 -723.274 0 -723.274 723.274 3.956.108 

148. SELNICA OB DRAVI 2.583.039 1.889.277 -693.762 0 -693.762 693.762 2.583.039 

149. SEMIČ 2.792.020 1.257.221 -1.534.799 0 -1.534.799 1.534.799 2.792.020 

150. SEVNICA 11.714.700 7.582.478 -4.132.222 0 -4.132.222 4.132.222 11.714.700 

151. SEŽANA 7.068.348 7.201.719 133.371 133.371 0 0 7.068.348 

152. SLOVENJ GRADEC (M) 9.560.436 8.631.849 -928.587 0 -928.587 928.587 9.560.436 

153. SLOVENSKA BISTRICA 15.035.450 11.196.150 -3.839.300 0 -3.839.300 3.839.300 15.035.450 

154. SLOVENSKE KONJICE 8.326.148 5.980.437 -2.345.711 0 -2.345.711 2.345.711 8.326.148 

155. SODRAŽICA 1.432.363 817.694 -614.669 0 -614.669 614.669 1.432.363 

156. SOLČAVA 736.531 137.067 -599.464 0 -599.464 599.464 736.531 

157. SREDIŠČE OB DRAVI 1.348.773 802.344 -546.429 0 -546.429 546.429 1.348.773 

158. STARŠE 2.435.175 1.712.323 -722.852 0 -722.852 722.852 2.435.175 

159. STRAŽA 2.133.268 2.182.037 48.769 48.769 0 0 2.133.268 

160. SVETA ANA 1.698.787 570.194 -1.128.593 0 -1.128.593 1.128.593 1.698.787 

161. SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 1.367.001 645.981 -721.020 0 -721.020 721.020 1.367.001 

162. SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 842.256 259.600 -582.656 0 -582.656 582.656 842.256 

163. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 1.989.907 733.350 -1.256.557 0 -1.256.557 1.256.557 1.989.907 

164. SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 1.468.921 552.787 -916.134 0 -916.134 916.134 1.468.921 

165. SVETI TOMAŽ 1.582.452 478.136 -1.104.316 0 -1.104.316 1.104.316 1.582.452 

166. ŠALOVCI 1.250.826 302.936 -947.890 0 -947.890 947.890 1.250.826 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

