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POVZETEK
Javne službe so bile v zadnjih desetletjih podvržene trendom privatizacije, deregulacije in
liberalizacije. Tem trendom se je v zadnjem času pridružil nov pojav, znan pod imenom
remunicipalizacija. Gre za to, da občine pod svoje okrilje ponovno vzamejo javne službe, ki so
bile do tedaj privatizirane. V tujini je ta pojav dobro raziskan, še zlasti v zahodnoevropskih
državah, medtem ko je v Sloveniji pojav raziskan slabo.
Namen magistrske naloge je preučiti vzroke, obseg in posledice remunicipalizacije v Evropi,
analizirati stanje v Sloveniji in oceniti možni prihodnji razvoj. V sklopu slednjega je bil cilj
izvedba raziskave, s katero je bilo preverjeno, ali lahko v Sloveniji zasledimo težnje po
remunicipalizaciji, pri čemer smo se osredotočili na koncesije. Občinam je bil poslan anketni
vprašalnik, ki je služil kot podlaga za analizo stanja izvajanja javnih služb v Sloveniji in omogočil
ocenitev razvoja njihovega izvajanja v bodoče.
Rezultati raziskave kažejo, na katerih področjih in za koliko časa so bile podeljene koncesije
ter da v Sloveniji ne pričakujemo pojava remunicipalizacije, saj občine tudi v prihodnje želijo
zagotavljati javne službe preko podeljenih koncesij zasebnim izvajalcem. Obstaja sicer tudi
nekaj primerov, ob katerih občine razmišljajo o zagotavljanju javnih služb v lastni režiji.
Magistrsko delo predstavlja teoretična izhodišča o remunicipalizaciji in povzetek najnovejših
strokovnih raziskav na tem področju. Rezultati raziskave so koristni z akademskega,
strokovnega in praktičnega vidika, saj omogočajo vpogled v zadovoljstvo slovenskih občin s
koncesioniranimi javnimi službami in dajejo odgovor na vprašanje, ali lahko v Sloveniji
zasledimo težnje po remunicipalizaciji.
Ključne besede: lokalna samouprava, javne službe, koncesija, privatizacija, remunicipalizacija
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ABSTRACT
ANALYSIS OF REMUNICIPALISATION PHENOMENON IN EUROPE AND
ANALYSIS OF CURRENT CONDITION IN SLOVENIA
Public utilities have been subjected to trends of privatisation, deregulation and liberalisation.
Recently a new phenomenon has joined this trend, which is known under the name
remunicipalisation. Municipalities are taking back public utilities, which have been previously
privatised, under their wing. Around the world this phenomenon is well researched, especially
in western European countries, whereas this phenomenon stays less researched in Slovenia.
The purpose of this Master’s Thesis is analysing the causes, range and consequences of
remunicipalisation and analyse current conditions in Slovenia. The aim for the latter was the
conduction of research to determine whether we can see tendencies for remunicipalisation in
Slovenia. A survey questionnaire has been sent to all municipalities, which served as a
foundation for analysing current conditions in Slovenia and enabled the estimation of the
development of public utilities providers.
Research results suggest that there don’t seem to be many remunicipalisation tendencies in
Slovenia and that municipalities wish to provide public utilities by bestowing concessions to
private organisations. Some examples can still be found where municipalities wish to provide
public utilities directly by the municipality. Results also show which public utilities have been
bestowed concessions, for how long and when they expire.
This Master's Thesis presents the theoretical background on remunicipalisation and offers a
summary of the latest scientific research in this field. Research results are beneficial from an
academic, professional and practical point of view as they offer insight into the satisfaction of
municipalities with private concessions for public utilities and offer an answer to the question
of whether we can see remunicipalisation tendencies in Slovenia.
Key words: local
remunicipalisation

self-government,

public
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1

UVOD

Država ima v sodobni ekonomiji pomembno vlogo: prispeva k ekonomski rasti, zagotavlja
javne dobrine in storitve, regulira vedenje gospodarskih subjektov in posameznikov ter z
davčnimi sistemi skrbi za redistribucijo dohodkov. Država zagotavlja javne dobrine in storitve
v okviru servisne funkcije, sam obseg in pomen javnih služb pa je skozi čas doživel številne
spremembe. V zadnjih treh desetletjih je bil poudarek na liberalizaciji, privatizaciji in
deregulaciji. Od leta 2000 pa lahko najdemo primere, ko je nihalo zanihalo nazaj v javno sfero.
Gre za fenomen, ki je znan pod imenom remunicipalizacija. Razlogi se večinoma nanašajo na
neizpolnjene obljube zasebnih izvajalcev javnih služb o izboljšanju infrastrukture in kakovosti
storitev ter znižanju njihovih cen. To spoznanje je pripomoglo k večji samozavesti lokalnih
oblasti, ki se počasi začenjajo zavedati, da so lahko konkurenčni ali celo boljši izvajalci javnih
služb od izvajalcev v zasebnem sektorju. Trend remunicipalizacije je dodatno okrepila finančna
kriza v preteklih letih, saj so nekateri zasebni izvajalci javnih služb iskali načine za ohranitev
dobička na račun kakovosti storitev (Wollmann, 2016, str. 11).
Pojem remunicipalizacija se je uveljavil v zadnjih letih in označuje trend, s katerim mesta,
občine in celo regije pod svoje okrilje ponovno pridobijo javne službe. Gre za javne službe, ki
so jih prvotno zagotavljale samoupravne lokalne skupnosti, nato so jih privatizirali iz političnih
ali ekonomskih razlogov, na koncu pa so jih ponovno prevzele samoupravne lokalne skupnosti.
Tako se odpira vprašanje, ali je »nihalo zanihalo nazaj«.1 Remunicipalizacija zavzema različne
pojavne oblike, z različnimi ravnmi vključenosti državljanov in delavcev, vendar je končno
sporočilo enako: v javnem sektorju je možno zagotavljati učinkovite, demokratične in cenovno
dostopne javne službe. Remunicipalizacija tako nasprotuje zagovornikom neoliberalne teorije
in mednarodnim finančnim institucijam, ki zagovarjajo nadvlado zasebnega sektorja nad
javnim v smislu učinkovitosti. Remunicipalizacija je globalen trend, saj jo lahko zaznamo na
vseh kontinentih. V magistrskem delu nas bodo zanimali predvsem primeri iz Evrope, saj ima
Slovenija podobno upravno tradicijo in kulturo, čeprav tudi znotraj Evrope obstajajo
pomembne razlike. Do remunicipalizacije prihaja na področju javnih služb, ki imajo velik
družbeni, ekonomski in okoljski pomen. Največ opisanih primerov tako izhaja iz energetskega
in vodnega sektorja. Poleg že naštetih razlogov je v energetskem sektorju pogost razlog za
remunicipalizacijo varovanje okolja oziroma spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije,

1

Prispodoba z nihalom izhaja iz dela Velika transformacija avtorja Karla Polanyija iz leta 1944, v
katerem je opisal dolgoročna nihanja zagotavljanja javnih služb od državne regulacije k trgu in obratno
(Stewart, 2010, str. 373).
1

v vodnem sektorju pa tudi dojemanje vode kot človekove pravice (Kishimoto in Petitjean,
2017). Remunicipalizacija pa nikakor ni omejena samo na ti dve področji, saj lahko primere
remunicipalizacije najdemo na področju transporta, domov za ostarele, šolske prehrane,
vzdrževanja objektov itd.
Pri raziskovanju javnih služb in pojava remunicipalizacije moramo upoštevati specifične
okoliščine, saj je zaradi nekdanjega sistema samoupravnega socializma težko delati primerjave
z Zahodom, kjer najdemo največ primerov remunicipalizacije. V zahodnih državah se je
privatizacija začela s širjenjem ideologije novega javnega menedžmenta v 80-ih letih
prejšnjega stoletja. Predpogoj za remunicipalizacijo je, da so bile javne službe nekoč
privatizirane. V postsocialističnih državah je do privatizacije prihajalo šele kasneje, po
osamosvojitvi in tudi v manjšem obsegu. Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je prišlo do
preoblikovanja gospodarskega, pravnega in družbenega sistema. V sklopu tega smo izvedli
tudi reformo organizacijskih oblik javnih služb. S sprejemom Zakona o gospodarskih javnih
službah (1993) se je v Sloveniji zgodila samo funkcionalna privatizacija infrastrukture javnih
služb, saj se lahko na osebe zasebnega prava preneseta zgolj vzdrževanje in nadzor nad
infrastrukturo, ne pa tudi lastništvo.
V magistrskem delu nas je zanimalo, kje, kdaj in zakaj je prišlo do institucionalne spremembe
v izvajanju javnih služb v Evropi, kakšno je stanje glede izvajanja v Sloveniji in ali lahko tudi pri
nas pričakujemo spremembe. Raziskovanje na območju Slovenije smo omejili na področje
koncesij, in sicer na podelitev nove koncesije po njenem izteku. Namen magistrske naloge je
tako preučiti vzroke, obseg in posledice remunicipalizacije v Evropi, analizirati stanje v Sloveniji
in oceniti možni razvoj izvajanja javnih služb v Sloveniji v bodoče.
Cilji teoretičnega dela naloge so:
‒
‒

predstavitev pojma javnih služb, institucionalnega razvoja in pravne ureditve v
Sloveniji,
analiza vzrokov, obsega in posledic remunicipalizacije v Evropi.

Cilji empirične raziskave pa so:
‒
‒
‒

analiza koncesionarnih javnih služb in primerjava rezultatov po regijah,
kritično ovrednotenje stanja v praksi,
ocena možnega razvoja izvajanja javnih služb v Sloveniji v bodoče.

V magistrski nalogi bosta preverjeni naslednji hipotezi:
‒
‒

H1: Pojav remunicipalizacije v Evropi je sektorsko omejen.
H2: V Sloveniji ne pričakujemo pojava remunicipalizacije.
2

Za dosego ciljev teoretičnega dela magistrske naloge je bila analizirana strokovna literatura s
področja lokalnih javnih služb. Temeljna literatura sestoji iz sekundarnih virov (monografske
publikacije, revije, zborniki) in predpisov, ki urejajo področje javnih služb (Ustava RS, Zakon o
zavodih, Zakon o gospodarskih javnih službah ipd.). Metode dela temeljijo predvsem na
deskriptivnem (opisnem) pristopu. Pri tem so bile za opredelitev pojma, opis ključnih
značilnosti remunicipalizacije in prikaz stanja v tujini uporabljene najpogostejše metode,
značilne za kvalitativne raziskave (npr. metoda kompilacije, analitična metoda). Pomembno
vlogo ima tudi induktivno-deduktivna metoda (sklepanje iz posameznih primerov na splošno
in obratno), ki sicer ima nekaj omejitev (npr. ne moremo z absolutno gotovostjo zagovarjati
dedukcije/indukcije). Za empirični del magistrske naloge je bil izdelan anketni vprašalnik.
Slednji je bil poslan vsem 212 občinam v Sloveniji. Za analizo rezultatov je bila uporabljena
komparativna metoda za primerjanje podobnosti in razlik med regijami. Rezultati pa so
primerjani tudi s tujimi raziskavami. Hipoteze so bile preverjene s pomočjo statistične metode
(obdelava podatkov, vrednotenje podatkov in interpretacija rezultatov). Pri tem se ena
hipoteza nanaša na teoretični del magistrske naloge, druga pa na empiričnega.
Za razumevanje pojava remunicipalizacije drugo poglavje predstavlja pojem in oblike izvajanja
javnih služb – kaj sodi k javnim službam in kaj ne, se te razlikujejo v času in prostoru, zato je
najprej predstavljen zgodovinski razvoj. Pri tem je podrobneje predstavljeno, kako so pojem
javne službe opredelili v Jugoslaviji in kako ga pojmuje EU. Vse skupaj pomaga pri opredelitvi
in razumevanju današnjega pojmovanja javnih služb v Sloveniji. Pri preučevanju področja
javnih služb se srečamo z izrazi, kot so privatizacija, deregulacija in podobno, zato so v okviru
drugega poglavja predstavljeni tudi pojmi, ki se vežejo na področje javnih služb. Naslednji
sklop predstavlja pravno ureditev v Sloveniji s poudarkom na načinih izvajanja javnih služb. Še
posebej je poudarjena oblika podeljevanja koncesij, saj je raziskava temeljila na podeljenih
koncesijah za opravljanje javnih služb s strani lokalne samouprave.
Tretje poglavje predstavlja remunicipalizacijo. Najprej je predstavljen pojem
remunicipalizacije in drugi pojmi, ki se vežejo nanjo, ter razvoj pojava. Sledi predstavitev
področij, kjer lahko najdemo primere remunicipalizacije. Pregled strokovne literature na temo
remunicipalizacije je pokazal, da najdemo na nekaterih področjih (npr. energetski sektor)
veliko primerov remunicipalizacije, na drugih pa sploh ne (npr. telekomunikacijske storitve).
Magistrska naloga ne bo skušala le odgovoriti, na katerih področjih in zakaj najdemo
remunicipalizacijo, ampak tudi v kolikšnem obsegu in na katerih lokacijah. Tretje poglavje
zajema tudi analizo posledic pojava remunicipalizacije. Pri tem vidiku nas zanima, kaj se je v
resnici zgodilo po izvedbi remunicipalizacije. Za boljši vpogled v posledice remunicipalizacije
sta predstavljeni še dve študiji primera – raziskava Wagner in Berlo (2017) v energetskem
sektorju in raziskava Lobine (2018) v vodnem sektorju, ki močno prednjačita pred ostalimi
sektorji.
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Četrto poglavje je namenjeno analizi stanja javnih služb v Sloveniji in oceni njihovega
prihodnjega razvoja. Analiza nam omogoča vpogled v izzive, s katerimi se soočamo, in nam
pomaga pri oblikovanju odločitev v prihodnjem izvajanju javnih služb. Najprej so predstavljeni
izzivi, s katerimi se srečujejo izvajalci javnih služb. Osrednji del tega poglavja je namenjen
analizi vpliva privatizacije na javne službe in drugih oblik izvajanja javnih služb. Sledi
predstavitev študije primera Pevcina in Rakarja (2017), ki sta analizirala mehanizme, strukture
in regulatorni okvir slovenskega vodnega gospodarstva. Na koncu je podana ocena razvoja
izvajanja javnih služb v Sloveniji v bodoče.
Osrednji del magistrske naloge predstavlja empirična raziskava. V njej bo najprej predstavljena
metodologija raziskave. Ta vidik zajema opis statistične populacije – občin, časovni opis
izvedbe raziskave in opis spremenljivk. Ključni del zajema predstavitev rezultatov ankete. Pri
tem so rezultati predstavljeni grafično, za lažje razumevanje pa je za vsak graf dodan tudi opis.
Rezultati so najprej predstavljeni za vse občine, nato pa še po posameznih statističnih regijah.
Predstavljeni so v enakem vrstnem redu, kot so opredeljeni v anketnem vprašalniku. Zadnji
sklop petega poglavja zajema kritično ovrednotenje rezultatov. Ključni vprašanji, na kateri bo
raziskava skušala odgovoriti, sta, ali so občine zadovoljne s koncesioniranimi izvajalci javnih
služb in ali imajo željo po vrnitvi javnih služb nazaj pod svoje okrilje. Pri tem so statistične regije
primerjane med seboj.
Šesto poglavje opredeljuje prispevek magistrskega dela k znanosti, preverja zastavljene
hipoteze in podaja predloge za nadaljnje raziskave.
Sedmo poglavje je namenjeno zaključku, ki vsebuje strnjeno predstavitev ključnih spoznanj in
stališč.
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2

JAVNE SLUŽBE

Zgodovina nam ponuja vpogled v nastanek, razvoj in izzive izvajanja javnih služb skozi čas ter
pomaga pri razumevanju stanja v sedanjosti. Prvi del tega poglavja se zato ukvarja z zgodovino
in pojmom javnih služb. Drugi del pa zajema predstavitev pravne ureditve v Sloveniji, s
poudarkom na načinih izvajanja negospodarskih in gospodarskih javnih služb.

