
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

TEMATSKI SKLOP: UČINKOVITO UPRAVLJANJE OBČINSKIH FINANC 

Moderatorka: dr. Vilma Milunovič  

 

Dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo v Mestni občini Koper in predsednica 
komisije Skupnosti občin Slovenije za proračun in javne finance 

 

V finančnem tematskem sklopu bomo spregovorili o učinkovitem upravljanju občinskih financ, finančni 
(ne)samostojnosti slovenskih občin ter predstavili evropsko kohezijsko politiko in možnosti financiranja 
infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin. 

Čeprav Ustava RS zagotavlja občinam pravico do lastnih virov, nam mednarodne primerjave pokažejo, da 
imajo slovenske občine zelo nizko finančno avtonomijo. Zato bo treba v prihodnje reševanju teh vprašanj 
posvetiti še veliko pozornosti. Še posebej  budno bo treba spremljati uvajanje davka na nepremičnine, da 
nova ureditev ne bo ogrozila avtonomije občin pri določanju tega davka in jim odvzela priliva iz tega 
naslova. V času, ko je država v primežu javnofinančne konsolidacije in omejevanja javne porabe, je toliko 
težje utirati pot sistemu, ki dolgoročno  podpira finančno avtonomijo lokalne samouprave, z ustreznejšo 
porazdelitvijo virov med državo in lokalnimi skupnostmi glede razmejitve pristojnosti. Zato je zelo 
pomembno, da se dograjevanje sistema financiranja  občin  rešuje  v dialogu med državo in občinami. 

Drugo pomembno vprašanje, ki ga bomo izpostavili v tematskem sklopu, je, kako ob pomanjkanju virov za 
tekoče delovanje  financirati razvoj in naložbe. Zavedati se moramo, da se nepovratna kohezijska sredstva s 
to finančno perspektivo poslavljajo, zato se odpira vprašanje, kako nadomestiti ta sredstva oziroma kako 
bodo občine v naslednjih letih ob obsežnih potrebah po vlaganjih v družbeno in gospodarsko infrastrukturo 
financirale investicije.  

Z našimi gosti bomo poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, kako lahko občina  učinkovito upravlja svoje 
premoženje, tako tisto, ki ga organizira za  zagotavljanje javnih služb, kot tisto, ki ga lahko angažira za 
pridobivanje dodatnih lastnih virov financiranja z dodatnim donosom dohodkov od premoženja ali 
krepitvijo davčne baze za zajemanje lastnih virov.  

Pri tem ne bomo mogli mimo vprašanja, zakaj občina ne bi smela vlagati v kapitalske naložbe, če s tem 
uresničuje lokalne interese in ji to omogoča pozitivna zakonodaja. Konec koncev je legitimni javni interes 
tudi to, da občina zagotavlja dodatne lastne vire in  krepi svojo finančno zmogljivost. 