167. ŠEMPETER-VRTOJBA 3.036.341 4.531.028 1.494.687 1.494.687 0 0 3.036.341 

168. ŠENČUR 4.621.566 5.170.263 548.697 548.697 0 0 4.621.566 

169. ŠENTILJ 4.938.897 3.003.723 -1.935.174 0 -1.935.174 1.935.174 4.938.897 

170. ŠENTJERNEJ 4.151.252 2.967.289 -1.183.963 0 -1.183.963 1.183.963 4.151.252 

171. ŠENTJUR 11.335.054 8.390.076 -2.944.978 0 -2.944.978 2.944.978 11.335.054 

172. ŠENTRUPERT 1.837.140 996.032 -841.108 0 -841.108 841.108 1.837.140 

173. ŠKOCJAN 2.298.533 1.118.340 -1.180.193 0 -1.180.193 1.180.193 2.298.533 

174. ŠKOFJA LOKA 12.518.646 13.496.376 977.730 977.730 0 0 12.518.646 

175. ŠKOFLJICA 4.730.768 6.689.356 1.958.588 1.958.588 0 0 4.730.768 

176. ŠMARJE PRI JELŠAH 6.631.408 3.422.876 -3.208.532 0 -3.208.532 3.208.532 6.631.408 

177. ŠMARJEŠKE TOPLICE 2.002.521 1.966.238 -36.283 0 -36.283 36.283 2.002.521 

178. ŠMARTNO OB PAKI 1.798.493 1.584.254 -214.239 0 -214.239 214.239 1.798.493 

179. ŠMARTNO PRI LITIJI 3.576.350 2.020.680 -1.555.670 0 -1.555.670 1.555.670 3.576.350 

180. ŠOŠTANJ 5.178.062 4.191.763 -986.299 0 -986.299 986.299 5.178.062 

181. ŠTORE 2.315.429 1.679.296 -636.133 0 -636.133 636.133 2.315.429 

182. TABOR 1.129.462 507.318 -622.144 0 -622.144 622.144 1.129.462 

183. TIŠINA 2.258.412 1.325.810 -932.602 0 -932.602 932.602 2.258.412 

184. TOLMIN 8.479.184 5.075.710 -3.403.474 0 -3.403.474 3.403.474 8.479.184 

185. TRBOVLJE 8.581.887 8.699.647 117.760 117.760 0 0 8.581.887 

186. TREBNJE 7.246.423 6.525.548 -720.875 0 -720.875 720.875 7.246.423 

187. TRNOVSKA VAS 880.974 279.671 -601.303 0 -601.303 601.303 880.974 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

188. TRZIN 1.895.092 3.969.867 2.074.775 2.074.775 0 0 1.895.092 

189. TRŽIČ 8.039.464 7.693.961 -345.503 0 -345.503 345.503 8.039.464 

190. TURNIŠČE 1.805.825 930.197 -875.628 0 -875.628 875.628 1.805.825 

191. VELENJE (M) 15.796.999 18.063.511 2.266.512 2.266.512 0 0 15.796.999 

192. VELIKA POLANA 867.605 371.553 -496.052 0 -496.052 496.052 867.605 

193. VELIKE LAŠČE 2.981.350 2.294.261 -687.089 0 -687.089 687.089 2.981.350 

194. VERŽEJ 728.570 491.071 -237.499 0 -237.499 237.499 728.570 

195. VIDEM 3.804.590 1.657.101 -2.147.489 0 -2.147.489 2.147.489 3.804.590 

196. VIPAVA 3.408.206 2.487.633 -920.573 0 -920.573 920.573 3.408.206 

197. VITANJE 1.660.790 616.961 -1.043.829 0 -1.043.829 1.043.829 1.660.790 

198. VODICE 2.583.750 3.209.616 625.866 625.866 0 0 2.583.750 

199. VOJNIK 5.062.911 3.557.629 -1.505.282 0 -1.505.282 1.505.282 5.062.911 

200. VRANSKO 1.825.807 893.259 -932.548 0 -932.548 932.548 1.825.807 

201. VRHNIKA 8.550.111 10.046.691 1.496.580 1.496.580 0 0 8.550.111 

202. VUZENICA 1.689.936 1.092.334 -597.602 0 -597.602 597.602 1.689.936 

203. ZAGORJE OB SAVI 9.848.900 8.296.481 -1.552.419 0 -1.552.419 1.552.419 9.848.900 

204. ZAVRČ 1.134.407 365.378 -769.029 0 -769.029 769.029 1.134.407 

205. ZREČE 3.852.947 2.654.681 -1.198.266 0 -1.198.266 1.198.266 3.852.947 

206. ŽALEC 11.102.589 10.634.414 -468.175 0 -468.175 468.175 11.102.589 

207. ŽELEZNIKI 4.751.350 2.738.391 -2.012.959 0 -2.012.959 2.012.959 4.751.350 

208. ŽETALE 1.114.775 309.706 -805.069 0 -805.069 805.069 1.114.775 

209. ŽIRI 2.939.787 2.010.781 -929.006 0 -929.006 929.006 2.939.787 

se nadaljuje 
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Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadaljevanje 

  
PPi 

100 % od 54 % 

dohodnine 

100 % od 54 % 

dohodnine - PPi 

Sredstva za 

solidarnostno 
izravnavo (SI) 

Potrebna sredstva 

za solidarnostno 
izravnavo (PSI) 

Solidarnostna 

izravnava občine 
(Si) 

Skupni 

prihodki od 
dohodnine 

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

210. ŽIROVNICA 2.373.568 2.968.239 594.671 594.671 0 0 2.373.568 

211. ŽUŽEMBERK 3.455.249 1.463.251 -1.991.998 0 -1.991.998 1.991.998 3.455.249 

 
SKUPAJ 1.130.343.091 1.138.979.320 8.636.229 208.686.101 -200.049.872 200.049.872 1.130.343.091 
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Priloga 6: Prihodki od dohodnine občin v okviru ZFO-1 in v primeru in v 

primeru, da je primeren obseg sredstev enak PPi  za leto 2012 
 

Tabela 5: Prihodki od dohodnina občin v okviru ZFO-1 in v primeru in v primeru, da je 

primeren obseg sredstev enak PPi  za leto 2012 

 