2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ
Industrializacija Evrope in Severne Amerike v začetku 19. stoletja je prinesla vzpon različnih
javnih storitev, kot so: oskrba s pitno vodo, oskrba z elektriko, transport, odvoz smeti in
podobno. Na področjih, na katerih je pomembna ekonomija obsega, so se pojavili večji zasebni
ponudniki (npr. oskrba z električno energijo), drugod pa manjše zasebne organizacije (npr.
odvoz smeti). Kmalu se je začela širiti ideologija javnega izvajanja javnih služb, predvsem zaradi
hitro naraščajočih potreb državljanov in mnenja, da je potratno imeti več ponudnikov in
infrastrukture za oskrbo ene javne službe. Tako prepričanje je veljalo zlasti na področjih, kjer
vlada naravni monopol. Gre za področja, kot so voda, plin, elektrika in podobno (McDonald,
2018, str. 48). Dodatno je k podpori javnemu zagotavljanju storitev prispeval izbruh bolezni
sredi 19. stoletja. Tako so na primer v Veliki Britaniji lokalne oblasti prevzele nadzor nad
številnimi javnimi storitvami, vključno s klavnicami, pokopališči in odvozom odpadkov
(Leopold in McDonald, 2012, str. 18–39). Navdušenje nad javnim zagotavljanjem javnih služb
so na eni strani občutili na levem političnem polu, saj so javno lastništvo videli kot podporo
njihovi antikapitalistični ideologiji, na drugi strani pa na desnem političnem polu, kjer so videli
javno lastništvo kot bolj učinkovito v primerjavi z zasebnim. Pri tem moramo poudariti, da so
nekatere javne službe prevzele lokalne oblasti (npr. oskrba s pitno vodo), druge pa centralne
oblasti (npr. elektrika). Vseeno pa so nekatere storitve, ki niso življenjskega pomena, kot so
kino in restavracije, ostale na voljo zasebnim organizacijam (McDonald, 2018, str. 49).
Pri pregledu strokovne literature s področja institucionalnega razvoja javnih služb ugotovimo,
da je bila sprva poudarjena socialna vloga, ki se je okrepila po drugi svetovni vojni, proti koncu
20. stoletja pa je v ospredje prišla ekonomska vloga. S povečanjem števila vlog se je povečalo
tudi število oblik in načinov izvajanja javnih služb. S poudarjanjem ekonomske vloge organov
samoupravnih lokalnih skupnosti se je vzporedno začelo razvijanje samostojnih in
specializiranih organizacij javnega ali zasebnega prava. Organizacije javnega sektorja so počasi
postajale tarča javnih kritik, saj so bile pogosto pod vplivom politike, izkoriščala so svoj
monopolni položaj in se soočala s številnimi ekonomskimi neučinkovitostmi (Halmer in
Hauenschild, 2014, str. 13). Vključevanje zasebnega sektorja v izvajanje javnih služb pa je prišlo
do resnične veljave v 80-ih letih 20. stoletja z razvojem ideologije novega javnega
menedžmenta (v nadaljevanju: NJM) (Rakar in Benčina, 2015, str. 38–39). Ključni koncepti
NJM so uvajanje tržnih zasnov (npr. spodbujanje konkurenčnosti, merjenje zmogljivosti) v
javni sektor, privatizacija, liberalizacija in deregulacija (Gruening, 2001, str. 2). Pri tem moramo
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poudariti, da imata upravna tradicija in kultura veliko vlogo. Tako so na primer v Franciji s
privatizacijo javnih služb začeli že v 70-ih letih prejšnjega stoletja in je delež zasebnih izvajalcev
na prehodu v novo tisočletje znašal 70 % na področju oskrbe s pitno vodo in 50 % na področju
komunale (Lime, 2015, str. 60).
Ideologiji NJM je sledila tudi Evropska unija (v nadaljevanju: EU), ki se je zavzela za zmanjšanje
javnih monopolov in začela spodbujati zasebno konkurenco pri zagotavljanju javnih storitev.
Za dosego svojih ciljev je EU izdala direktive, ki so liberalizirale številne sektorje – na primer
oskrba z elektriko, oskrba s plinom, fiksne telefonije ipd. Liberalizacija teh sektorjev je vodila
do obširne privatizacije. Eden od sektorjev, ki je bil privatiziran med prvimi, je področje
telekomunikacijskih storitev. Telekomunikacijski sektor je tudi primer uspešne privatizacije,
saj so se cene dejansko znižale, kakovost pa zvišala. Posledično do danes ni še nikjer zaznati
želje po remunicipalizaciji (Halmer in Hauenschild, 2014, str. 5–6).
Od leta 1990 se je trend zunanjega izvajanja javnih služb, še posebej v obliki podjetij v lasti
občin, dodatno okrepil. V državah s fragmentarnimi in običajno majhnimi občinami so v
porastu tudi medobčinska podjetja. Istočasno pa narašča število mešanih (javno-zasebnih)
organizacij in število javno-zasebnih partnerstev (v nadaljevanju: JZP). V trendu zunanjega
izvajanja javnih služb obstajajo različne oblike in načini njihovega zagotavljanja. Tako so bila
na primer na Švedskem od leta 2007 ustanovljena številna podjetja v občinski lasti, ki so
postajala vedno bolj hibridne narave. Na eni strani so izpostavljena konkurenci zasebnega
sektorja, ki jih sili k iskanju dobička in inovativnosti, hkrati pa imajo neekonomske cilje. V Italiji
je nacionalna zakonodaja v začetku 90-ih let stremela k zmanjševanju števila podjetij v občinski
lasti v vodnem in energetskem sektorju, hkrati pa so ustanovili mrežo okoli 500 območij
»optimalne teritorialne velikosti«, kjer je en ponudnik zagotavljal javne službe večjemu številu
občin. Cilj tega ukrepa je bil odprtje trga zasebni konkurenci, vendar so že 2011 sprejeli novo
zakonodajo, ki je tak sistem opustila in prepustila urejanje tega področja regijam (Wollmann,
2016, str. 10).
Večina evropskih držav nadaljuje z ideologijo neoliberalizma, tako da se nadaljujeta
privatizacija in zunanje izvajanje javnih služb (outsourcing). To še posebej velja za
vzhodnoevropske države, ki vidijo privatizacijo in zunanje izvajanje storitev kot »nedokončan
posel« sekularne transformacije. Podobno velja za južnoevropske države, ki so pod
proračunskim pritiskom in vplivom mnenja EU ter Mednarodnega denarnega sklada
(Wollmann, 2018, str. 421). Poleg tega je priljubljena materialna privatizacija, ki se kaže v
lastništvu zasebnih investitorjev v podjetjih v občinski lasti in skozi organizacijo JZP. Tako imajo
na primer v Nemčiji in Avstriji zasebni investitorji v lasti okoli 40 % občinskih podjetij.
Materialna privatizacija je še posebej priljubljena v vzhodnoevropskih in južnoevropskih
državah. Zadnja finančna kriza pa je željo po privatizaciji premoženja še okrepila (Wollmann,
2016, str. 11).
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Kljub splošni nadaljnji priljubljenosti ideologije NJM pa je v nekaterih državah prišlo do t. i.»reinsourcing« ̶ ponovnega notranjega izvajanja in remunicipalizacije, saj so se lokalne oblasti
odločile, da vnovič prevzamejo javne službe oziroma so te vsaj pod njenim neposrednim
vplivom. Poleg ponovnega notranjega izvajanja ponekod prihaja tudi do vnovičnega nakupa
privatiziranega premoženja. Wollmann (2016, str. 11) ravno ponovno notranje izvajanje in
nakup privatiziranega premoženja vidi kot možne oblike remunicipalizacije. Ta sprememba pa
je posledica različnih dejavnikov: razočaranje nad ideologijo NJM o nadvladi zasebnega
sektorja nad javnim, naraščajoča motivacija lokalnih oblasti, da pridobijo ponoven nadzor in
koristi od izvajanja javnih služb, spremembe politično-kulturnih vrednot, spodbujanje
sprememb od spodaj navzgor (npr. referendum) in podobno. Več o remunicipalizaciji bo
predstavljeno v tretjem poglavju.

2.2 VPLIV UPRAVNE KULTURE IN TRADICIJE
Vsaka država ima upravno tradicijo in kulturo, ki pomembno vplivata na njeno delovanje in na
delovanje njenih institucij. Države EU si delijo skupne vrednote, ki so vezane na demokracijo
in vladavino prava, še vedno pa obstajajo razlike, ki so posledica različne administrativne
tradicije in kulture (Thijs, Hammerschmid in Palaric, 2017, str. 34).
Painter in Peters (2010, str. 19) navajata štiri skupine upravne tradicije v Evropi:
‒ anglo-ameriška,
‒ napoleonska,
‒ germanska,
‒ skandinavska.
Slovenija sodi v germansko upravno tradicijo, model javne uprave (združuje lastnosti upravne
tradicije in kulture ter politično-institucionalne značilnosti) pa je osrednje- in
jugovzhodnoevropski (Kuhlmann in Wollmann, 2014).
Slovenija je centralizirana država, saj ima lokalna samouprava nizek delež (okoli 20 %) porabe
v skupni javni porabi. V praksi občine zagotavljajo predvsem javne službe, medtem ko
centralna raven opravlja regulatorno funkcijo (pravna ureditev). Javne službe se redko
zagotavljajo preko državnih ali občinskih organov. V večini primerov se v ta namen ustanovijo
posebne pravne entitete (npr. javno podjetje, javna agencija, javni zavod) ali pa se podeli
koncesija za opravljanje javne službe (Virant in Rakar, 2018, str. 923).
V Sloveniji so med občinami velike razlike glede velikosti (razmerje 1 : 80) in populacije
(1 : 880). V javnosti velja splošno prepričanje, da so majhne občine neučinkovite, vendar
mednarodne raziskave OECD dokazujejo, da to ne drži zmeraj (OECD, 2011). Eden od načinov
za doseganje večje učinkovitosti je medobčinsko sodelovanje. Kljub temu da slovenska
zakonodaja pozna več oblik medobčinskega sodelovanja, je najbolj priljubljena oblika skupna
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medobčinska uprava. V Sloveniji več kot 90 % občin sodeluje v vsaj eni skupni medobčinski
upravi (Virant in Rakar, 2018, str. 926).
Raziskava EUPACK je v okviru primerjave držav glede upravne kulture uporabila dimenzije
nacionalne kulture po Hofstedeju.2 Z umestitvijo držav v te dimenzije lahko razumemo njihov
odnos do nekaterih vrednot.
Grafikon 1: Dimenzije nacionalne kulture v Sloveniji
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Z grafikona 1 lahko razberemo, da v Sloveniji sprejemamo hierarhijo, saj visok rezultat (71) v
dimenziji neenakost družbene moči pomeni, da ljudje na nižjih položajih v organizaciji
pričakujejo, da je moč neenakomerno razporejena. Iz dimenzije individualizem/kolektivizem
lahko razberemo, da je Slovenija kolektivistična družba, v kateri so pomembni odnosi med
ljudmi. V dimenziji moškost/ženskost se Slovenija uvršča v ženskost, saj nam ni pomembno,
da smo pri delu najboljši, ampak da nam je všeč to, kar delamo, odnosi s sodelavci, enakost in
podobno. Na podlagi rezultata dimenzije izogibanje negotovosti se Slovenija uvršča v države,
ki se želijo izogibati negotovosti, kar prinaša več birokracije; natančnost in točnost sta normi,
novostim pa se izogibamo. V dimenziji dolgoročna usmerjenost se Slovenija uvršča v sredino,
kar pomeni, da smo srednjeročno usmerjeni. V zadnji dimenziji se preverja, ali ljudje

2

Glej dimenzije nacionalne kulture po Geer Hofstede: https://geert-hofstede.com/nationalculture.html.
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nadzorujejo svoje želje in vzgibe ali pa se prepustijo mnenju drugih. Slovenija se uvršča v
sredino, kar pomeni, da nima posebnih preferenc.

2.3 POJEM JAVNE SLUŽBE
2.3.1

Pojmi, ki se vežejo na področje javnih služb

Pri pregledu strokovne literature s področja javnih služb se pogosto srečamo s pojmi
regulacija, deregulacija, regulatorne reforme, privatizacija in liberalizacija, saj so ti koncepti
tesno povezani z razumevanjem javnih služb v določenem času. Pojmi so podrobneje opisani,
saj je njihovo razumevanje pomembno za dojemanje pojava remunicipalizacije.
Pravilno delovanje in regulacija javnih služb je pomembna za celotno ekonomijo. Odkar
obstajajo javne službe, obstaja nad njimi regulacija. Regulacija zajema pravila, ki jih ustvari
državna ali druga avtoriteta z namenom zagotavljanja nadzora nad načinom izvajanja javnih
služb. Regulatorne reforme in deregulacija so se pojavili istočasno. Namen regulatorne
reforme je predvsem izboljšati kakovost regulacije in s tem odpraviti pomanjkljivosti
regulacije, ki ovirajo konkurenčnost, inovativnost in rast, ob tem pa se še vedno varuje javni
interes (Andrei, 2016, str. 82). Deregulacija pa pomeni, da država deloma ali v celoti prepusti
nadzor nad nekim področjem. Deregulacija je postala priljubljena v razvitih industrijskih
ekonomijah v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja kot rezultat novih trendov v ekonomskem
razmišljanju, ki na eni strani vidi državno regulacijo kot neučinkovito in na drugi strani kot
potencialno nevarnost, da bodo regulatorne agencije pod vplivom močnih akterjev regulirane
industrije in s tem škodile uporabnikom ter širši ekonomiji. Zagovorniki deregulacije vidijo
prednosti v višji konkurenčnosti, višji produktivnosti, izboljšani učinkovitosti in znižanju cen
izdelkov ter storitev. Nasprotniki deregulacije pa menijo, da deregulacija poslabša
onesnaževanje okolja, znižuje okoljske standarde in vodi v finančno negotovost (Andrei, 2016,
str. 81–82).
Liberalizacija pomeni uvajanje svobodne gospodarske iniciative v sektorjih, kjer so storitve
prej ponujali monopolni izvajalci javnih služb. Liberalizacija stremi k uvajanju konkurence. Pri
tem se ne ukvarja z vprašanjem, ali gre za javne ali zasebne ponudnike storitev, vendar v praksi
to običajno pomeni vstop zasebnih izvajalcev javnih služb (Hermann & Verhoest, 2012, str. 7).
Tudi na ravni EU je bilo sprejetih več ukrepov za liberalizacijo transporta, oskrbe s plinom in
elektriko, telekomunikacijske storitve in še nekaj drugih področij. Primer takega ukrepa je
sprejetje Uredbe (ES) št. 1370/2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega
prevoza.
Deregulacija se razlikuje od privatizacije, saj gre pri privatizaciji za prenos javnih služb iz
javnega v zasebni sektor. V širšem pomenu privatizacija označuje prenos državnega ali
občinskega premoženja v zasebno lastništvo (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 128). Za
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razumevanje privatizacije je pomembno, da razumemo in ločimo več tipov privatizacije (Tičar
in Rakar, 2011, str. 319; Halmer in Hauenschild, 2014, str. 5–6):
‒ Materialna privatizacija. Država v celoti prenese izvajanje javnih nalog na pravne
osebe zasebnega prava. Država se popolnoma umakne iz neke dejavnosti in ni več
odgovorna za izvajanje nalog, zato jo poimenujemo t. i. prava privatizacija.
‒ Funkcionalna privatizacija. Država izvajanje javnih nalog prenese na pravne osebe
zasebnega prava. Pri tem mu lahko daje navodila in ga nadzira, vendar zasebnik ni pod
njenim trajnim vplivom. Odgovornost za delovanje je deljena, zato jo imenujemo t. i.
delna privatizacija.
‒ Formalna privatizacija. Poimenovana tudi organizacijska privatizacija, saj se izvajanje
javnih nalog prenese na pravne osebe zasebnega prava, ki so v popolni lasti države ali
pod njenim vplivom. Oblike delovanja so zasebnopravne, vendar država ostaja
odgovorna, zato jo imenujemo tudi t. i. neprava privatizacija.
‒ Privatizacija premoženja. Ni samostojna oblika privatizacije, saj gre le za enega od
načinov sodelovanja zasebnikov pri izvajanju javnih nalog.
‒ Postopkovna privatizacija. Država v upravne in druge postopke vključi strokovnjake iz
zasebnega sektorja in prenese nekatera dejanja v postopku na predlagatelje postopka
samega (t. i. razbremenitev postopka z lastnim prispevkom).
Pečarič (2019, str. 206) poudarja, da se na področju javne uprave privatizacija nanaša na
prenos izvajanja upravnih nalog in javnih služb v zasebni sektor, za kar se je uveljavilo splošno
poimenovanje »javno-zasebno partnerstvo«. Javne službe se še vedno opravljajo v imenu
države oziroma lokalne skupnosti. S privatizacijo se tako ohrani javnopravni status opravljanja
dejavnosti, četudi se izvaja s strani zasebnikov. Liberalizacija pa pomeni prenos lastnine v
zasebni sektor, ki nadalje opravlja dejavnost prosto na trgu. Privatizacija na ekonomskem
področju je enaka liberalizaciji javnih služb na upravnem področju.
Poleg klasične privatizacije so se po svetu uveljavile različne mešane oblike partnerstva med
javnim in zasebnim sektorjem. Med seboj se razlikujejo v načinu financiranja, (so)upravljanju
zasebnega sektorja, porazdelitvi odgovornosti in tveganj ter vprašanju lastništva. Na tem
mestu lahko omenimo pogodbe o izvajanju storitev, ki so mehanizem za pridobivanje storitev
na osnovi dogovorjene cene od določenega dobavitelja za določeno obdobje. Javno
financiranje in lastništvo ter zasebna notranja kontrola sta značilna še za pogodbo o
upravljanju (management contracts; contracting-in), kjer javni sektor prenese odgovornost za
vodenje in upravljanje javne službe na zasebni projekt, in pogodbo o leasingu, kjer zasebni
subjekt prevzame odgovornost za zagotavljanje javne storitve ali upravljanje javne
infrastrukture, ki jo ima v najemu (npr. športna infrastruktura v občinski lasti) (Pečarič, 2019,
str. 210–212).
Izvajanje javnih služb je skozi leta prestalo številne spremembe, ki jih vodijo različni notranji
in zunanji dejavniki. Deregulacija, privatizacija in liberalizacija so imeli ponekod večji vpliv,
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drugod manjšega, vendar je vsem skupno, da stremijo k manjšemu vplivu države in večjemu
vplivu zasebnega sektorja pri zagotavljanju javnih dobrin in storitev.

2.3.2

Pojmovanje na ravni EU

Slovenija je članica EU od leta 2004, zato je razumevanje pojmovanja javnih služb na ravni EU
merodajno tudi za nas. Na ravni EU se pri obravnavi javnih služb največkrat srečamo s pojmom
storitve splošnega gospodarskega pomena (ang. services of general economic interest).
Evropska komisija (2018) definira storitve splošnega pomena kot storitve, ki jih javni organi
držav EU uvrstijo med storitve splošnega pomena, kar pomeni, da zanje veljajo posebne
obveznosti javne službe. Za njihovo zagotavljanje lahko poskrbi država ali zasebni sektor.
Halmer in Hauenschild (2014) izpostavljata, da je ključna značilnost javnih služb, da so
povezane s političnimi cilji, kot sta zanesljivost storitev in univerzalna dostopnost. Pri tem
moramo poudariti, da ni objektivnih kriterijev, katere storitve sodijo pod javne službe, in se
definicije med državami razlikujejo.3 Katere storitve sodijo med javne službe in kdo naj bi jih
izvajal pa se pomembno razlikuje ne le med državami, ampak tudi skozi čas.
Drugi termin, s katerim se srečamo pri obravnavi javnih služb, je storitve splošnega pomena
(ang. services of general interest), ki so po evropskem pravu opredeljene kot storitve, ki jih
javni organi države članice uvrstijo med storitve v splošnem interesu in se zanje uporabljajo
posebne obveznosti javne službe (ang. public service obligations). Termin zajema gospodarske
in negospodarske storitve, pri čemer velja, da negospodarske storitve niso predmet posebne
zakonodaje EU in niso regulirane s pravili o notranjem trgu in konkurenci iz Pogodbe o
delovanju EU (v nadaljevanju: PDEU). Za nekatere vidike organizacije teh storitev se
uporabljajo druga splošna pravila PDEU, kot je na primer načelo nediskriminacije (Inštitut za
javno-zasebno partnerstvo, 2018).
Negospodarske storitve splošnega pomena (ang. non-economic services of general interest)
so v okviru zakonodaje EU prišle do prave veljave šele s podpisom Lizbonske pogodbe leta
2007. V primerjavi s storitvami splošnega gospodarskega pomena jim je še vedno namenjene
manj pozornosti, vendar se situacija iz leta v leto izboljšuje. Razlikovanje med pojmoma
storitve splošnega gospodarskega pomena in negospodarskimi storitvami splošnega je v
evropskem pravu zelo pomembno, saj se pravila EU o varstvu konkurence namreč ne
uporabljajo za vse storitve splošnega pomena, temveč zgolj za storitve »gospodarske« narave,
tj. za storitve splošnega gospodarskega pomena (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, 2018).

3

Tako je na primer Velika Britanija tradicionalno liberalna država, ki je v preteklih desetletjih
privatizirala številna področja (npr. železnice, zasebni zapor), ki so za druge države nesprejemljiva.
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Pomemben termin je tudi socialne storitve (ang. social services of general interest). Socialne
storitve splošnega pomena se po pravu EU opredeljujejo kot storitve, med katere spadajo
sistemi socialne varnosti in druge dejavnosti, ki so pomembne z vidika preventive in socialne
kohezije/vključenosti. Pojem socialne storitve lahko zajema tako gospodarske kot tudi
negospodarske dejavnosti (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, 2018). Pojem socialne
storitve ni opredeljen ne v primarnih, niti sekundarnih predpisih EU. Socialne storitve
splošnega pomena se lahko uvrščajo v storitve splošnega gospodarskega pomena ali
negospodarske storitve splošnega pomena. Socialne storitve splošnega pomena, ki so
ekonomske narave, morajo biti v skladu s pravili EU o notranjem trgu in konkurenčnosti
(Nikolić, 2015, str. 53).
Na koncu moramo omeniti še pojem javna služba (ang. public services), ki ga lahko najdemo v
93. členu PDEU za področje prometa, vendar pa se izven tega konteksta v pravu EU redko
uporablja, saj ima precej širok pomen in se lahko različno interpretira (Inštitut za javnozasebno partnerstvo, 2018).

2.3.3

Pojem javne službe v jugoslaviji

V Sloveniji se je pojem javne službe na novo oblikoval po osamosvojitvi. V Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji je gospodarski sistem temeljil na družbeni lastnini in planskem
sistemu. Javne službe so se imenovale dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Stosedemnajsti člen Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974) je določal
pravice in dolžnosti občine in med drugim navedel, da se v občini: »organizira opravljanje
zadev skupnega in splošnega družbenega pomena in zanje ustanavljajo organi
samoupravljanja in organi oblasti« (Wikivir, 2018).
V Jugoslaviji se je pojem javne službe uporabljal široko, saj je zakonodajalec po letu 1952 kot
javno službo opredelil niz dejavnosti, vendar brez konkretnih kriterijev, iz katerih bi lahko
sklepali o njihovem pravnem režimu. Najširši pojem javne službe pa je določil Zakon o javnih
uslužbencih iz leta 1957, saj je za javne službe opredelil vse dejavnosti javnih ustanov in
državnih organov (Rakar in Tičar, 2011, str. 283).
Po letu 1963 je termin javne službe nadomestil »delovna organizacija«, ki je opravljala
proizvodne in družbene službe. Desetletje kasneje, v letu 1974, pa se je uveljavil termin
»dejavnosti v posebnem družbenem interesu« (Rakar in Tičar, 2011, str. 284).
Do konca druge svetovne vojne se je tudi pri nas začela širiti ideologija kapitalizma, vendar je
že po vojni sledilo podržavljanje monopolov in velikih podjetij. Izhodišče miselnosti je bilo, da
bo država dobičke uporabljala za boj proti izkoriščanju delavcev. V Jugoslaviji od druge
svetovne vojne ni bilo možno zaslediti instituta javnega podjetja. Šele leta 1988 je bil sprejet
Zakon o podjetjih (v nadaljevanju: ZPod), ki je uvedel tržne zakonitosti in omogočil
ustanavljanje podjetij v zasebni, mešani in družbeni lastnini v različnih oblikah gospodarskih
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družb. Leta 1993 smo sprejeli Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD), saj je ZPod
temeljil na socialističnem sistemu organiziranosti gospodarskih subjektov. ZGD ureja statusna
vprašanja, ne pa tudi statusnih vprašanj javnih podjetij. Slednje je kot posebno, sui generis
obliko leta 1993 uredil Zakon o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju ZGJS) (Pečarič in
Bugarič, 2011, str. 92).
Zakon o zavodih (v nadaljevanju: ZZ) iz leta 1991 je opredeljeval javne službe na generalni
način in jih začasno uvedel na vseh področjih dotedanjih družbenih dejavnosti. Tako je na
primer v prehodni določbi 64. člena zapisano, da dokler javne službe ne bodo opredeljene s
posebnimi zakoni in občinskimi oziroma mestnimi odloki, se za javne službe štejejo dejavnosti
oziroma zadeve, ki so bile po tedanjih predpisih določene kot zadeve posebnega družbenega
pomena (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, 2018).
V prejšnjem sistemu je v večini slovenskih občin eno podjetje izvajalo vse lokalne javne službe
varstva okolja, čeprav so že takrat obstajala specializirana podjetja za posamezne javne službe,
predvsem v večjih mestih (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica). Po reformi lokalne samouprave
leta 1994 se je uveljavilo dvoje: izvajanje javnih služb z obstoječimi izvajalci in ustanavljanje
novih manjših in praviloma nespecializiranih javnih podjetij ali režijskih obratov (Pečarič, 2019,
str. 172).
ZZ in ZGJS sta predstavljala novo konceptualno ureditev javnih služb. Več o današnji ureditvi
javnih služb bo predstavljeno v nadaljevanju.

2.3.4

Pojem javne službe danes

Termin javne službe se je izoblikoval v Franciji. Deklaracija o pravicah človeka in državljana iz
leta 1789 je v 12. členu določala, da je za zagotavljanje pravic človeka potrebna javna oblast,
ki mora biti v korist vsem. Leta 1901 pa je Leon Duguit v delu Etudes de Droit Public prvič
opredelil pojem javne službe (fr. public service). Francosko pravo obravnava javne službe zelo
široko, kajti pojem zajema tudi avtoritarno dejavnost državnih organov, saj naj bi javne službe
zagotavljali in nadzirali tisti, ki vladajo. Najširšo pravno ureditev termina javne službe lahko
najdemo v avstrijski pravni šoli, kjer je vsak, ki izvršuje pravo, javni organ, in vsaka služba, ki to
opravlja, javna služba. Tudi v angleški pravni teoriji je pojem javne službe široko opredeljen,
saj so javne službe vse organizacije javnega sektorja, ki državljanom zagotavljajo javne dobrine
(Pečarič in Bugarič, 2011, str. 19–24).
Pojem javne službe v Sloveniji ni tako široko opredeljen, saj zajema le servisno dejavnost
države in lokalnih skupnosti. Servisna funkcija je ena od treh glavnih funkcij javne uprave (drugi
dve sta še regulatorna in pospeševalna). Servisna funkcija zajema zagotavljanje javnih dobrin
in storitev. Ključna značilnost za te dobrine in storitve je, da jih ni mogoče pridobivati preko
sistema tržne menjave, saj bi to privedlo do motenj v delovanju družbenega sistema (Tičar in
Rakar, 2011, str. 289).
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Podobno menita Pečarič in Bugarič (2011, str. 19–26), ki pravita, da se z javnimi službami
zagotavljajo dobrine in storitve, ki so v javnem interesu, in teh dejavnosti ni mogoče izvajati
na trgu zaradi dejanskih ali strateških (političnih, gospodarskih) razlogov. Javni interes je
osrednji pojem vede o javni upravi, pa vendar nima enotne definicije. Javni interes je nekaj,
kar po zakonu pripada vsem državljanom, skupnosti na splošno. Varovanje javnega interesa je
naloga organov javnega prava.
Pri opredelitvi pojma javna služba ločimo formalni in organizacijski vidik. V organizacijskem
vidiku je izhodišče služba kot organizacija, v funkcionalnem vidiku pa služba kot dejavnost.
Nadalje pojem javne službe ločimo na formalni in materialni vidik. Formalni vidik zanimajo
nosilci in urejanje njihovega pravnega položaja, materialni vidik pa zanima vsebina javne
službe. Materialni pojem javne službe zajema (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 33–34):
‒ Dolžnost izvajanja javne službe s strani države ali lokalne samouprave.
‒ Zagotavljanje izvajanja v javnem interesu.
‒ Javne dobrine so dostopne vsem pod enakimi pogoji.
‒ Cena javne dobrine je regulirana.
‒ Primarni cilj ni dobiček.
‒ Izvaja se po posebnem javnopravnem režimu.
Virant (1998, str. 129) navaja naslednje ključne značilnosti javnih služb, ki jo pomagajo
definirati:
‒ izvajajo se v javnem interesu,
‒ za njihovo zagotavljanje je odgovorna država ali lokalna skupnost,
‒ izvzete so iz pravnega režima tržnih dejavnosti,
‒ izvajajo se po posebnem javnopravnem režimu.
Na koncu lahko izpostavimo še politični vidik pojmovanja javne službe. Pahor (2017, str. 73)
poudarja, da nekatere teme (npr. financiranje zasebnih šol, svetovalne storitve v lekarnah ipd.)
v javnosti zbujajo nerazumevanje ali pa nestrinjanje o tem, kaj je in do kod sega javna služba.
Termin javne službe se tako ne spreminja zgolj skozi čas in kraj, ampak je odvisen tudi od
političnega prepričanja.
Če povzamemo, ugotovimo, da je danes uveljavljena funkcionalna opredelitev pojma javne
službe, ki izhaja iz francoskega prava. Pri opredelitvi pojma izhajamo iz narave dejavnosti in ne
iz oblike izvajanja dejavnosti. Javne službe so tako dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih
razlogov izvrševati v javnem interesu pod posebnim režimom. Namen javnih služb je
zadovoljevanja javnih potreb, ki se morajo izvajati nemoteno in morajo biti vsem dosegljive.
Temeljni cilj ne sme biti pridobivanje dobička. Katere posamezne dejavnosti se izvajajo kot
javne službe, bodisi gospodarske bodisi negospodarske, je opredeljeno z različnimi področnimi
zakoni ali odloki občin.
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2.4 PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI
Država s pravnim režimom normativno uredi celoto vseh pravnih razmerij, ki se nanašajo na
izvajanje javnih služb ter zagotavljanje dobrin in storitev. Pravni režim javne službe v Sloveniji
zavzema (Rakar in Tičar, 2011, str. 294–299):
‒ Razmerja med izvajalcem, državo oziroma lokalno skupnostjo in uporabnikom. Ta vidik
zajema zagotavljanje kakovosti storitev, njihove dostopnosti in varovanje pravic
uporabnikov ter nadzor nad izvajanjem dejavnosti javne službe.
‒ Način izvajanja. Ta vidik je pomemben, saj je od vsebine načina izvajanja dejavnosti
odvisna kakovost storitev. Država oziroma lokalna skupnost s pravnimi normami
določajo standarde, ki v največji meri stremijo k zadovoljevanju potreb posameznikov.
‒ Obliko izvajanja. V tem vidiku država oziroma lokalna skupnost določi, kdo bo izvajal
dejavnosti. Do 80. let prejšnjega stoletja je prevladovala klasična (javnopravna) oblika
izvajanja javnih služb, sčasoma pa se je razširilo statusno in pogodbeno povezovanje.
‒ Cenovni režim. Država ali lokalna skupnost s pravnim aktom določi način financiranja
javnih služb, od klasičnega, t. i. proračunskega financiranja do financiranja s strani
uporabnikov, in cene dobrin ali storitev, ki se lahko diferencirajo po kategorijah
uporabnikov in količini uporabljenih dobrin ali storitev.
Javna uprava kot del javnega sektorja torej sodeluje pri oblikovanju pravnega režima javnih
služb. Institut javnega pooblastila predstavlja neposredno povezavo med javno upravo in
izvajalci javnih služb. Ravno zaradi javnega pooblastila lahko izvajalce javnih služb štejemo za
del javne uprave v funkcionalnem smislu. Nasprotno pa jih v delu, kjer izvajajo javne službe,
uvrščamo v del javnega sektorja. Če se posamezni subjekt ukvarja še s tržno dejavnostjo,
potem v tem delu sodi v zasebni sektor (Rakar in Tičar, 2017, str. 233).
Spodnja slika prikazuje, kako lahko uvrstimo organizacijo v sektorje glede na naravo
dejavnosti.
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Slika 1: Uvrstitev organizacije v sektorje glede na naravo dejavnosti

Vir: Rakar in Tičar (2017, str. 233)

Pravni položaj javnih služb je večinoma posredno omenjen že v Ustavi Republike Slovenije.
Primer neposrednega urejanja predstavlja 137. člen, ki določa, da je odvetništvo kot del
pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Posredno pa lahko iz Ustave RS
razberemo, da se državljanom zagotovijo ustavno garantirane pravice, ki jih država načeloma
zagotavlja skozi organizirano dejavnost javnih služb v najširšem možnem pomenu. Primer je
lahko pravica do zdravstvenega varstva (51. člen Ustave RS), ki se izvaja v obliki javnih zavodov,
ali pa skrb za zdravo življenjsko okolje (72. člen Ustave RS) v obliki gospodarskih javnih služb,
kot so komunalne javne službe ali pa javne službe, katerih namen je zagotavljanje pitne vode
in ohranjanje čistih vodnih virov (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, 2018).
Krovna zakona na tem področju sta Zakon o zavodih in Zakon o gospodarskih javnih službah.
Ivanjko (2003, str. 3) izpostavlja, da ima ZGJS splošni značaj, saj so posamezne gospodarske
javne službe s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva
ter gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva in varstva okolja urejene s posebnimi
zakoni. ZGJS ureja vrste in delovanje gospodarskih javnih služb, uporabo javnih dobrin,
financiranje gospodarskih javnih služb in nadzor nad njihovim poslovanjem. Pri tem smo se
zgledovali po drugih državah, zlasti po članicah EU. Podrobnejšo ureditev lahko najdemo v
področnih zakonih in podzakonskih pravnih aktih.
Poleg ZZ, ki skopo ureja koncesijsko javno službo, je ta urejena tudi v ZJZP. Slednji ureja
koncesijo relativno širše in podrobneje, vendar nekatera vprašanja še vedno pušča nerešena.
To se še posebej nanaša na pomanjkanje določb za izvajanje dejavnosti negospodarskih javnih
služb. Pečarič dodatno opozarja, da so zasebni izvajalci javnih služb pod večjim pritiskom za
izpolnjevanje pričakovanj kot javni izvajalci. Slabi rezultati pri javnem izvajanju javnih služb pa
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po navadi ne vodijo v posredovanje države za odpravo pomanjkljivosti, temveč v ustvarjanje
novih organizacij za zagotovitev javnega interesa (Pečarič, 2019, str. 200).
Država oziroma lokalna samouprava (širše tudi EU) je regulator v razmerju do izvrševalca javne
službe kot organ javne oblasti, saj določa posebne ali izključne pravice, ki jih izvzame iz sistema
tržnih mehanizmov, in z oblikovanjem pravnih norm uredi skupek pravnih razmerij. Pri tem
nastopa avtoritativno kot javna oblast, njene regulatorne naloge pa se nanašajo na vse
izvajalce istovrstne dejavnosti (na zasebnopravne in javnopravne subjekte). Država oziroma
lokalna samouprava pa nastopa tudi v drugi vlogi, saj ima kot lastnica lastniškega deleža enake
pravice in obveznosti kot drugi lastniki (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 95). K vlogi regulatorja
sodi tudi dejstvo, da država oziroma lokalna skupnost ob ustanovitvi javne službe določi
organizacijsko obliko izvajanja javne službe. Najbolj znane in najbolj pogosto uporabljene so
naslednje tri oblike izvajanja javnih služb (Tičar in Rakar, 2011, str. 298; Rakar in Tičar, 2017,
str. 241):
‒ Izvajanje v lastni režiji (režijski obrat). Država ali lokalna samouprava zagotavlja javne
službe neposredno preko svojih organov. Pravno podlago najdemo v Zakonu o državni
upravi (ZDU-1), ki določa, da lahko država zagotavlja opravljanje javnih služb v upravnih
organih, in Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS), ki določa, da lahko občina zagotavlja
opravljanje javnih služb v okviru občinske uprave. Za gospodarske javne službe je tako
predvidena oblika režijski obrat, za negospodarske javne službe pa zavod, ki nima
statusa pravne osebe.
‒ Izvajanje v okviru neodvisnih organizacij v lasti države ali lokalne skupnosti. V tem
primeru država oziroma lokalna skupnost ustanovi neodvisno organizacijo, katerih
soustanovitelji pa so lahko tudi fizične in pravne osebe zasebnega prava. V primeru
gospodarskih javnih služb se lahko ustanovi javno podjetje ali javni gospodarski zavod,
za izvajanje negospodarskih javnih služb pa javni zavod.
‒ Izvajanje v okviru fizične ali pravne osebe zasebnega prava, ki jim država oziroma
lokalna skupnost podeli izključno pravico za opravljanje dejavnosti. Ta oblika zajema
dve možnosti: 1.) koncesionirana javna služba, kjer država ali lokalna samouprava
podeli pravico za opravljanje določene dejavnosti osebi zasebnega prava in 2.) vlaganje
javnega kapitala v dejavnost zasebnopravnih subjektov, ki mora v okviru svoje
dejavnosti proizvajati tudi proizvode oziroma storitve javne službe.
Država in samoupravne lokalne skupnosti opravljajo nadzor nad izvajalci javnih služb. Izvajalci
imajo v delu, kjer izvajajo javna pooblastila nasproti uporabnikom dobrin in storitev, enak
položaj kot država oziroma lokalna samouprava (Rakar in Tičar, 2017, str. 237).
Več o vrstah in načinu izvajanja javnih služb je predstavljeno v nadaljevanju.
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2.4.1