Občina PPi POSi 

Dohodnina 

občine  

(ZFO-1) 

Dohodnina 

občine 

(POSi=PPi) 

Povečanje/zmanjšanje 

dohodnine v % 

 
1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 

AJDOVŠČINA 10.516.421 10.482.245 10.497.388 10.516.421 0,2 

APAČE 2.312.256 2.238.640 2.271.258 2.312.256 1,8 

BELTINCI 4.635.129 4.677.878 4.677.878 4.635.129 -0,9 

BENEDIKT 1.515.685 1.458.782 1.483.995 1.515.685 2,1 

BISTRICA OB SOTLI 1.279.688 1.150.788 1.207.901 1.279.688 5,9 

BLED 4.422.085 4.475.219 4.475.219 4.422.085 -1,2 

BLOKE 1.337.772 1.208.236 1.265.631 1.337.772 5,7 

BOHINJ 3.828.427 3.558.456 3.678.074 3.828.427 4,1 

BOROVNICA 2.093.583 2.120.811 2.120.811 2.093.583 -1,3 

BOVEC 2.937.922 2.604.460 2.752.210 2.937.922 6,7 

BRASLOVČE 3.044.807 3.028.542 3.035.749 3.044.807 0,3 

BRDA 3.484.279 3.397.179 3.435.771 3.484.279 1,4 

BREZOVICA 5.878.990 5.947.548 5.947.548 5.878.990 -1,2 

BREŽICE 15.062.780 14.604.097 14.807.330 15.062.780 1,7 

CANKOVA 1.198.381 1.175.827 1.185.820 1.198.381 1,1 

CELJE (M) 23.483.453 24.540.596 24.540.596 23.483.453 -4,3 

CERKLJE NA GORENJSKEM 4.255.480 4.148.973 4.196.164 4.255.480 1,4 

CERKNICA 6.953.444 6.695.342 6.809.702 6.953.444 2,1 

CERKNO 3.792.553 3.479.649 3.618.290 3.792.553 4,8 

CERKVENJAK 1.351.418 1.288.771 1.316.529 1.351.418 2,7 

CIRKULANE 1.700.618 1.584.412 1.635.900 1.700.618 4,0 

ČRENŠOVCI 2.326.504 2.348.853 2.348.853 2.326.504 -1,0 

ČRNA NA KOROŠKEM 2.365.407 2.233.122 2.291.735 2.365.407 3,2 

ČRNOMELJ 8.764.622 8.578.902 8.661.191 8.764.622 1,2 

DESTRNIK 1.691.601 1.632.958 1.658.941 1.691.601 2,0 

DIVAČA 2.537.231 2.415.406 2.469.384 2.537.231 2,7 

DOBJE 728.099 684.716 703.938 728.099 3,4 

DOBREPOLJE 2.499.123 2.377.758 2.431.532 2.499.123 2,8 

DOBRNA 1.417.068 1.355.838 1.382.968 1.417.068 2,5 

DOBROVA-POLHOV GRADEC 4.876.054 4.641.722 4.745.550 4.876.054 2,8 

DOBROVNIK 897.331 860.031 876.558 897.331 2,4 

DOL PRI LJUBLJANI 2.968.591 2.977.849 2.977.849 2.968.591 -0,3 

DOLENJSKE TOPLICE 2.259.057 2.161.836 2.204.913 2.259.057 2,5 

DOMŽALE 16.834.023 17.372.834 17.372.834 16.834.023 -3,1 

DORNAVA 1.646.315 1.612.064 1.627.240 1.646.315 1,2 

DRAVOGRAD 4.886.209 4.908.491 4.908.491 4.886.209 -0,5 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Občina PPi POSi 

Dohodnina 

občine  

(ZFO-1) 

Dohodnina 

občine 

(POSi=PPi) 