Vrste javnih služb

Pravna ureditev v Sloveniji določa delitev javnih služb na:
‒ gospodarske in negospodarske,
‒ državne in lokalne,
‒ izbirne in obvezne (velja le za lokalne javne službe).
Gospodarske javne službe delimo na državne, ki jih zagotavlja država, in lokalne, ki jih
zagotavlja lokalna skupnost. Prav tako se gospodarske javne službe delijo na obvezne in
izbirne. Obvezne gospodarske javne službe mora zagotavljati država ali občina, za izbirne pa
velja, da jih lahko zagotavlja, ni pa nujno. Virant (1998, str. 132) opozarja, da v praksi ne
obstajajo izbirne republiške gospodarske javne službe.
V praksi lahko najpogosteje zasledimo delitev na gospodarske in negospodarske javne službe.
Kot je že bilo omejeno, sta ključna zakona ZGJS in ZZ, ki nudita okvirno opredelitev področij, ki
sodijo v gospodarske in negospodarske javne službe. Drugi člen ZGJS opredeljuje, da se
gospodarske javne službe določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez,
komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega
bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture.
Za izvajanje dejavnosti negospodarskih javnih služb je značilno, da niso prepuščene tržnim
razmeram. Prvi člen ZZ navaja primer dejavnosti: javno zdravstvo, šolstvo, varstvo kulturne
dediščine, lekarniška dejavnost ipd. Tržni mehanizmi na teh področjih bi lahko bili povsem
enakopravni, vendar na ta način ne bi bila zagotovljena solidarnost, odmika pa se tudi načelo
socialne države (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, 2018).
Ob pregledu strokovne literature in svetovnega spleta redko zasledimo delitev izbirnih in
obveznih gospodarskih ali negospodarskih javnih služb na lokalni ravni. Pogosto moramo
poiskati ustrezen odlok posamezne občine. Primer delitve na obvezne in izbirne gospodarske
javne službe lahko najdemo v Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo
mesto, ki v 5. členu navaja obvezne lokalne gospodarske javne službe na področju naslednjih
dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
10. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.
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Nadalje 6. člen opredeljuje izbirne lokalne gospodarske javne službe na področju naslednjih
dejavnosti:
1. odvoz in hramba nepravilno parkiranih vozil,
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
3. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
4. ravnanje s posebnimi odpadki,
5. urejanje javne razsvetljave,
6. urejanje svetlobnih prometnih znakov,
7. urejanje mestnega prometa,
8. izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto,
9. urejanje javnih parkirnih hiš,
10. upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti na plovbnem območju reke
Krke.

2.4.2

Način izvajanja gospodarskih javnih služb

ZGJS sistematično ureja gospodarske javne službe in jih opredeljuje v funkcionalnem smislu,
ki se kaže v opredelitvi dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, ki jih ni mogoče
zagotavljati na trgu. Način opravljanja gospodarske javne službe predpiše vlada z uredbo ali
lokalna skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje (3. člen ZGJS). Uredba
oziroma odlok za gospodarsko javno službo mora vsebovati (Tičar in Rakar, 2011, str. 300):
‒ organizacijsko in prostorsko zasnovo,
‒ vrsto in obseg javnih dobrin,
‒ pogoje za opravljanje in uporabo javnih dobrin,
‒ pravice in obveznosti uporabnikov,
‒ vire financiranja,
‒ vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za izvajanje javne službe, ki so državna
oziroma lokalna lastnina,
‒ druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
V pravu EU se urejanje pravnih razmerij javnih služb uveljavlja šele v zadnjih dveh desetletjih.
Več določb se nanaša na gospodarske javne službe. Pri gospodarskih javnih službah je še
posebej pomembno, da ne prihaja do zlorab instituta javnega interesa in s tem izkrivljanja
konkurence, saj bi to nasprotovalo pravilom delovanja notranjega trga EU. V sklopu tega je
lahko sporna tudi državna pomoč, zato so predpisi s tega področja zelo striktni, predvsem
zaradi zagotavljanja učinkovitega delovanja notranjega trga (Kulašić, 2010, str. 616).
Spodnja slika 2 prikazuje oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.
19

Slika 2: Oblike izvajanja GJS

Vir: Rakar in Tičar (2011, str. 301)

Prve tri oblike spadajo med načine izvajanja javnih služb v lastni režiji, medtem ko gre pri
koncesiji za privatizirano izvajanje. Za režijski obrat in javni gospodarski zavod je značilno, da
so tesneje povezani z upravo kot pa javno podjetje in druge oblike. Vsem izvajalcem
gospodarske javne službe pa je skupno, da so po svojem položaju del gospodarstva, vendar
vstopajo v posebne pravno urejene odnose z uporabniki in državnimi organi ter so del državne
uprave (Ivanjko, 2003, str. 5).
Vse naštete oblike gospodarskih javnih služb se načeloma financirajo s plačilom cene storitev
za uporabo javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in drugih virov, določenih z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti (8. člen ZGJS).
Uporabniki gospodarskih javnih dobrin in storitev imajo pravico do posebnega instituta, t. i.
»telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin« (Rakar in Tičar, 2017, 238). ZGJS v 14. členu tako
določa, da interese uporabnikov ene ali več gospodarskih javnih služb varujejo posebna telesa
za varstvo uporabnikov, ki jih ustanovita republika in lokalna skupnost. Tudi uporabniki
negospodarskih javnih dobrin in storitev imajo pravico do varovanja njihovih interesov.
Devetindvajseti člen ZZ na primer določa, da Svet zavoda sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti.
2.4.2.1

Režijski obrat

ZGJS v 6. členu predpisuje, da se režijski obrat uporabi, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega
ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti
koncesijo. Nadalje v 17. členu določa, da se režijski obrat organizira kot nesamostojen ali
samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalnih skupnosti.
Virant (2002, str. 137) poudarja, da je režijski obrat redka oblika izvajanja javne službe – in še
to le na lokalni ravni.
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Primer režijskega obrata je režijski obrat v občini Videm pri Ptuju, ki je organiziran kot
nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave in ni pravna oseba.
Zajema naslednje naloge (Občina Videm, 2018):
‒ ravnanje s komunalnimi odpadki,
‒ odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
‒ javna snaga in čiščenje javnih površin,
‒ urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
‒ obnova in vzdrževanje občinskih cest,
‒ urejanje in vzdrževanje pokopališč,
‒ pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zvočnikov
zaradi varstva zraka,
‒ varstvo pred požari.
2.4.2.2

Javni gospodarski zavod

Javni gospodarski zavod lahko ustanovi vlada ali lokalna skupnost, kadar glavni cilj ni zaslužek
in kadar se opravlja ena ali več služb, za katere je smiselno, da se izvajajo izven uprave ali
lokalnih služb. Zakon hkrati dovoljuje, da so soustanovitelji lahko tudi druge pravne in fizične
osebe, vendar njihovi deleži skupaj ne smejo presegati 49 % (18. člen ZGJS). Za razliko od
režijskega obrata je javni gospodarski zavod pravna oseba. Če pa ni pravna oseba, potem
izvršuje pooblastila v pravnem prometu, ki jih ima na podlagi akta o ustanovitvi, v imenu in za
račun ustanovitelja (19. člen ZGJS).
Javni gospodarski zavod se lahko ustanovi za več lokalnih skupnosti, vendar je potem treba
urediti tudi njihove medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti. V primeru zasebnega
soustanovitelja je treba storiti enako, le da v obliki pogodbe (20. člen ZGJS).
ZGJS določa tudi, da poslovanje in delo zavoda vodi direktor, ki je imenovan za dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Za upravljanje zavoda skrbi upravni odbor. Sestava
upravnega odbora, imenovanje članov in trajanje se določijo s statutom zavoda.
Primer javnega gospodarskega zavoda je javni gospodarski zavod Protokolarne storitve
Republike Slovenije, ki opravlja strokovne in tehnične naloge, povezane z uporabo stvarnega
premoženja v lasti države, protokolarne storitve ter organiziranje drugih dogodkov za državne
organe (Generalni sekretariat Vlade RS, 2018).
2.4.2.3

Javno podjetje

Javno podjetje je ena najpogostejših oblik izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, kar
izvira še iz dediščine dejavnosti posebnega družbenega pomena (Kulašić, 2010). Pogosto
izvajajo gospodarske javne službe varstva okolja. Vlada ali lokalna skupnost ustanovi javno
podjetje, kadar je neko dejavnost mogoče opravljati kot profitno. Soustanovitelji javnega
podjetja so lahko tudi osebe zasebnega prava, če to ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi
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katerega je javno podjetje ustanovljeno. ZGJS v 28. členu določa, da se za vsa vprašanja, ki se
nanašajo na položaj javnega podjetja, uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj gospodarskih
družb. Javno podjetje torej ni statusna oblika, temveč se organizira v eni od oblik kapitalskih
družb (d.d. ali d.o.o.) (Ivanjko, 2003, str. 6).
Omenili smo že, da ima država oziroma lokalna skupnost dve vlogi: kot lastnik javnega podjetja
skrbi za njegovo poslovanje in je hkrati regulator dejavnosti. Primer slednjega je opredeljen v
26. členu ZGJS, ki pravi, da ustanovitelj določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in odloča
o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj na
podlagi obveznega javnega razpisa. Morebitne spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo
direktorja rešuje upravno sodišče (Ivanjko, 2003, str. 6).
Brezovnik (2009, str. 188) opozarja, da se ključna pomanjkljivost v sedanji ureditvi javnega
podjetja kaže v dvojni vlogi države oziroma lokalne skupnosti v javnih podjetjih: na eni strani
nastopa kot regulator dejavnosti gospodarske javne službe, na drugi pa kot lastnica kapitalskih
deležev.
Primer javnega podjetja je Snaga javno podjetje d.o.o., ki skrbi za zbiranje, odvažanje in
odlaganje vseh vrst odpadkov, čiščenje javnih površin in upravljanje ter vzdrževanje javnih
sanitarij.
2.4.2.4

Koncesija gospodarske javne službe

Koncesija je ena od oblik javno-zasebnega partnerstva. Za podelitev koncesije se država
oziroma lokalna samouprava odloči, če oceni, da bo takšno izvajanje javne službe omogočilo
cenejše in bolj kakovostno izvajanje kot v javnem podjetju ali lastni režiji. Pogost razlog pa je
tudi pomanjkanje proračunskih sredstev za investicije v gospodarsko javno infrastrukturo
(Kulašić, 2010). Pri podeljevanju koncesij osebam zasebnega prava je v ospredju funkcionalni
vidik javne službe in ne organizacijski. Z vidika prenosa opravljanja dejavnosti iz javnega v
zasebni sektor lahko govorimo o privatizaciji javnih služb. Pri tem ne gre za prenos lastniških
deležev, ampak samo za način opravljanja storitev. Za njihovo izvajanje pa je še vedno
odgovorna država oziroma lokalna samouprava (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 96).
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta z namenom ureditve področja podeljevanja
koncesij sprejela Direktivo 2014/23/EU. Direktiva velja od aprila 2014, države članice pa so jo
bile dolžne implementirati v svoje nacionalne zakonodaje do aprila 2016, vendar Slovenija
tega še vedno ni storila (Mužina, 2018).
Več o pravni ureditvi koncesij najdemo od 29. do 59. člena v ZGJS. Koncesija je posebno
dovoljenje in hkrati pooblastilo, s katerim država ali lokalna skupnost (koncedent) določeni
osebi zaupa opravljanje gospodarske javne službe. Taka oseba se imenuje koncesionar in je
lahko fizična ali pravna, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. Koncesionar jo opravlja
22

v svojem imenu in za svoj račun. Zakon ali odlok pa lahko določi primere, ko opravljanje
določene dejavnosti kot koncesionirane gospodarske javne službe ni mogoče (29. člen ZGJS).
Za začetek izvajanja javne službe se mora najprej sprejeti koncesijski akt, s katerim se določijo
predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. To je predpis
Vlade RS ali odlok lokalne skupnosti (32. člen ZGJS). Koncesijski akt določa dejavnosti ali
zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, območje izvajanja, pogoje, ki jih mora
izpolnjevati koncesionar, morebitna javna pooblastila koncesionarja in druge pogoje za
izvajanje gospodarske javne službe, kot so začetek in trajanje koncesije, viri financiranja,
nadzor in podobno (33. člen ZGJS).
Koncesionarje se izbira na podlagi javnega razpisa. Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, v
katerem se določita oblika in postopek javnega razpisa. Javni razpis se nato objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (36. člen ZGJS). O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno
odločbo. Koncedent z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo, v kateri uredita
medsebojno razmerje. O morebitnem sporu med koncedentom in koncesionarjem odloča
redno sodišče (Ivanjko, 2003, str. 7).
ZGJS opredeljuje več načinov prenehanja koncesije:
1. S prenehanjem koncesijske pogodbe. Koncesija preneha po preteku časa, za katerega
je bila sklenjena, z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, ali z razdrtjem (42.
člen ZGJS).
2. Z odkupom koncesije. Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden v
koncesijskem aktu ali pogodbi. Možen pa je tudi prisilen odkup, kjer se uporabljajo
določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan
plačati koncesionarju odškodnino (43. člen ZGJS).
3. Z odvzemom koncesije. Odvzem je možen v dveh primerih: če koncesionar ne začne
opravljanja javne službe v za to določenem roku ali če je v javnem interesu, da se
dejavnost preneha izvajati v tej obliki. V slednjem primeru je koncedent dolžan plačati
koncesionarju odškodnino (44. člen ZGJS).
4. S prevzemom koncesionirane javne službe v režijo. Pri tem je pomembno, da se pogoji
in način prevzema določijo v koncesijskem aktu ali pogodbi (45. člen ZGJS).
5. Prenos koncesije na drugo osebo. To je možno samo, če je bil prenos predviden v
koncesijskem aktu (46. člen ZGJS).
2.4.2.5

Holding

ZGJS v 13. členu opisuje, da lahko vlada ali lokalna skupnost ustanovi javni holding za področje
posameznih ali več gospodarskih javnih služb iz racionalnih in ekonomičnih razlogov. Pri tem
se holdingu v izvajanje prenesejo posamezne strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne
naloge, ki se nanašajo zlasti na financiranje gospodarskih javnih služb, ustanoviteljstvo in
upravljanje javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov ter usklajevanje njihovih razvojnih
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programov. Hkrati holding prevzame tudi izvajanje razvojnih projektov in povezovanje
izvajalcev gospodarskih javnih služb.
Primer je Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na
področju gospodarskih javnih služb, ki je holding javnih podjetij v lasti devetih občin: Ljubljana,
Medvode, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dol pri Ljubljani in
Horjul. V sklopu holdinga trenutno delujejo štiri samostojna podjetja (Javni holding Ljubljana,
2018):
‒ javno podjetje Energetika Ljubljana,
‒ javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
‒ javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
‒ javno podjetje Snaga.

2.4.3

Načini izvajanja negospodarskih javnih služb

ZZ ureja oblike izvajanja negospodarskih javnih služb na splošno, natančneje pa področna
zakonodaja in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZJZP). ZZ je v tem primeru
generalni zakon in se njegove določbe uporabljajo le, če niso v posebnih zakonih posamezna
vprašanja drugače urejena (Tičar in Rakar, 2011, str. 308). Za posamezno področje je torej
pomembno, da poiščemo področni zakon. Tako lahko na primer več o zdravstveni dejavnosti
najdemo v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, več o izobraževanju v Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ipd.
Spodnja slika 3 prikazuje oblike izvajanja negospodarskih javnih služb.
Slika 3: Oblike izvajanja NGJS

Vir: Tičar in Rakar (2011, str. 308)

ZZ ureja negospodarske javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture,
športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (1. člen
ZZ). ZZ našteva primere dejavnosti in načelno izhaja iz nepridobitnega namena pri njegovi
ustanovitvi, čeprav kasneje ne navaja jasne določitve glede načina razpolaganja, delovanja in
preverjanja s strani ustanovitelja. Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta
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namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Za opravljanje tržne
dejavnosti je pomembno, da ima zavod ustrezne materialne in kadrovske možnosti ter
soglasje ustanovitelja (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 90–91).
Oseminštirideseti člen ZZ opredeljuje načine financiranja:
‒ iz sredstev ustanovitelja,
‒ s plačili za storitve,
‒ s prodajo blaga in storitev na trgu,
‒

iz drugih virov, določenih z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Za varstvo uporabnikovih javnih dobrin in storitev na področju negospodarskih javnih služb
skrbijo senati svetov javnih zavodov po ZZ in različni varuhi pravic (npr. na področju zdravstva,
RTV ipd.) (Rakar in Tičar, 2017, str. 238).
2.4.3.1

Javni zavod

Javne zavode ustanovijo država, lokalna samouprava, mesto in druge z zakonom pooblaščene
javne pravne osebe. Dodatno so lahko soustanovitelji javnega zavoda tudi druge pravne in
fizične osebe (3. člen ZZ). Tako lahko na podlagi koncesije javno službo opravlja drug zavod, če
izpolnjuje predpisane pogoje.
Javni zavod je praviloma pravna oseba, lahko pa je tudi organizacijski del države ali občinske
uprave, kar pomeni, da je brez pravne subjektivitete (Virant, 2004, str. 148). Četrti člen ZZ
opredeljuje javne zavode brez pravne subjektivitete in določa, da so lahko z aktom o
ustanovitvi dana določena pooblastila takemu zavodu v pravnem prometu. Tak javni zavod
izvršuje pooblastila v imenu in za račun ustanovitelja. V tem primeru gre za režijski obrat,
praviloma pa so zavodi samostojne pravne osebe.
Organi zavoda so (Tičar in Rakar, 2011, str. 310–312):
‒ Svet zavoda: sprejme statut in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela ter
skrbi za njihovo izvrševanje ipd.
‒ Direktor: predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, je
odgovoren za zakonitost dela zavoda. Imenovan je na podlagi javnega razpisa za dobo
štirih let.
‒ Strokovni vodja: organizira in vodi strokovno delo. Zavod ga ima, če je tako določeno v
zakonu ali v aktu o ustanovitvi, sicer to funkcijo prevzame direktor.
‒ Strokovni svet: obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, določa o
strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za programe dela, daje mnenja in
predloge za organizacijo dela ipd.
ZZ določa tri vrste nadzora nad zavodom: nadzor nad zakonitostjo, finančnim poslovanjem in
strokovnostjo dela zavoda (Tičar in Rakar, 2011, str. 313).
Morda najbolj znan javni zavod v Sloveniji je Univerzitetni klinični center Ljubljana.
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2.4.3.2

Zavod s pravico javnosti

Zavoda s pravico javnosti ne smemo enačiti s pojmom javni zavod, saj zavod s pravico javnosti
opravlja javno službo na podlagi podeljene koncesije. Tak zavod ima glede opravljanja javne
službe pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda. Če izpolnjuje z zakonom predpisane
pogoje, se lahko koncesija poleg zavoda, ki ni ustanovljen kot javni zavod, podeli drugi fizični
ali pravni osebi, če to dopušča področna zakonodaja (Tičar in Rakar, 2011, str. 314).
2.4.3.3

Koncesija

Koncesijska razmerja sodijo med razmerja javno-zasebnih partnerstev in predstavljajo eno od
oblik javno-zasebnega partnerstva, ki postaja njegova prevladujoča oblika. V letu 2014 je EU
sprejela Direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb, zaradi naraščajočega pomena
podeljevanja koncesij v EU in odsotnosti jasnih pravil, ki bi urejala podeljevanje koncesij.
Direktiva določa, da se z dodelitvijo koncesije za gradnje ali storitve prenese operativno
tveganje na koncesionarja in vključuje tveganje, povezano s povpraševanjem, ali tveganje,
povezano z dobavo, ali oboje. Dodatno tudi loči pojem koncesije od pojma javnega naročila
na podlagi poglavitnega razlikovalnega kriterija – znatnega operativnega tveganja (Inštitut za
javno-zasebno partnerstvo, 2018).
ZZ kot enega od načinov izvajanja negospodarske javne službe opredeljuje koncesijo.
Koncedent (država ali lokalna skupnost) in koncedent (zavod, ki se mu daje koncesija) skleneta
pogodbo o koncesiji. Poleg javnih zavodov lahko javno službo opravlja tudi zavod, ki ni
ustanovljen kot javni zavod, podjetje, društvo, druga organizacija ali posameznik, ki mora
izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje določene javne službe (24. člen ZZ).
Preostali členi o koncesiji so podobni opredelitvi koncesije po ZGJS, saj lahko javni zavod
opravlja javno službo na podlagi zakona, odloka občine ali z odločbo pristojnega organa (25.
člen ZZ). Pri tem morata koncedent in koncesionar skleniti pogodbo o koncesiji, s katero se
uredijo razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe med njima in pogoji za opravljanje javne
službe (26. člen ZZ). Koncesija se podeli za določen čas in preneha s potekom časa, za katerega
je bila dana, ali na podlagi odpovedi v roku, ki je bil določen z aktom o koncesiji. Tako kot za
gospodarske javne službe velja, da lahko koncedent odvzame koncesijo, če koncesionar ne
opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter s pogodbo o koncesiji (27.
člen ZZ).
Podeljevanje koncesij negospodarskim javnim službam je v javnosti najbolj znano na področju
zdravstva in zobozdravstva.
2.4.3.4

Javno-zasebno partnerstvo

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) je začel veljati leta 2007 in predstavlja sui generis
ureditev, ki izhaja iz angleškega koncepta Public-Private Partnership, ki izvorno ni poseben
pravni institut, ampak pojmuje najrazličnejše oblike sodelovanja med javnim in zasebnim
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sektorjem. S sprejetjem ZJZP sta se uveljavili dve temeljni obliki: zasebno vlaganje v javne
projekte in javno sofinanciranje zasebnih projektov v javnem interesu. Gre za projekte
predvsem v zvezi z (Tičar in Rakar, 2011, str. 316–317):
‒ izgradnjo javne infrastrukture,
‒ izvajanjem gospodarskih javnih služb,
‒ izvajanjem drugih javnih služb ali podobnih dejavnosti v javnem interesu.
JZP v Sloveniji predstavlja funkcionalno ali formalno privatizacijo, ki jo je mogoče vzpostaviti
kot (Tičar in Rakar, 2011, str. 319):
‒ pogodbeno javno-zasebno partnerstvo,
‒ statusno javno-zasebno partnerstvo.
Pogodbeno JZP zajema koncesijsko in javno-naročniško partnerstvo. Razlikujeta se predvsem
v tem, kdo nosi ekonomsko tveganje. Če glavno tržno tveganje nosi zasebni izvajalec, gre za
koncesijsko partnerstvo, sicer pa za pogodbeno javno-naročniško (Tičar in Rakar, 2011, str.
320).
JZP poleg koncesijskega in javno-naročniškega partnerstva (pogodbenega partnerstva, ki
temelji na obligacijski pogodbi) pozna soroden odnos na statusnem področju. Statusno javnozasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem na način, da
država, ena ali več lokalnih samouprav ali drugih oseb javnega prava podelijo pravice in
obveznosti, določene z aktom v ustanovitvi zasebnemu izvajalcu. ZGJS ni predvidel statusnega
javnega-zasebnega partnerstva kot načina izvajanja gospodarske javne službe, to pa ZJZP sedaj
omogoča. Statusno javno-zasebno partnerstvo se izvaja zlasti na naslednje načine (Pečarič in
Bugarič, 2011, str. 122–134):
1. Partnerstvo z ustanovitvijo pravne osebe, kjer se najprej ustanovi javno-pravna oseba,
se nato poveže z eno ali več oseb zasebnega prava, izvajanje pravic pa se prenese na
to pravno osebo.
2. Partnerstvo s prodajo deleža, kjer se najprej proda javni delež, nato pa se prenese
izvajanje pravic pravni osebi zasebnega prava.
3. Partnerstvo z nakupom deleža, kjer se najprej kupi delež javnega partnerja osebi
javnega prava, nato pa se prenese izvajanje pravic na to pravno osebo.
Novost ZJZP je tudi obvezni postopek kot pogoj za nastanek JZP (Tičar in Rakar, 2011, str. 320).
Če povzamemo, lahko sklenemo, da je načinov za izvajanje gospodarskih in negospodarskih
javnih služb veliko. Vsaka izmed njih ponuja svoje prednosti in potencialne nevarnosti oziroma
slabosti. Katera oblika je najboljša, je odvisno od številnih dejavnikov: vrste dejavnosti,
finančnih, kadrovskih in drugih sposobnosti lokalne samouprave in zasebnih ponudnikov ter
ne nazadnje od političnih in ideoloških teženj.
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3

REMUNICIPALIZACIJA

Javne službe se soočajo s številnimi izzivi. Samoupravne lokalne skupnosti z vsega sveta iščejo
optimalne načine za njihovo izvajanje. V okviru tega se je razvila tudi remunicipalizacija. Gre
za razmeroma nov pojav, zato bosta najprej predstavljena pojem remunicipalizacije in razvoj
pojava. Nadalje so predstavljeni vzroki, zakaj do remunicipalizacije sploh prihaja, in obseg, pri
čemer nas zanima, na katerih področjih lahko najdemo take primere. Da bi videli, ali so se
pričakovane prednosti remunicipalizacije uresničile, so analizirane posledice pojava, med
drugim tudi na dveh študijah primera.

3.1 OPREDELITEV POJMA
Spoznali smo že, da se javne službe izvajajo v različnih oblikah. Občine lahko ustanovijo
podjetja za izvajanje javnih služb, se povežejo z zasebnimi organizacijami ali pa jim izvajanje v
celoti prepustijo. To je možno samo v državah, v katerih je prišlo do privatizacije v polnem
pomenu besede. Delna privatizacija se lahko izrazi v obliki mešanih organizacij ali JZP. V
nekaterih samoupravnih lokalnih skupnostih so javne službe, ki so jih prvotno zagotavljale
samoupravne lokalne skupnosti, privatizirali iz političnih ali ekonomskih razlogov, na koncu pa
so jih ponovno prevzele samoupravne lokalne skupnosti.
Pojem remunicipalizacija se je uveljavil v zadnjih letih in označuje trend, opazen od leta 2000,
kjer mesta, lokalne samouprave in celo regije ponovno pridobijo javne službe pod svoje okrilje.
Remunicipalizacija je globalen fenomen, s številnimi uspešnimi zgodbami in kampanjami, ki se
odvijajo še danes (Crumbers in Becker, 2018, str. 503). Pri tem pa ne obstaja enotna definicija.
Schaefer in Theuvsen (v: Busshardt, 2014, str. 5) trdita, da je ravno odsotnost jasne opredelitve
razlog za pomanjkanje empiričnih študij na tem področju. V nadaljevanju so navedene tri
definicije.
McDonald (2018, str. 50) opredeljuje remunicipalizacijo kot skupen rezultat aktiviranja družbe,
kolektivnega nezadovoljstva s pogodbenim izvajanjem javnih služb in raznih nepravilnosti.
Kishimoto in Petitjean (2017) opredeljujeta remunicipalizacijo kot vrnitev javnih služb iz
zasebnega izvajanja. Bolj natančno – prenos javnih storitev iz privatizacije v različnih oblikah
vključno s privatizacijo premoženja, zunanjim izvajanjem storitev (t. i. outsourcing) in javnozasebnimi partnerstvi (v nadaljevanju JZP).
Rakar, Kozjek in Benčina (2015, str. 4) združujejo pojme iz različne literature in
remunicipalizacijo opredeljujejo kot vsako obliko vračanja zasebnega k javnemu, pri čemer
javno predstavlja raven samoupravnih lokalnih skupnosti. Pojem remunicipalizacija zavzema
več pojavnih oblik, npr. povečanje lastniškega deleža v gospodarski družbi, ustanovitev
gospodarske družbe oziroma javnega podjetja, odvzem ali prevzem koncesije ipd.
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Pojem remunicipalizacije moramo ločiti od municipalizacije in renacionalizacije.
Municipalizacija se od remunicipalizacije razlikuje v tem, da vključuje storitve, ki prej v okviru
lokalne samouprave niso bile zagotovljene (Halmer in Hauenschild, 2014, str. 9). To je še
najbolj pogosto v energetskem sektorju. Renacionalizacije se nanašajo na državno raven,
remunicipalizacija pa na lokalno. Remunicipalizacija in renacionalizacija imata podobne
značilnosti, vendar so motivi lahko zelo različni. V Evropi se je po začetku finančne krize leta
2008 dokapitaliziralo zasebne banke, ki so zašle v težave. Po jedrski nesreči v Fukušimi na
Japonskem je država renacionalizirala TEPCO, podjetje, ki je bilo odgovorno za nesrečo. Na
Madžarskem so v avtoritarnem duhu renacionalizirali več kot 200 javnih služb, predvsem s
političnimi ambicijami (Kishimoto in Petitjean, 2017, str. 15).

3.2 RAZVOJ POJAVA
Do konca 90-ih let prejšnjega stoletja je v politični in akademski debati veljalo prepričanje, da
bo privatizacija javnih služb prinesla boljšo kakovost storitev in nižje cene. Ta pričakovanja so
bila vprašljiva tako v akademski sferi kot tudi v praksi. Najnovejše študije kažejo, da ne obstaja
nadvlada zasebne učinkovitosti, še več, tehtnica se še bolj prevesi v korist javnega sektorja, če
upoštevamo transakcijske stroške (stroški nadzora, priprave pogodb itd.) in »učinke blaginje«
(npr. družbeni, ekološki). Podpora javnemu zagotavljanju javnih služb se vidi tudi v spremembi
družbenih vrednot, ki se kaže preko anket, civilnih iniciativ in celo referendumov. Do neke
mere daje podporo temu trendu EU, predvsem na področju varovanja okolja. Dodatno
podporo nudi Lizbonska pogodba, ki lokalnim oblastem pri zagotavljanju javnih storitev
priznava diskrecijo, s čimer je omehčala politiko direktiv, ki favorizirajo neoliberalno politiko
(Wollmann, 2018, str. 422).
Remunicipalizacija se je torej razvila kot odziv na nepravilnosti pri izvajanju javnih služb v
zasebnem sektorju. Širšo podporo trendu remunicipalizacije lahko zasledimo v različnih
medsektorskih akterjih, vključno z vladami, sindikati, nevladnimi organizacijami in družbenimi
gibanji. Kljub temu obstaja kar nekaj dejavnikov, ki upočasnjujejo ta trend: zasebne
organizacije, ki jih skrbi njihov profit, pravne ovire in politika zategovanja pasu, ki je v času
gospodarske krize prisilila vlade, da opustijo svoje načrte za remunicipalizacijo (McDonald,
2018, str. 47). Dodatno oviro predstavljajo nadnacionalne in nacionalne institucije, ki
večinoma zahtevajo tržno logiko delovanja (npr. Svetovna banka). Upravljanje zasebnih
organizacij je pogosto videno kot bolj učinkovito od upravljanja javnih organizacij, zato se
privatizacija še vedno spodbuja (Lobina, 2017, str. 2). McDonald (2018, str. 54) opozarja, da je
lahko problematična tudi nova generacija prostotrgovinskih sporazumov (npr. TTIP), ki želi še
večjo liberalizacijo trga.
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Področje remunicipalizacije zadnja leta pridobiva vedno večji pomen. Na to nakazuje tudi
dejstvo, da se število objavljene strokovne literature na temo remunicipalizacije iz leta v leto
povečuje.4 V nadaljevanju bo predstavljenih pet raziskav iz tujine in tri iz Slovenije.

3.3 VZROKI ZA POJAV
Večina podpornikov remunicipalizacije kot dva glavna razloga zanjo navaja prihranek denarja
in izboljšanje kakovosti storitev, vendar ta na prvi pogled preprosta agenda skriva v sebi več
kompleksnih izhodišč, zato je poenostavljanje razlogov za remunicipalizacijo nemogoče.
Kishimoto (2016) na podlagi preučenih 235 primerov remunicipalizacije v vodnem sektorju
navaja ključne razloge zanjo, skupaj s primeri iz prakse:
‒ Slaba kakovost storitev (Accra, Dar es Salaam, Jakarta),
‒ pomanjkanje vložkov v infrastrukturo (Berlin, Buenos Aires, Latur),
‒ nizka kakovost vode (Rennes, Cameron),
‒ spori glede operativnih stroškov in naraščajočih cen storitev (Almaty, Maputo, Santa
Fe),
‒ naraščajoče cene storitev (Buenos Aires, Jakarta, La Paz, Kuala Lumpur),
‒ okoljske nevarnosti (Hamilton),
‒ težave z nadzorom (Atlanta, Berlin, Pariz, Arenys de Munt),
‒ pomanjkanje finančne transparentnosti (Grenoble, Pariz, Stuttgart),
‒ poslabšanje delovnih pogojev za delavce (Antalya, Atlanta).
S pregledom strokovne literature v drugih sektorjih lahko ugotovimo, da so vzroki podobni.
Terzic (2017, str. 86) na področju ravnanja z odpadki v Nemčiji ugotavlja, da so vzroki za
remunicipalizacijo predvsem finančni. V nekaterih primerih je do remunicipalizacije prišlo
zato, ker so bili zasebni ponudniki za izvajanje javne službe predragi. Wagner in Berlo (2017) v
nemškem energetskem sektorju izpostavljata predvsem spopadanja z okoljsko problematiko.
Na energetskem in vodnem sektorju lahko izpostavimo tudi željo po zagotavljanju dostopnih
cen storitev za gospodinjstva z nizkimi prihodki, pogosto v kontekstu energetske in vodne
revščine, kjer si številne družine ne morejo privoščiti visokih stroškov. To je še posebej pogosto
v državah, kot sta Velika Britanija in Španija, kjer ponudbo teh storitev dominirajo k profitu
usmerjene velike korporacije (Kishimoto in Petitjean, 2017, str. 18). Na področju transporta
Andrei (2016) navaja predvsem znižanje kakovosti in zvišanje cen storitev, večjo usklajenost
med razvojnimi politikami mest in avtobusno ureditvijo ter spodbujanje javnega prevoza. Roca
in Las Heras (2018) na področju čiščenja javnih površin (čiščenje in skrb za javno infrastrukturo
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Tako lahko na primer na spletni strani Science Direct iz leta 2015 najdemo en članek, leta 2016 štiri,
leta 2017 tri in leta 2019 osem člankov.
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na plažah – tuši, toaletni prostori, športna oprema ipd.) izpostavljata predvsem pomanjkanje
transparentnosti, višje cene in nižjo kvaliteto storitev.
Omenimo lahko še ugotovitve Lobine (2018), ki navaja tri pomanjkljivosti zunanjega izvajanja
javnih služb, ki so pogosto spregledane in predstavljajo prednost javnemu zagotavljanju javnih
služb: neupoštevanje transakcijskih stroškov liberalizacije in privatizacije, ki predstavljajo
mrtvo izgubo; neupoštevanje socialnih stroškov in neupoštevanje želje volivcev, ki dojemajo
nekatere javne službe kot človekovo pravico (npr. oskrba s pitno vodo). Transakcijski stroški
so stroški, ki nastanejo s strani zasebnih podjetij za strukturiranje infrastrukturnih projektov
(npr. razporeditev političnih ali komercialnih tveganj) in s strani javnih organizacij in/ali
uporabnikov za reformiranje javne službe in nadziranje zasebnih izvajalcev, vključno s stroški
pisanja pogodbe, morebitnimi stroški pred sodiščem ipd. Na koncu so plačniki transakcijskih
stroškov končni uporabniki in/ali davkoplačevalci, ne da bi od tega imeli koristi, kar predstavlja
neto izgubo. Transakcijski stroški zajemajo socialne stroške liberalizacije, privatizacije in
tehnične regulacije – od pogostih nepravilnosti (npr. korupcija) do negativnega vpliva na
regresivno distribucijo (npr. večja raven vodne revščine) (Lobina, 2018, str. 4). Tem
ugotovitvam pritrjuje tudi McDonald (2018, str. 49), ki navaja primere, ko so lokalne oblasti
zadovoljne z zasebnim izvajanjem javne službe, vendar so transakcijski stroški (npr. nadzor
zasebne organizacije) visoki. V ta vidik so zajeti tudi stroški odvetnikov in birokracije, ki lahko
zmanjša ali celo izniči potencialne prihranke (McDonald, 2018, str. 49).
Teorija remunicipalizacije je še v povojih, vseeno pa lahko najdemo nekaj avtorjev, ki razvijajo
teoretične koncepte, ki služijo kot podlaga za nadaljnje raziskave. Tako je na primer Busshardt
(2014) analiziral pojav remunicipalizacije v državah OECD in na podlagi tega identificiral šest
tipov remunicipalizacije. Pri tem dobimo tri ključne razloge za remunicipalizacijo: operativni,
ekonomski in ideološki vzroki. Pobudo za remunicipalizacijo pa lahko poda civilna družba ali
lokalna samouprava. Tabela 1 prikazuje šest tipov remunicipalizacije.
Tabela 1: Tipi remunicipalizacije
VZROK
Operativni

Ekonomski

AKTER
Prebivalci in civilna družba
Tip 1: Tehnična napaka pri
delovanju sproži v javnosti
težnjo k remunicipalizaciji
zaradi neaktivnosti lokalne
oblasti.