Povečanje/zmanjšanje 

dohodnine v % 

 
1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 

DUPLEK 3.771.320 3.788.282 3.788.282 3.771.320 -0,4 

GORENJA VAS-POLJANE 5.817.591 5.300.963 5.529.870 5.817.591 5,2 

GORIŠNICA 2.241.028 2.235.825 2.238.130 2.241.028 0,1 

GORJE 1.930.543 1.847.761 1.884.440 1.930.543 2,4 

GORNJA RADGONA 5.085.782 5.033.231 5.056.515 5.085.782 0,6 

GORNJI GRAD 1.929.255 1.781.362 1.846.890 1.929.255 4,5 

GORNJI PETROVCI 1.744.630 1.592.945 1.660.153 1.744.630 5,1 

GRAD 1.620.588 1.530.054 1.570.168 1.620.588 3,2 

GROSUPLJE 10.196.398 10.244.931 10.244.931 10.196.398 -0,5 

HAJDINA 2.026.414 2.051.682 2.051.682 2.026.414 -1,2 

HOČE-SLIVNICA 5.792.511 5.881.360 5.881.360 5.792.511 -1,5 

HODOŠ 319.161 279.601 297.129 319.161 7,4 

HORJUL 1.650.862 1.615.579 1.631.212 1.650.862 1,2 

HRASTNIK 5.184.349 5.305.369 5.305.369 5.184.349 -2,3 

HRPELJE-KOZINA 3.024.398 2.806.791 2.903.208 3.024.398 4,2 

IDRIJA 8.035.671 7.581.071 7.782.495 8.035.671 3,3 

IG 3.767.927 3.721.905 3.742.296 3.767.927 0,7 

ILIRSKA BISTRICA 8.784.656 8.467.753 8.608.166 8.784.656 2,1 

IVANČNA GORICA 9.325.544 9.065.144 9.180.522 9.325.544 1,6 

IZOLA 7.556.449 7.893.931 7.893.931 7.556.449 -4,3 

JESENICE 10.400.413 10.889.111 10.889.111 10.400.413 -4,5 

JEZERSKO 673.642 587.915 625.899 673.642 7,6 

JURŠINCI 1.522.711 1.470.184 1.493.458 1.522.711 2,0 

KAMNIK 15.668.179 15.728.895 15.728.895 15.668.179 -0,4 

KOBILJE 386.506 375.948 380.626 386.506 1,5 

KOČEVJE 9.963.305 9.719.701 9.827.637 9.963.305 1,4 

KOMEN 2.354.555 2.243.480 2.292.695 2.354.555 2,7 

KOMENDA 2.893.561 2.928.820 2.928.820 2.893.561 -1,2 

KOPER (M) 25.284.940 26.134.267 26.134.267 25.284.940 -3,2 

KOSTANJEVICA NA KRKI 1.662.642 1.585.092 1.619.453 1.662.642 2,7 

KOSTEL 711.492 610.919 655.481 711.492 8,5 

KOZJE 2.629.718 2.414.649 2.509.941 2.629.718 4,8 

KRANJ (M) 26.675.461 27.736.673 27.736.673 26.675.461 -3,8 

KRANJSKA GORA 3.642.022 3.456.731 3.538.829 3.642.022 2,9 

KRIŽEVCI 2.076.661 2.047.956 2.060.675 2.076.661 0,8 

KRŠKO 16.020.186 15.582.980 15.776.697 16.020.186 1,5 

KUNGOTA 2.990.993 2.919.556 2.951.208 2.990.993 1,3 

KUZMA 1.089.092 1.041.142 1.062.388 1.089.092 2,5 

LAŠKO 8.676.578 8.368.991 8.505.276 8.676.578 2,0 

LENART 4.407.929 4.347.947 4.374.524 4.407.929 0,8 

LENDAVA 6.122.094 6.172.743 6.172.743 6.122.094 -0,8 

LITIJA 9.399.577 9.063.270 9.212.280 9.399.577 2,0 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Občina PPi POSi 

Dohodnina 

občine  

(ZFO-1) 

Dohodnina 

občine 

(POSi=PPi) 