Primer: Hamilton – voda
Tip 3: Uporabniki storitev in
javnost se odzovejo na
ekonomske pomanjkljivosti
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Občinski organi
Tip 2: Tehnična napaka pri
delovanju, na katero se
zasebni ponudnik ne odziva
pravilno. Lokalna oblast
deluje kot t. i. varnostna
mreža (ang. safety net) in
prevzame zagotavljanje
storitev.
Primer: Wales – zdravstvo
Tip 4: Lokalna oblast se
odzove na ekonomske
pomanjkljivosti in želi

Ideološki

(povišanje cen in dobička,
korupcija).

zagotavljati učinkovite javne
storitve, znižati stroške
nadzora in uporabiti lastniške
deleže za povišanje prihodkov
v proračun.

Primer: Grenoble –
voda
Tip 5: Organizirane civilne
iniciative, ki želijo
remunicipalizacijo predvsem
zaradi okoljskih razlogov. V
skrajnem primeru so
pripravljene izvesti
referendum.

Primer: Bergkamen –
odlaganje odpadkov
Tip 6: Lokalna oblast
promovira prednosti javnega
zagotavljanja javnih služb
(uporaba obnovljivih virov
energije ipd.).

Primer: Berlin – energetika

Primer: Kiel – transport

Vir: Busshardt (2014, str. 14–15)

Ideološke preference glede lastništva javnih služb lahko ugotavljamo s pomočjo anketnih
vprašalnikov. Lobina (2018, str. 11) navaja primer Velike Britanije in Walesa, ki sta sicer državi
z dolgoletno tradicijo privatizacije. Že leta 2006, 17 let po privatizaciji, je 56 % ljudi v anketi
izrazilo mnenje, da bi bilo bolje, da bi vodne javne službe remunicipalizirali. Leta 2012 je
podobna raziskava ugotovila, da je 71 % ljudi podpiralo remunicipalizacijo. V zadnji anketi iz
leta 2017 pa je ta podpora narastla na 83 %. Pod ideološke vzroke za remunicipalizacijo lahko
uvrstimo dojemanje nekaterih storitev kot človekove pravice, kjer si ljudje želijo, da določene
javne službe niso podvržene tržnim pravilom liberalizacije. Morda najbolj medijsko odmevni
primeri se nanašajo na vodo kot človekovo pravico. Omenimo lahko Deklaracijo za javno
upravljanje z vodo, ki so jo novembra 2016 podpisali župan Madrida, Barcelone in še drugih
osem mest. Ključni povzetki deklaracije so (The Transnational Institute, 2016):
‒ Voda in z njo povezani ekosistemi so javno dobro in ne morejo biti sredstvo za
doseganje dobičkov s strani zasebnih interesov.
‒ Oskrba z vodo je človekova pravica, zato se mora zagotavljati univerzalno.
‒ Upravljanje z vodo mora zagotavljati javna organizacija, ki zagotavlja dostop do
informacij javnega značaja, demokratični nadzor in možnost sodelovanja javnosti.
‒ Zavračanje ideje o privatizaciji oskrbe z vodo in podpora remunicipalizacije.
Podobno lahko zasledimo v ustanovni listini Aqua Publica Europea, ki opredeljuje vodo kot
univerzalno človekovo pravico in zato ne more biti sredstvo za doseganje profita s strani
zasebnih organizacij. Še več, lokalne oblasti morajo imeti vsaj pravico do ustanovitve
organizacije, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in v takih organizacijah imeti svoje predstavnike
(Aqua Publica Europea, 2008).
Težnje po zagotovitvi dostopa do vode se odražajo tudi na nadnacionalni ravni. Leta 2013 je
1.9 milijonov državljanov EU podpisalo evropsko državljansko pobudo »Voda in komunalna
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ureditev sta človekovi pravici! Voda je javna dobrina, ne blago!«. S to pobudo so evropski
državljani od Evropske komisije (v nadaljevanju: EK) želeli, da sprejme ustrezno zakonodajo za
implementacijo vode in komunalne ureditve kot človekove pravice, kot ju že priznavajo
Združeni narodi. S tem ukrepom so evropski državljani želeli, da vodne javne službe ne bi bile
podvržene tržnim pravilom liberalizacije. EK je le delno ustregla željam državljanom, saj se je
zavzela za podporo javno-zasebnih partnerstev in za iskanje novih alternativ. Hkrati pa se je
zavzela za spodbujanje transparentnosti delovanja zasebnih izvajalcev javnih služb. Evropski
parlament je leta 2015 izdal mnenje o odzivu EK in izpostavil, da je bil njihov odgovor
neustrezen za dosego želja evropskih državljanov (Lobina, 2018, str. 13). Napredek je bil
opazen novembra 2017, ko so predsedniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije in
Evropskega sveta podpisali deklaracijo Evropski steber socialnih pravic, ki vsebuje 20 ključnih
načel. Za namene magistrskega dela je zanimivo 20. načelo: dostop do osnovnih storitev, ki
pravi, da ima vsak pravico dostopa do osnovnih storitev, vključno z vodo, sanitarijami,
energijo, prevozom, finančnimi storitvami in digitalnimi komunikacijami (Evropska komisija,
2018).
Vzroki za remunicipalizacijo so torej različni, od operativnih pomanjkljivosti pri zasebnem
zagotavljanju javnih dobrin in storitev, preko ekonomskih do ideoloških, kjer ljudje menijo, da
so nekatere storitve človekova pravica in zato ne smejo biti podvržene tržnim razmeram. Ne
glede na vzrok je končno sporočilo remunicipalizacije enako – lokalna oblast je lahko enako ali
celo bolj učinkovita pri zagotavljanju javnih služb kot zasebni ponudniki.

3.4 OBSEG POJAVA
Remunicipalizacija je globalen trend, saj jo lahko zaznamo na vseh kontinentih. Morda je resda
najbolj izrazita pri zagotavljanju osnovnih javnih storitev, kot sta oskrba s pitno vodo in oskrba
z elektriko, vendar številni primeri izhajajo tudi z drugih področij – od transporta,
izobraževanja, zdravja, odvoza odpadkov do drugih javnih služb, ki jih zagotavljajo lokalne
samouprave (Crumbers & Beckr, 2018, str. 503). Pri tem pa se moramo vprašati o usklajenosti
in trajnosti tega trenda. McDonald (2018, str. 48) meni, da je verjetno, da bo trend
kratkoročno do srednjeročno obstal predvsem zaradi nezadovoljstva z različnimi oblikami
privatizacije, vendar pa lahko razlike v »remunicipalističnem gibanju« skupaj z uporom
različnih močnih akterjev in fiskalne omejitve onemogočajo skladen trend.
Dejstvo, da je remunicipalizacija globalen trend, potrjuje raziskava Kishimote in Petitjeana
(2017), ki sta na podlagi 835 primerov remunicipalizacije z vsega sveta ugotovila, da jo lahko
najdemo na vseh kontinentih. Pri tem največ primerov izhaja iz Evropske unije; kar 347
primerov iz Nemčije, 152 iz Francije, 64 iz Velike Britanije in 56 iz Španije. Skupen delež teh
držav znaša 74 % vseh primerov. Po kontinentih sledi Severna Amerika s 67 primeri v ZDA in
19 primeri v Kanadi, drugje pa najdemo po nekaj primerov (npr. Argentina 1, Indija 7). Spodnja
slika 4 prikazuje zemljevid z označenim številom identificiranih primerov remunicipalizacije v
raziskavi Kishimote in Petitjeana (2017).
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Slika 4: Zemljevid s primeri remunicipalizacije

Vir: Kishimoto in Petitjean (2017, str. 6)

Že ob hitrem pregledu strokovne literature opazimo, da se največ člankov nanaša na primere
remunicipalizacije v vodnem in energetskem sektorju. To potrjuje tudi raziskava Kishimote in
Petitjeana (2017), saj je število primerov od največjega do najmanjšega sledeče:
1. Energetski sektor: 311 primerov
2. Vodni sektor: 267 primerov
3. Ostala področja (gradnja in vzdrževanje, varnost, upravljanje z javnim prostorom,
šolska prehrana, stanovanja): 140 primerov
4. Transport: 38 primerov
5. Zdravstveno in socialno varstvo: 37 primerov
6. Ravnanje z odpadki: 31 primerov
7. Izobraževanje: 11 primerov
Skupno se kar 69 % (578) vseh primerov navezuje na vodni in energetski sektor. Kljub temu pa
bo za vsak sektor predstavljen en primer remunicipalizacije.
Največ primerov remunicipalizacije v energetskem sektorju je iz Nemčije. Najbolj pogost razlog
je varstvo okolja. Remunicipalizacija je videna kot možnost za prehod k čistejšim in obnovljivim
virom energije. V Nemčiji so od leta 2000 remunicipalizirali več kot 100 organizacij v
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energetskem sektorju. V ozadju so gibanja podpornikov levega političnega pola in skupin, ki
se zavzemajo za okolje, saj se zavedajo, da če želi Nemčija doseči cilje znižanja emisij CO₂, bo
samo za obnovo infrastrukture treba investirati med 25 in 42 bilijonov evrov (Routledge,
Cumbers in Driscoll Derickson, 2018, str. 83). Primer remunicipalizacije energetskega omrežja
najdemo v mestu Hamburg, kjer so septembra 2013 za ta namen celo izvedli referendum.
Remunicipalizacijo je podprlo 444,352 oziroma 50.9 % volivcev (Becker, Blanchett in Kunze,
2016, str. 228).
Vodni sektor močno sledi energetskemu. Največ opisanih primerov se nanaša na oskrbo s
pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. Sanchis-Ibor, Boelens in García-Mollá
(2017) pa opisujejo primer remunicipalizacije namakalnega sistema v majhnem mestu Senyeri
v Valenciji, Španiji. Že od srednjega veka so lokalni kmetje za namakanje uporabljali vodo iz
reke Albaida. Leta 2004 je občina želela vpeljati posodobitev namakalnega sistema. Podjetje
Tecvasa je prevzelo namakalni sistem za naslednjih deset let, sčasoma pa so prevzeli tudi
oskrbo s pitno vodo v občini. Z leti so kmetje postajali vedno bolj nezadovoljni zaradi
naraščajočih operacijskih stroškov, pomanjkanja investicij v infrastrukturo, pomanjkanja
transparentnosti in vprašljive legitimnosti. Že leta 2006 so začeli razmišljati o
remunicipalizaciji, vendar ta ni bila mogoča zaradi zavajajoče pogodbe. Takoj ob izteku
pogodbe leta 2015 so se odločili za remunicipalizacijo namakalnega sistema. Rezultati
remunicipalizacije so prinesli prihranke že v prvem letu: 18 % nižji stroški za upravljanje in
67,8 % nižji stroški za gnojila. Lokalni kmetje pa so se morda najbolj razveselili ponovne
avtonomije in sklepanja načrtov ob jutranji skodelici kave.
Samoupravne lokalne skupnosti imajo številne naloge: upravne, strokovne, pospeševalne in
razvojne ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. V ta okvir sodi tudi šolska prehrana.
V Franciji je remunicipalizacija na področju šolske prehrane del širšega trenda k bolj lokalni,
trajnostni oskrbi s hrano, namesto industrijske prehrane, ki je bila ključna v podjetjih, kot sta
Sodexo ali Elior. Remunicipalizacija pomaga lokalnim oblastem pri nadzoru nad cenami
storitev, ki so povezane s prehodom na kakovostnejšo, lokalno hrano. K temu so posledično
»prisiljeni« tudi zasebni ponudniki. Remunicipalizacijo lahko v Franciji najdemo tako v velikih
mestih (npr. Nica, Rouen, Avignon) kot v majhnih. V majhnem mestu Mouans-Sartoux na jugu
Francije je občina celo kupila zemljišče in na njem zaposlila kmeta, ki oskrbuje lokalne šolske
restavracije s 100-% organsko hrano (Kishimoto in Petitjean, 2017, str. 31).
Andrei (2016) je analizirala pojav remunicipalizacije na področju transporta. V številnih
državah je že sedaj večina ponudnikov avtobusnih prevozov v javni lasti. Tako je na primer v
Nemčiji okoli 90 % avtobusne linije pokrite z javnimi avtobusi. Nasprotno so v Franciji
avtobusni prevozi že tradicionalno v rokah ponudnikov z javno-zasebnim lastništvom. V
Franciji so že znani primeri remunicipalizacije, prav tako v ZDA, veliko željo po tem pa kažejo
tudi v VB. Taylor in Sloman (2016, str. 16) ocenjujeta, da bi lahko z javnim lastništvom
avtobusnih prevozov v VB, z izjemo Londona, prihranili 506 milijonov funtov letno, ki bi jih
lahko reinvestirali v boljše avtobusne storitve in nižje cene.
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Na področju zdravstvenega in socialnega varstva lahko omenimo remunicipalizacijo domov za
starejše na Švedskem. Montin (2016, str. 97) opozarja, da na Švedskem ni splošnega vpogleda
v lastniško strukturo izvajalcev javnih služb, prav tako tudi ni veliko primerov
remunicipalizacije, saj sploh ni prišlo do večjega obsega privatizacije. Vseeno pa meni, da lahko
na Švedskem najdemo okoli 10–15 primerov remunicipalizacije domov za starejše. Zasebno
izvajanje v rokah podjetij Attendo, Carema in drugih se je vrnilo v javne roke.
Na področju ravnanja z odpadki se srečamo s primerom Norveške. Leta 2017 so v Oslu uspešno
remunicipalizirali podjetje Veireno za odvoz odpadkov. Veireno je v dveh desetletjih delovanja
postal simbol za slabo privatizacijo. Občina je prejela več deset tisoč pritožb od državljanov, ki
jim niso redno pobirali smeti. To se je zgodilo v obdobju med oktobrom 2016 in februarjem
2017, v času, ko je Veireno prejel nagrado za dobro opravljanje svojih storitev. Preiskala in
preverila jih je tudi inšpekcija, ki je ugotovila kršitve pravic delavcev, saj so nekateri delali celo
do 90 ur na teden. Podjetje je nizke cene storitev ponujalo v škodo zaposlenih. Prvega januarja
2017 je podjetje razglasilo stečaj in se s tem izognilo številnim obveznostim, vključno s
plačilom delavcev. Pričakuje se, da bo remunicipalizacija draga, ker bodo zaposlili 170
odpuščenih delavcev in jim izplačali vse dodatke, ki sodijo k plači (npr. prispevek za pokojnino)
(Pettersen in Monsen, 2017, str. 68–69).
Kishimoto in Petitjean (2017, str. 198) navajata enajst primerov remunicipalizacije na področju
izobraževanja. Od tega se jih devet navezuje na države EU, vendar primeri niso podrobneje
opisani niti v drugi strokovni literaturi. Remunicipalizacija s področja izobraževanja bo zato
predstavljena na primeru Indije. Omenimo lahko Pettersena in Monsena (2017, str. 74), ki
opisujeta, da se je Norveška po številnih pomanjkljivostih zasebnega izvajanja varstva
predšolskih otrok odločila, da bodo v Oslu in Trondheimu za varstvo predšolskih otrok dovolili
le še javne ali neprofitne organizacije. Najbolj znani primer remunicipalizacije na področju
izobraževanja je primer iz Indije. Oblasti na različnih ravneh (nacionalni, regionalni in lokalni)
so prevzele zasebne šole, ki so jih nameravali zasebni izvajalci zapreti. Hkrati je znanih več kot
1000 primerov, kjer so vložili državno pomoč v šole, ki so imele resne finančne težave. Zanimiv
primer predstavlja višja osnovna šola v Malaparambi v severni Kerali, ki so jo leta 2014 želeli
zapreti po 133 letih zasebnega vodenja. Začeli so rušiti del šole z namenom izgradnje
nepremičninskega podjetja, vendar so zaradi protestov morali prenehati z delom. Javnost je
začela zbirati sredstva iz skupnosti za obnovo porušenih delov. Kljub trudu je sodišče odločilo
v korist zasebnemu izvajalcu in naložilo zaprtje šole do junija 2016. Odbor za zaščito šole je
skupaj z javnostjo nadaljeval kampanjo za remunicipalizacijo. Novembra 2016 so jim odobrili
finančno pomoč za izgradnjo šole, ki je sedaj v javni lasti (Kuruvilla, 2017, str. 99–100).
Predstavljeni primeri kažejo, da je remunicipalizacija prisotna na različnih področjih, kljub
temu pa je sektorsko omejena. Halmer in Hauenschild (2014, str. 5–6) izpostavljata področje
telekomunikacijskih storitev kot primer uspešne izvedbe privatizacije, kjer do danes ni zaznati
želje po remunicipalizaciji. V sektorjih, v katerih se je kakovost storitev dvignila, cene pa
spustile, ne najdemo teženj po remunicipalizaciji.
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Navedli smo že, da so vzroki za remunicipalizacijo različni, vendar pogosto vezani na
operativne in ekonomske nepravilnosti. Vseeno pa moramo poudariti, da se vse
remunicipalizacije ne zgodijo zaradi zavestne odločitve zanjo. Obstaja kar nekaj primerov
javnih služb, v katerih bi odločevalci raje izbrali zasebnega izvajalca, vendar nimajo na voljo
dovolj (ali celo nobenega) potencialnih izvajalcev. Težava je lahko v samem pomanjkanju
izvajalcev ali pa njihovi nepripravljenosti, da sklenejo posel, ker se jim ta ne zdi dobičkonosen.
To se je zgodilo v kanadskem mestu Hamilton leta 2004, ko lokalnim oblastem ni uspelo
pridobiti nobenega podjetja, ki bi izvajalo javno službo oskrbe s pitno vodo (McDonald, 2018,
str. 49). Do remunicipalizacije lahko pride tudi zaradi predčasne razveljavitve pogodbe s strani
zasebnega izvajalca, kar lokalno oblast prisili k remunicipalizaciji. Tak primer se je zgodil v
Buenos Airesu, Argentini, leta 2000, ko je združenje zasebnih podjetij, ki ga vodi francosko
podjetje Suez, z mestom predčasno končalo pogodbo zaradi makroekonomske nestabilnosti v
državi in nezadovoljstva z dobičkom (Azpiazu in Castro, 2012, str. 59). To ni osamljen primer,
saj sta Kishimoto in Petitjean (2017) v raziskavi, ki je vključevala 662 primerov
remunicipalizacije, ugotovila, da je prišlo do umika zasebnih izvajalcev v 1,8 % primerov (12)
in do prodaje lastništva s strani zasebnih izvajalcev v 5,1 % primerov (34). Večina odločitev za
remunicipalizacijo pa je vendar posledica zavestne odločitve zanjo. Kot že omenjeno, so ključni
razlogi nezadovoljstvo z zasebnimi izvajalci javnih služb, vključno z naraščajočimi cenami
storitev, slabšo kakovostjo storitev, neizpolnjevanjem zavez o izdelavi boljše infrastrukture in
nezaupanjem ljudi v zasebna podjetja zaradi določenih dejanj ali korupcije (McDonald, 2018,
str. 49). Kishimoto in Petitjean (2017, str. 9) navajata, da je najpogostejši način za izvedbo
remunicipalizacije iztek koncesijske pogodbe, saj se je to zgodilo v kar 67 % primerov (445).
Sledi razveljavitev pogodbe v 20 % primerov (136), kjer so odločevalci pretehtali, da bo
predčasna razveljavitev pogodbe kljub slabostim prinesla več koristi. V primeru razveljavitve
pogodbe lahko na primer pričakujemo odpor s strani zasebnih izvajalcev in zahtevanje
nadomestila za izostanek pričakovanega dobička. Tu lahko omenimo primer Berlina, kjer je
lokalna oblast zaradi pravnih ovir in pritiska zasebnih organizacij na koncu remunicipalizacije
odkupila svoj delež za 30 bilijonov evrov. Gre za vsoto, ki jo bodo odplačevali uporabniki z
višjimi računi naslednjih 30 let (Lobina, 2018, str. 53).
Kljub opažanju trenda remunicipalizacije v nekaterih sektorjih pa ne moremo reči, da je
privatizacija izginila. Večina regij in občin se še vedno odloči za zunanje zagotavljanje javnih
služb. K temu prispeva tudi dejstvo, da zunanje izvajanje javnih služb tako finančno kot
ideološko podpirajo številne vlade, mednarodne finančne institucije, javne agencije in
združenja. V prihodnosti se bodo številne občine soočile z odločitvijo, ali naj obnovijo pogodbo
za izvajanje javne službe z zasebnim izvajalcem. Planas (2017, str. 146) navaja primer Španije,
kjer se bodo koncesije v dobrih 90 občinah (dom približno 3.5 milijonov ljudi) iztekle do leta
2025. Večje število remunicipalizacij bo morda preprečilo privatizacijo v prihodnosti, saj se
zasebne organizacije bojijo razveljavitve pogodb (McDonald, 2018, str. 48). To pa se bo zgodilo
le, če bodo posledice remunicipalizacije prinesle več pozitivnega kot negativnega. Več o
posledicah remunicipalizacije v praksi bo predstavljeno v nadaljevanju.
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3.5 POSLEDICE POJAVA
Kishimoto in Petitjean (2017) opozarjata, da pri remunicipalizaciji ne gre zgolj za spremembo
lastništva, ampak željo, da se bodo javne službe zagotavljale ceneje, z boljšo kakovostjo, ob
večjem nadzoru javnosti in izboljšani participaciji. Kakšne so bile posledice v praksi v smislu
cen in kakovosti storitev, možnosti demokracije in participacije javnosti, bo najprej
predstavljeno na primerih remunicipalizacije oskrbe s pitno vodo v glavnih mestih Nemčije in
Francije. Dodatno pa bodo predstavljene posledice remunicipalizacije na zaposlene, saj
poznamo kar nekaj primerov (Kanada, Norveška, Italija in Urugvaj), v katerih sindikati
zahtevajo remunicipalizacijo v želji po izboljšanju delovnih razmer in plačila za delo.
Prvi primer se nanaša na remunicipalizacijo v Berlinu. Po združitvi Vzhodne in Zahodne
Nemčije leta 1990 je imel Berlin velik proračunski primanjkljaj, kar je vodilo v prodajo
nekaterih javnih služb za oskrbo s pitno vodo. Po delni privatizaciji si je Berlin v organizaciji
Berliner Wasserbetriebe (v nadaljevanju BWB) lastil 50,1-% delež, podjetje Veolia 24,95-%,
podjetje RWE pa prav tako 24,95-%. Zasebni investitorji so imeli poseben privilegij, saj so bili
njihovi predstavniki v odboru direktorjev, ki je imel močnejši vpliv od predstavnikov Berlina.
Tarife so od leta 2003, ko je pretekala štiriletna zaveza za ohranjanje cene, narastle (Bauby,
Hecht & Warm, 2018, str. 6). Natančneje, od leta 2003 do 2006 so cene narastle za kar 21 %.
Dodatno velja omeniti, da so bile zasebne pogodbe zaupne narave in nanje javnost ni mogla
vplivati. Tako so si na primer zasebni izvajalci zagotovili pravico do garantiranega deleža
tantiem v višini 8 % (Lobina, 2018, str. 10). Leta 2006 so ustanovili Berliner Wassertisch (v
prevodu Vodna miza Berlina) z namenom ponovne pridobitve oskrbe s pitno vodo v javne
roke. V letu 2011 so organizirali referendum, na katerem je kar 98 % volivcev podprlo
remunicipalizacijo (skupaj je volilo 27,5 % vseh volivcev) (Bauby, Hecht & Warm, 2018, str. 6).
Do leta 2013 so izvedli remunicipalizacijo tako, da so uvajali strukturne in organizacijske
spremembe postopoma. BWB je tako po odkupu deležev Veolie in RWE ponovno postal
občinska javna služba.
Po izvedbi remunicipalizacije se za prebivalce Berlina ni veliko spremenilo. Kakovost storitev
ostaja visoka. Prišlo je do znižanja cen storitve, ki je bila posledica kartelnega dogovora in ne
remunicipalizacije. Kljub temu pa remunicipalizacija ponuja možnost popolnega javnega
nadzora. Ustanovili so posvetovalni odbor, ki zastopa interese uporabnikov in svetuje BWB,
kar je tudi glavna prednost remunicipalizacije. Terhorst (2014) opozarja, da po
remunicipalizaciji ni prišlo do večjih sprememb v organizaciji, zato je še vedno profitno
usmerjena. Berlin je tako primer delno uspešne zgodbe, saj so najvidnejše pozitivne posledice
zgolj večja demokratičnost in participacija, ne pa tudi znižanje cen in izboljšanje storitev. Oviro
za izkoristek finančnih prednosti remunicipalizacije pa predstavlja dejstvo, da so za izvedbo
remunicipalizacije morali odkupiti zasebne izvajalce za več milijonov evrov. Gre za znesek, ki
ga bodo odplačevali uporabniki še naslednjih 30 let. Omenimo lahko mesto Grenoble v
Franciji, ki je za razliko od Berlina dobro izkoristilo finančne prednosti remunicipalizacije.
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Remunicipalizacijo javne službe oskrbe s pitno vodo so izvedli že januarja 2001. Pod zasebnim
izvajalcem so cene storitev narastle za kar 30 %, v času tranzicijskega prehoda k
remunicipalizaciji pa so se znižale za 11 %. Po remunicipalizaciji so cene ostale stabilne, vendar
se je vlaganje v infrastrukturo potrojilo (Lobina, 2018, str. 9). Tudi mesto Bergen na Norveškem
se je pripravilo, da bodo izgubili denar ob remunicipalizaciji dveh domov za ostarele, vendar
se je zgodilo ravno nasprotno. Maja 2016 so tako remunicipalizirali dva domova za ostarele,
čeprav so desne politične stranke napovedovale, da bo remunicipalizacija stala okoli 11
milijonov NUK (približno 1 milijon). Še pred koncem leta pa se je izkazalo, da je en center ostal
na pozitivni nuli, drugi pa je imel okoli 5 milijonov NUK (približno pol milijona) prihodkov.
Hkrati se je za zaposlene v teh domovih v smislu plačila in ureditve pokojnine stanje izboljšalo
(Pettersen in Monsen, 2017, str. 71–72). Številni avtorji ravno zaradi odškodnin in odkupa
deleža zasebnih izvajalcev opozarjajo, da je iztek koncesijske pogodbe okno priložnosti za
izvedbo remunicipalizacije.
Naslednji primer je remunicipalizacija oskrbe s pitno vodo v Parizu. V Parizu je bila oskrba s
pitno vodo že leta 1985 dodeljena podjetju Veolia and Suez. Dve leti kasneje so ustanovili
javno-zasebno organizacijo SAGEP za upravljanje z vodno produkcijo in transport. To je vodilo
v zmanjšanje javnega nadzora in dvig cen storitev. Konec devetdesetih so ustanovili
posvetovalni odbor za zastopanje interesov uporabnikov, vendar je v resnici opravljal zgolj
formalno vlogo. Leta 2001 se je novoizvoljeni župan Delanor najprej odločil za ponovno
vzpostavitev javnih kapacitet za upravljanje, nadzor in lastništvo sistema oskrbe s pitno vodo,
kasneje pa se je začel pogajati s SAGEP. Leta 2008 je Delanor predlagal, da se ustanovi ena
javna služba, ki bo skrbela za vse faze oskrbe s pitno vodo. Ideja je zaživela tudi v praksi in tako
je s prvim januarjem 2010 Eau de Paris postal edina organizacija za oskrbo s pitno vodo. Kljub
remunicipalizaciji so vseeno ustanovili organizacijo Pariški vodni observatorij za zastopanje
interesov uporabnikov (Bauby, Hecht & Warm, 2018, str. 6).
Ena prvih posledic remunicipalizacije se je videla že leta 2010, ko so se cene oskrbe s pitno
vodo znižale za 8 %, vendar je šlo za bolj kratkoročen uspeh, saj so cene ostale približno enake
leta 2011 in 2012 zaradi plačila licenc za črpanje vode ter spremembe cen odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, ki so narasle za 6 % (Bauby, Hecht & Warm, 2018,
str. 7). Kljub temu gre za uspeh po dolgoletni tradiciji naraščanja cen, saj so te pod okriljem
zasebnih izvajalcev od leta 1985 do 2008 narastle za kar 260 %. Eau de Paris je hkrati
pripomogel k povečanju svojega finančnega prispevka revnim gospodinjstvom v vrednosti
3 milijonov evrov letno, zagnal kampanjo varčevanja z vodo, s katero je družina letno v
povprečju prihranila 50 €, in se vzdržal izklopa vode neplačnikom z družinami.
Transparentnost in ovrednotenje javne službe je ostalo brez večjih sprememb, razen delovanja
Pariškega vodnega observatorija, ki ima javne sestanke in redno objavlja poročila na internetu.
Državljanska participacija pa še vedno ostaja omejena (Lobina, 2018, str. 11). Pariz je v
primerjavi z Berlinom bolje izkoristil potenciale remunicipalizacije, še vedno pa ostaja prostor
za izboljšave.
39

Privatizacijo pogosto povezujemo s poslabšanjem pogojev za zaposlene ali celo odpuščanjem
zaposlenih. To je tudi eden od vzrokov za remunicipalizacijo, saj so pogosto ravno sindikati
tisti, ki zahtevajo remunicipalizacijo javnih služb. Kishimoto (2018a) navaja primere držav, kjer
so sindikati prispevali ali celo prevzeli pobudo v kampanjah za remunicipalizacijo: Kanada,
Norveška, Italija in Urugvaj. Nasprotno pa Jakob in Sanchez (2015, str. 78) izpostavljata, da se
sindikati od kampanj za remunicipalizacijo pogosto raje umaknejo predvsem zaradi strahu
pred poslabšanjem delovnih pogojev in plačila s strani zasebnih ponudnikov. Roca in Las Heras
(2018) opisujeta primer remunicipalizacije čiščenja javnih površin na plaži (tušev, toaletnih
prostorov, športne opreme ipd.) v Španiji, kjer so sindikati avgusta 2017 skušali ustaviti
remunicipalizacijo z argumentom, da bo to ogrozilo delovna mesta v obstoječem podjetju. Na
dan glasovanja je šlo celo tako daleč, da je morala posredovati policija. Kljub nasprotovanju so
rezultati referenduma podpirali remunicipalizacijo. Podoben odpor se je zgodil tudi v
Hamburgu leta 2015, ko so želeli remunicipalizirati električno omrežje. V ozadju pogosto ni bil
le strah pred izgubo zaposlitve, ampak tudi različna politična prepričanja, saj levo usmerjeni
volivci večinoma podpirajo remunicipalizacijo, desni pa ji nasprotujejo. Posledice
remunicipalizacije na zaposlene je analiziral Terzic (2017). V vzorec je zajel 20 primerov iz
Nemčije in Avstrije. Avtor tako navaja primere v mestih Wilhelmshaven, Freiburg in Dortmund,
kjer se je po remunicipalizaciji čiščenja javnih površin stanje zaposlenih izboljšalo. Zaposleni
so dobili pogodbe za nedoločen čas in bili plačani v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor,
hkrati pa se je zvišalo zadovoljstvo s kakovostjo storitev. Na območju Rhein-Hunsrück so se
razmere za zaposlene po remunicipalizaciji javne službe za odvoz in ravnanje z odpadki
izboljšale, zaradi ukinitve nadurnega dela pa so lahko dodatno ustvarili pet delovnih mest. Drži
pa tudi, da obstajajo primeri (npr. Lüneburg), pri katerih ni prišlo do sprememb za zaposlene.
Pri raziskovanju posledic pojava remunicipalizacije ne moremo spregledati dejstva, da na tem
področju primanjkuje empiričnih raziskav, ki bi omogočale zanesljivo potrditev ali zavrnitev
tez zagovornikov remunicipalizacije, da bo ta prinesla znižanje cen storitev in izboljšanje
kakovosti. Iz zgoraj omenjenih primerov lahko te hipoteze delno potrdimo, saj so se razmere
po remunicipalizaciji izboljšale, vendar je za izboljšave še zmeraj veliko možnosti. Oviro za
dosego ciljev remunicipalizacije največkrat predstavljajo veliki finančni vložki lokalne
samouprave zaradi odškodnin in odkupa deleža zasebnih izvajalcev, kar otežuje nove
investicije v izboljšanje javne službe. V povezavi z zaposlenimi pa lahko rečemo, da se njihovo
stanje po remunicipalizaciji ne spremeni ali pa se spremeni zgolj na bolje. Negativnih učinkov
remunicipalizacije na zaposlene zaenkrat niso zaznali še nikjer. Pozitivna plat
remunicipalizacije je tudi izboljšanje transparentnosti in demokratičnosti (Bauby, Hecht in
Warm, 2018; Terhorst, 2014), čeprav so napredki počasni in majhni. Podobno je s finančnimi
učinki, saj so cene stabilne ali so se rahlo znižale (Lobina, 2018; Pettersen in Monsen, 2017).
Holm (2008) izpostavlja, da se pri remunicipalizaciji ne smemo osredotočati zgolj na
ekonomske indikatorje, saj s tem še vedno sledimo neoliberalni logiki. Remunicipalizacija
mora zasledovati širše socialne cilje – zmanjševanje energetske revščine, spopad z okoljskimi
problemi itd.
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3.6 PREDSTAVITEV ŠTUDIJ PRIMERA
Področje remunicipalizacije zadnja leta pridobiva vedno večji pomen. Na to nakazuje tudi
dejstvo, da se obseg znanstvene in strokovne literature na temo iz leta v leto povečuje. V
nadaljevanju sta predstavljeni dve študiji primera.