Povečanje/zmanjšanje 

dohodnine v % 

 
1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 

LJUBLJANA (M) 125.630.767 132.469.340 132.469.340 125.630.767 -5,2 

LJUBNO 2.109.094 1.935.010 2.012.143 2.109.094 4,8 

LJUTOMER 7.083.749 6.978.724 7.025.258 7.083.749 0,8 

LOGATEC 7.644.586 7.506.126 7.567.475 7.644.586 1,0 

LOG-DRAGOMER 1.836.202 1.887.282 1.887.282 1.836.202 -2,7 

LOŠKA DOLINA 2.549.549 2.412.225 2.473.070 2.549.549 3,1 

LOŠKI POTOK 1.631.500 1.479.010 1.546.575 1.631.500 5,5 

LOVRENC NA POHORJU 2.068.247 1.982.554 2.020.523 2.068.247 2,4 

LUČE 1.741.242 1.485.678 1.598.913 1.741.242 8,9 

LUKOVICA 3.382.264 3.264.927 3.316.917 3.382.264 2,0 

MAJŠPERK 2.869.606 2.697.940 2.774.002 2.869.606 3,4 

MAKOLE 1.556.991 1.446.636 1.495.532 1.556.991 4,1 

MARIBOR (M) 50.785.424 53.628.314 53.628.314 50.785.424 -5,3 

MARKOVCI 2.149.935 2.182.199 2.182.199 2.149.935 -1,5 

MEDVODE 8.267.806 8.343.010 8.343.010 8.267.806 -0,9 

MENGEŠ 3.576.347 3.688.041 3.688.041 3.576.347 -3,0 

METLIKA 4.702.209 4.706.714 4.706.714 4.702.209 -0,1 

MEŽICA 1.926.795 1.977.627 1.977.627 1.926.795 -2,6 

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 3.150.050 3.278.586 3.278.586 3.150.050 -3,9 

MIREN-KOSTANJEVICA 2.750.475 2.733.738 2.741.154 2.750.475 0,3 

MIRNA 1.607.575 1.564.664 1.583.677 1.607.575 1,5 

MIRNA PEČ 1.923.330 1.823.927 1.867.970 1.923.330 3,0 

MISLINJA 2.962.948 2.871.332 2.911.925 2.962.948 1,8 

MORAVSKE TOPLICE 4.316.433 4.061.808 4.174.627 4.316.433 3,4 

MOZIRJE 2.521.885 2.455.198 2.484.746 2.521.885 1,5 

MURSKA SOBOTA (M) 9.602.379 10.018.958 10.018.958 9.602.379 -4,2 

MUTA 2.145.096 2.106.667 2.123.694 2.145.096 1,0 

NAKLO 2.771.037 2.812.132 2.812.132 2.771.037 -1,5 

NAZARJE 1.641.596 1.593.467 1.614.792 1.641.596 1,7 

NOVA GORICA (M) 16.412.325 16.696.803 16.696.803 16.412.325 -1,7 

NOVO MESTO (M) 18.907.006 19.160.553 19.160.553 18.907.006 -1,3 

ODRANCI 888.494 914.521 914.521 888.494 -2,8 

OPLOTNICA 2.441.434 2.385.418 2.410.237 2.441.434 1,3 

ORMOŽ 8.076.782 7.829.110 7.938.848 8.076.782 1,7 

OSILNICA 388.139 342.514 362.729 388.139 7,0 

PESNICA 4.877.824 4.690.671 4.773.595 4.877.824 2,2 

PIRAN 8.381.193 8.756.181 8.756.181 8.381.193 -4,3 

PIVKA 3.906.101 3.734.513 3.810.540 3.906.101 2,5 

PODČETRTEK 2.562.414 2.374.518 2.457.771 2.562.414 4,3 

PODLEHNIK 1.464.834 1.349.544 1.400.627 1.464.834 4,6 

PODVELKA 2.123.781 1.924.014 2.012.527 2.123.781 5,5 

POLJČANE 2.524.843 2.490.350 2.505.633 2.524.843 0,8 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Občina PPi POSi 

Dohodnina 

občine  

(ZFO-1) 

Dohodnina 

občine 

(POSi=PPi) 

Povečanje/zmanjšanje 

dohodnine v % 

 
1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 

POLZELA 3.149.347 3.173.865 3.173.865 3.149.347 -0,8 

POSTOJNA 8.691.169 8.642.188 8.663.890 8.691.169 0,3 

PREBOLD 2.693.992 2.701.182 2.701.182 2.693.992 -0,3 

PREDDVOR 2.231.883 2.128.351 2.174.224 2.231.883 2,7 

PREVALJE 3.759.509 3.762.559 3.762.559 3.759.509 -0,1 

PTUJ (M) 11.707.376 12.144.428 12.144.428 11.707.376 -3,6 

PUCONCI 4.276.396 4.049.242 4.149.889 4.276.396 3,0 

RAČE-FRAM 3.819.193 3.841.242 3.841.242 3.819.193 -0,6 

RADEČE 2.596.808 2.580.290 2.587.609 2.596.808 0,4 

RADENCI 2.868.445 2.896.609 2.896.609 2.868.445 -1,0 

RADLJE OB DRAVI 3.876.898 3.756.294 3.809.731 3.876.898 1,8 

RADOVLJICA 9.855.610 10.034.636 10.034.636 9.855.610 -1,8 

RAVNE NA KOROŠKEM 5.995.527 6.173.417 6.173.417 5.995.527 -2,9 

RAZKRIŽJE 798.722 789.674 793.683 798.722 0,6 

REČICA OB SAVINJI 1.437.008 1.400.051 1.416.426 1.437.008 1,5 

RENČE-VOGRSKO 2.249.278 2.290.971 2.290.971 2.249.278 -1,8 

RIBNICA 5.373.324 5.309.814 5.337.954 5.373.324 0,7 

RIBNICA NA POHORJU 939.823 871.157 901.581 939.823 4,2 

ROGAŠKA SLATINA 6.363.439 6.339.191 6.349.935 6.363.439 0,2 

ROGAŠOVCI 2.197.813 2.123.454 2.156.401 2.197.813 1,9 

ROGATEC 2.012.192 1.945.810 1.975.222 2.012.192 1,9 

RUŠE 3.956.108 4.030.009 4.030.009 3.956.108 -1,8 

SELNICA OB DRAVI 2.583.039 2.590.268 2.590.268 2.583.039 -0,3 

SLOVENSKA BISTRICA 15.035.450 14.729.753 14.865.201 15.035.450 1,1 

SLOVENSKE KONJICE 8.326.148 8.232.075 8.273.757 8.326.148 0,6 

SODRAŽICA 1.432.363 1.373.527 1.399.596 1.432.363 2,3 

SOLČAVA 736.531 606.503 664.116 736.531 10,9 

SREDIŠČE OB DRAVI 1.348.773 1.323.492 1.334.693 1.348.773 1,1 

STARŠE 2.435.175 2.422.098 2.427.892 2.435.175 0,3 

STRAŽA 2.133.268 2.143.935 2.143.935 2.133.268 -0,5 

SVETA ANA 1.698.787 1.578.143 1.631.598 1.698.787 4,1 

SV. TROJICA V SLO. GORICAH 1.367.001 1.314.142 1.337.563 1.367.001 2,2 

SVETI ANDRAŽ V SLO. GORICAH 842.256 801.696 819.667 842.256 2,8 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 1.989.907 1.896.963 1.938.145 1.989.907 2,7 

SVETI JURIJ V SLO. GORICAH 1.468.921 1.383.491 1.421.343 1.468.921 3,3 

SVETI TOMAŽ 1.582.452 1.476.095 1.523.220 1.582.452 3,9 

ŠALOVCI 1.250.826 1.150.200 1.194.785 1.250.826 4,7 

ŠEMPETER-VRTOJBA 3.036.341 3.174.387 3.174.387 3.036.341 -4,3 

ŠENČUR 4.621.566 4.629.982 4.629.982 4.621.566 -0,2 

ŠENTILJ 4.938.897 4.901.152 4.917.876 4.938.897 0,4 

ŠENTJERNEJ 4.151.252 4.061.051 4.101.017 4.151.252 1,2 

ŠENTJUR 11.335.054 11.179.296 11.248.309 11.335.054 0,8 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Občina PPi POSi 

Dohodnina 

občine  

(ZFO-1) 

Dohodnina 

občine 

(POSi=PPi) 

Povečanje/zmanjšanje 

dohodnine v % 

 
1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 

ŠENTRUPERT 1.837.140 1.692.944 1.756.834 1.837.140 4,6 

ŠKOCJAN 2.298.533 2.162.040 2.222.517 2.298.533 3,4 

ŠKOFJA LOKA 12.518.646 12.517.988 12.518.280 12.518.646 0,0 

ŠKOFLJICA 4.730.768 4.790.375 4.790.375 4.730.768 -1,2 

ŠMARJE PRI JELŠAH 6.631.408 6.359.037 6.479.719 6.631.408 2,3 

ŠMARJEŠKE TOPLICE 2.002.521 1.924.910 1.959.298 2.002.521 2,2 

ŠMARTNO OB PAKI 1.798.493 1.797.218 1.797.783 1.798.493 0,0 

ŠMARTNO PRI LITIJI 3.576.350 3.390.647 3.472.928 3.576.350 3,0 

ŠOŠTANJ 5.178.062 5.053.941 5.108.936 5.178.062 1,4 

ŠTORE 2.315.429 2.323.148 2.323.148 2.315.429 -0,3 

TABOR 1.129.462 1.054.440 1.087.681 1.129.462 3,8 

TIŠINA 2.258.412 2.292.877 2.292.877 2.258.412 -1,5 

TOLMIN 8.479.184 7.877.066 8.143.852 8.479.184 4,1 

TRBOVLJE 8.581.887 8.915.455 8.915.455 8.581.887 -3,7 

TREBNJE 7.246.423 7.001.664 7.110.112 7.246.423 1,9 

TRNOVSKA VAS 880.974 839.937 858.120 880.974 2,7 

TRZIN 1.895.092 1.956.765 1.956.765 1.895.092 -3,2 

TRŽIČ 8.039.464 8.196.801 8.196.801 8.039.464 -1,9 

TURNIŠČE 1.805.825 1.845.072 1.845.072 1.805.825 -2,1 

VELENJE (M) 15.796.999 16.548.181 16.548.181 15.796.999 -4,5 

VELIKA POLANA 867.605 857.010 861.704 867.605 0,7 

VIPAVA 3.408.206 3.302.203 3.349.171 3.408.206 1,8 

VITANJE 1.660.790 1.553.374 1.600.968 1.660.790 3,7 

VODICE 2.583.750 2.573.642 2.578.121 2.583.750 0,2 

VOJNIK 5.062.911 4.984.474 5.019.228 5.062.911 0,9 

VRANSKO 1.825.807 1.713.271 1.763.133 1.825.807 3,6 

VRHNIKA 8.550.111 8.617.593 8.617.593 8.550.111 -0,8 

VUZENICA 1.689.936 1.647.418 1.666.257 1.689.936 1,4 

ZAGORJE OB SAVI 9.848.900 9.761.967 9.800.485 9.848.900 0,5 

ZAVRČ 1.134.407 1.051.418 1.088.189 1.134.407 4,2 

ZREČE 3.852.947 3.779.259 3.811.909 3.852.947 1,1 

ŽALEC 11.102.589 11.335.250 11.335.250 11.102.589 -2,1 

ŽELEZNIKI 4.751.350 4.481.783 4.601.222 4.751.350 3,3 

ŽETALE 1.114.775 1.013.239 1.058.227 1.114.775 5,3 

ŽIRI 2.939.787 2.888.864 2.911.427 2.939.787 1,0 

ŽIROVNICA 2.373.568 2.402.411 2.402.411 2.373.568 -1,2 

ŽUŽEMBERK 3.455.249 3.199.319 3.312.716 3.455.249 4,3 

SKUPAJ: 1.130.343.091 1.130.343.091 1.138.979.320 1.130.343.091 -0,8 

Vir: Prirejeno po Ministrstvo za finance, Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za 

leto 2012 

 

 