3.6.1

Remunicipalizacija v nemškem energetskem sektorju

Nemčija je država, ki slovi po številnih primerih remunicipalizacije v energetskem sektorju.
Obstajajo številne raziskave, ki preučujejo ta trend. Wagner in Berlo (2017) sta analizirala
pojav remunicipalizacije in ustanavljanje novih ponudnikov v nemškem energetskem sektorju.
V Nemčiji so dolga leta regionalna (večinsko v javni lasti) podjetja imela monopolen položaj
nad prenosnimi in distribucijskimi sredstvi. Občinska podjetja so imela zgolj majhen delež
distribucijske mreže. Kasneje so spremenili zakonodajo z namenom liberalizacije trga, vendar
je imela paradoksalen učinek, saj je to vodilo do ustanovitve t. i. velikih štirih podjetij (RWE,
E.ON, EnBW in Vattenfall). Privatizacijo in zunanje izvajanje dejavnosti je spodbudila ideologija
NJM že v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. Kasneje v 90-ih je ta trend dodatno okrepila
finančna stiska v številnih občinah. Skozi leta se je tudi povečeval delež podeljenih koncesij za
izvajanje javne službe na področju energetskih storitev. Po letu 2000 se je situacija počasi
začela obračati. Kljub uporu velikih podjetij so se v Nemčiji v zadnjih letih ustanovila številna
nova podjetja, vključno s številnimi javnimi podjetji v lasti občin. Politiki, akademiki in javnost
začenjajo prepoznavati prednosti javnega izvajanja javnih služb. Vsaka javna energetska služba
je drugačna, vendar je vsem skupno, da je njihov namen lokalnim kupcem zagotoviti varno in
zanesljivo električno energijo po razumni ceni ter prispevati k občinskemu proračunu (Wagner
& Berlo, 2017, str. 396–399).
Ne le ustanavljanje novih podjetij v javni lasti, v Nemčiji so prisotne želje po vračanju javnih
služb iz zasebne sfere v javno. Wagner in Berlo (2017, str. 399) opredeljujeta pojem
remunicipalizacije kot vračanje funkcij in storitev, ki so bile v zasebnem upravljanju ali
dolgoročni koncesiji, v občinsko pristojnost. Storitve splošnega gospodarskega pomena, ki so
bile nekoč privatizirane (t. i. outsourcing), se vrnejo pod okrilje lokalne samouprave (t. i.
insourcing) ali pa se privatizirano (npr. infrastruktura) odkupijo nazaj v javno občinsko last, v
celoti ali pa delno. Pojav remunicipalizacije je močno pospešila zakonodaja, ki spodbuja
obnovljivo energijo. Želja po povečanju deleža obnovljive energije predstavlja pomemben
korak k bolj decentralizirani in učinkoviti oskrbi z električno energijo.
Med letoma 2005 in 2013 so v Nemčiji ustanovili kar 72 novih energetskih javnih služb. Večina
novoustanovljenih elektroenergetskih služb je v starih zahodnonemških državah. Opazno je
upadanje z zahoda proti vzhodu glede na število podjetij, saj je več kot 95 % novoustanovljenih
komunalnih služb v nekdanji Zahodni Nemčiji. Primer dobre prakse je bila ponovna vrnitev
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električnega sistema Schönau (Baden-Württemberg) v javno sfero na pobudo državljanov
(Wagner & Berlo, 2017, str. 399–400).
Slika 5 prikazuje zemljevid novoustanovljenih podjetij na energetskem področju v Nemčiji med
letoma 2005 in 2013.
Slika 5: Zemljevid novoustanovljenih energetskih podjetij med letoma 2005 in 2013

Vir: Wagner & Berlo (2017, str. 402)
Z namenom, da bi ugotovila, ali so velika distribucijska omrežja sama po sebi učinkovitejša, sta
avtorja raziskave preverila, ali se nova energetska podjetja pogosteje pojavljajo v majhnih in
srednje velikih ali v velikih mestih. Na inštitutu Wuppertal so opredelili različne skupine občin
glede na velikost po številu prebivalcev. V primerih, ko je več občin skupaj ustanovilo podjetje,
so bile dodane populacije vseh vključenih skupnosti. Primer tega je, ko so Remstalwerk GmbH
& Co. KG ustanovile štiri skupnosti: Remshalden (13.455), Kernen (14.782), Urbach (8.688) in
Winterbach (7.620). Tako imajo skupaj okoli 45.000 prebivalcev. Majhne občine z manj kot
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20.000 ali celo 10.000 prebivalci so pogosto vključene v takšne medobčinske javne
gospodarske subjekte. Dejansko število majhnih občin je večje, kot je prikazano v raziskavi,
ravno zaradi medobčinskega sodelovanja (Wagner & Berlo, 2017, str. 401–402).
Večina novih dobaviteljev električne energije je bilo ustanovljenih v občinah z 10.000 do
50.000 prebivalci. Dvainštirideset od 72 novih javnih elektroenergetskih služb je bilo
ustanovljenih v občinah z manj kot 25.000 prebivalci. Če bi se upoštevala vsaka občina, ki je
ustanovila javno komunalno podjetje v sodelovanju z drugimi občinami ali občinskimi
službami, bi bilo število mest in skupnosti z manj kot 10.000 prebivalci, ali med 10.000 in
25.000, veliko večje. To kaže, da se majhne občine zanimajo za skupne komunalne storitve
(Wagner & Berlo, 2017, str. 402).
V skladu z nemškim pravom lahko lokalni organi izbirajo med vsemi oblikami pravnih družb.
Nova podjetja so bila ustanovljena v naslednjih pravnih oblikah (Wagner & Berlo, 2017, str.
403):
‒ 67 % družba z omejeno odgovornostjo (GmbH),
‒ 25 % družba z omejeno odgovornostjo z omejenim trgovskim partnerstvom (GmbH &
Co. KG),
‒ 4 % notranje izvajanje javnih služb,
‒ 4 % občinska podjetja.
V raziskavi sta avtorja želela identificirati tudi strukturo lastništva novoustanovljenih javnih
služb, namen česar je bil preveriti, v kolikšni meri občine vključujejo partnerje. Pri lastniški
strukturi je bilo preverjeno, ali gre za medobčinsko ali občinsko zasebno sodelovanje. Glavni
razlog za vstop v partnerstva je bil pridobitev finančnih sredstev in dostop do dodatnega
znanja (Wagner & Berlo, 2017, str. 404).
Spodnji grafikon prikazuje strukturo lastništva novoustanovljenih podjetij na področju
elektroenergetike v letih 2005 in 2013.
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Grafikon 2: Struktura lastništva novoustanovljenih energetskih podjetij
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Vir: Wagner & Berlo (2017, str. 404)
Zgornji graf kaže, da je večina novih podjetij v celotni ali večinski lasti občin. Od tega v 18 od
72 primerov nove komunalne službe niso sklepale partnerstev. Dva primera sta Hamburg
Energie in Stadtwerke Stuttgart, ki imata velika območja koncesije, mesti pa sta uporabljali
tudi svoje lastne javne službe, preden so bile privatizirane. Ko gre za skupna podjetja, so druge
javne gospodarske službe v bližini pogosto vključene kot prednostni partnerji. Razlogi za
partnerstvo se razlikujejo, vendar so po navadi povezani s strokovnim znanjem partnerjev,
nezadovoljstvom s prejšnjim imetnikom koncesije in željo, da bi izboljšali medobčinsko
sodelovanje ter horizontalno partnerstvo. Poleg tega imajo drugi občinski delničarji nižja
pričakovanja glede dobička, potencialna sinergija sosednjih občin pa je še ena prednost. V
večini primerov so se lokalni sveti odločili za sodelovanje z izkušenim občinskim partnerjem.
»Neobčinski« strateški partner je bil izbran le v 26 primerih (Wagner & Berlo, 2017, str. 404–
405).
Javni sektor igra pomembno vlogo pri naslavljanju tržnih pomanjkljivosti. Na energetskem
sektorju občinska podjetja predstavljajo idealno priložnost za spopad s podnebnimi
spremembami, saj gre za kompleksne aktivnosti, ki večinoma zahtevajo velik začetni finančni
vložek. Tega se vedno bolj zavedajo tudi številne občine in mesta, ki se vidijo kot ključni akterji
v nemškem Energiewende (Wagner & Berlo, 2017, str. 405).

3.6.2

Remuniciapalizacija v vodnem sektorju

Trend remunicipalizacije v vodnem sektorju je poleg energetskega najbolj preučen.
Remunicipalizacijo v vodnem sektorju pogosto vodi ideološko prepričanje, da je voda
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človekova pravica in ne sme biti prepuščena tržnim razmeram. McDonald (2018) je želel
analizirati, kakšni so motivi za remunicipalizacijo v vodnem sektorju. Skušal je odgovoriti na
vprašanje, ali so vzroki za remunicipalizacijo usklajeni.
McDonald (2018) je na podlagi analize empiričnih študij primerov remunicipalizacije v vodnem
sektorju razvil pet tipov remunicipalizacije: avtokratični državni kapitalizem, marketinški
menedžerializem,5 socialna demokracija, proti-kapitalizem in avtonomizem.
Spodnja tabela 2 opisuje tipe remunicipalizacije, njihove ključne značilnosti in primere v praksi.
Tabela 2: Vrste remunicipalizacije v vodnem sektorju
Vrsta
Avtokratični državni
kapitalizem

Marketinški menedžerializem

Socialna demokracija

Opis
Do remunicipalizacije pride s
strani relativno
nedemokratične, vendar
tržno usmerjene oblasti.
Državni nadzor oskrbe s pitno
vodo zaradi socialnopolitičnih in ekonomskih
razlogov, od poskusa
povečanja suverenosti do
reguliranja manjšin.
Oblikovanje v skladu s širšo
globalno tržno ekonomijo.
Do remunicipalizacije pride
predvsem zaradi ekonomskih
razlogov.
Stremi k izboljšanju
učinkovitosti in dvigu
produktivnosti.
Delovanje v skladu z
ideologijo NJM, kjer javne
organizacije delujejo po
načelih zasebnega sektorja.
Oblikovanje v skladu s širšo
globalno tržno ekonomijo.
Najbolj pogost tip
remunicipalizacije.
Večinoma taki primeri
zahtevajo bolj obširno
državno intervencijo s

5

Primeri
Najbolj prevladujoč v Aziji in
nekdanjih državah Sovjetske
zveze.
Primeri: Kuala Lumpur
(Malezija), Budimpešta
(Madžarska), Astana
(Kazahstan), Antalya (Turčija).

Najbolj prevladujoč v Severni
Ameriki in Afriki.
Primeri: Atlanta (ZDA), Dar es
Salaam (Tanzanija), Hamilton
(Kanada), Maputo
(Mozambik), Gary (ZDA), Akra
(Gana).

Najbolj prevladujoč v
zahodnih državah EU in
Latinski Ameriki.
Primeri: Valladolid (Španija),
Pariz (Francija), Cochabamba
(Bolivija), Berlin (Nemčija),

Ang. managerialism pomeni vnos menedžerskih tehnik iz zasebnega sektorja v delovanje drugih
organizacij, kot so državni in lokalni organi (Dictionary, 2019).
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Proti-kapitalizem

Avtonomizem

poudarkom na promociji
socialne enakosti.
Zagotavljanje univerzalnega
dostopa do vode.
Izboljšanje integracije z
ostalimi javnimi storitvami.
Prepoznavanje netržne
vrednosti vode in poudarjanje
dostopa do vode kot
človekove pravice.
Oblikovanje v skladu s širšo
socialno demokracijo.
Podobni cilji kot pri socialni
demokraciji, vendar bolj
ekstremno zavračanje tržne
logike.
Vodilna vloga države in
lokalnih skupnosti.
Manjša verjetnost za uspeh
zaradi prevladujoče
neoliberalne ideologije.
Oblikovanje v skladu s širšo
socialistično ekonomijo.
Želja po izboljšanju storitev,
pravičnosti in okoljskega
trajnostnega delovanja.
Poudarek na lokalnem
zagotavljanju javnih storitev, s
čim manjšim vmešavanjem
države.
Manjša verjetnost za uspeh
zaradi prevladujočega
centraliziranega načina
oskrbe s pitno vodo, kjer ima
država velik ali prevladujoč
vpliv.
Oblikovanje v skladu z lokalno
ekonomijo.

Torino (Italija), Montevideo
(Urugvaj), Buenos Aires
(Argentina), Ramos Arizpe
(Mehika).

Ni dejanskih primerov, vendar
obstajajo povezave z
nekaterimi skupinami v Evropi
in Latinski Ameriki (npr. Red
Vida, Agua Pública, Evropsko
gibanje za vodo).

Ni dejanskih primerov, vendar
obstajajo povezave z
nekaterimi skupinami v Evropi
in Latinski Ameriki (npr. Red
Vida, Agua Pública, Evropsko
gibanje za vodo).

Vir: McDonald (2018, str. 50)
McDonald (2018) meni, da lahko v prihodnosti v vodnem sektorju pričakujemo še več
remunicipalizacije, predvsem zaradi nezadovoljstva z zasebnim izvajanjem storitev. Avtorjev
prispevek k znanosti predstavlja razvoj tipologije vrst remunicipalizacije. Hkrati pa opozarja,
da na tem področju primanjkuje teoretične jasnosti in da so potrebni močnejši empirični
dokazi, da bi lahko trdili, da gre za nov trend. Čeprav se je v zadnjih 15 letih pojavilo več kot
sto primerov remunicipalizacije v vodnem sektorju, obstaja samo nekaj poglobljenih študij, ki
pogosto uporabljajo različno metodologijo, kar še dodatno otežuje primerjavo.
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4

ANALIZA STANJA JAVNIH SLUŽB V SLOVENIJI

Skozi magistrsko delo smo spoznali, da se javne službe v Sloveniji izvajajo v treh temeljnih
oblikah: v lastni režiji, v okviru neodvisnih organizacij in v okviru podelitve koncesije fizični ali
pravni osebi zasebnega prava. To poglavje je namenjeno analizi izzivov javnih služb, vplivu
privatizacije na izvajanja javnih služb in drugih alternativnih oblik ter oceni razvoja v
prihodnosti. Javne službe v Sloveniji so predstavljene na študiji primera vodnega javnega
sektorja.

4.1 IZZIVI JAVNIH SLUŽB
Pravna ureditev javnih služb v Sloveniji je od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja večinoma
nespremenjena. Vladna Strategija razvoja lokalne samouprave do leta 2020 navaja, da sistem
izvajanja javnih služb ostaja nespremenjen skozi čas, ne glede na napredek družbenega in
poslovnega okolja. Celoten javni sektor je neracionalno organiziran in ga ne ureja niti
področna zakonodaja. Tako na primer ZZ dovoljuje ustanovitev zavoda brez pravne
subjektivitete kot del občinske uprave, področna zakonodaja pa to večinoma preprečuje
(Ministrstvo za javno upravo, 2016, str. 10). Nadalje Pečarič (2019, str. 193–194) opozarja na
partikularizem, saj se je od sprejetja ZZ javni sektor razvijal partikularno, v okviru sektorsko
določenih politik. Tudi sam pojem javna služba je bil opredeljen z namenom razlikovanja od
statusne oblike javnega zavoda. Izhodišča javne službe po posameznih področjih niso bila
natančno določena, zato so se vsebine urejale posamezno v področni zakonodaji. Najboljši
primer enotne ureditve podsistema javnega sektorja je sistem plač v javnem sektorju.
Pečarič (2019, str. 193–200) izpostavlja ključne pomanjkljivosti ureditve javnih služb v
Sloveniji:
‒ Zamegljen element javnosti. Skozi leta so se razvile nove potrebe, ki jim obstoječi
zakoni niso kos. Nejasnost razmerja med javnim in zasebnim interesom lahko opazimo
na področjih, ki imajo »zamegljen element javnosti« (npr. nejasnost med osnovno in
dopolnilno dejavnostjo javnih služb, tržno dejavnostjo). Tako pomanjkanje je ponekod
povzročilo, da so se javni zavodi začeli ukvarjati s tržnimi dejavnostmi, kar je lahko tudi
v škodo dejavnosti javne službe in omogoča izkrivljanje konkurence, saj imajo večino
svojih stroškov pokritih z javnim denarjem.
‒ Pomanjkanje skupnih elementov javnih služb. Zaradi pomanjkanja enotnih elementov
pri opredeljevanju dejavnosti javnih služb so se določeni odnosi v javnem sektorju
urejali različno, pri čemer so nekateri ostali neopredeljeni, drugi pa so bili pretirano
poenoteni, brez upoštevanja specifičnih razlik.
‒ Navidezna avtonomija. Javni zavodi so podaljšek države, saj jim država z ustavnim
aktom določi poslanstvo in politiko delovanja. Dodatno jim država oziroma lokalne
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‒

‒

‒

‒

‒
‒

skupnosti s sistemom financiranja določajo njihov program dela in s tem posredno
njihove poslovne odločitve.
Dvotirni sistem upravljanja. Svet kot organ upravljanja javnega zavoda ima t. i.
tripartitno sestavo (predstavniki ustanovitelja, delavcev in uporabnikov). V praksi so
ustanovitelji skozi čas dobili večinsko udeležbo in s tem povečali vpliv na vodenje
zavoda. S tem se je vzpostavil »dvotirni« sistem upravljanja, saj o isti zadevi najprej
odločajo predstavniki ustanovitelja, ki so večinsko zastopani, nato pa se odločanje
ponovi še v vladi oziroma občinskem svetu.
Mešanje poslovodne z nadzorno funkcijo. Svet zavoda odloča o vprašanjih, na katera
nima vpliva, saj je obseg dejavnosti in sredstev določen že s predpisi. Svet zavoda ima
tako le virtualno funkcijo kreatorja politike in posledično tudi nadzorstveno funkcijo
nad izvedbo preko verifikacije poročil poslovodnega organa.
Pomanjkanje definicij nalog poslovodenja in strokovnega vodenja. Prepletenost
pristojnosti ustanovitelja in organov upravljanja povzroča nejasnost pristojnosti in
odgovornosti poslovodnih organov – direktorjev javnega zavoda. V praksi se je
izkazalo, da je poslovodno vodenje nadrejeno strokovnemu, čeprav to ni zakonsko
opredeljeno. Mešanje pristojnosti sveta zavoda in direktorja prinaša odgovornost
direktorja za poslovne odločitve, na katere sistemsko ne bi smel imeti vpliva, vendar s
tem prevzame pristojnosti in odgovornosti zavoda.
Pomanjkanje lastnega premoženja. Javni zavod lahko zgolj upravlja premoženje, ki je v
lasti ustanovitelja. Slednji izvaja tudi postopke javnega naročanja in nabave ter skrbi za
naložbe in razvoj. Ustanovitelji so običajno investicijsko politiko vodili ločeno po
posameznem zavodu in niso izkoristili možnosti povezovanj. Dodatno je tudi centralno
izvajanje javnih naročil na ministrstvih demotiviralo javne zavode za gospodarno
ravnanje s sredstvi, hkrati pa je sprožilo investicije v infrastrukture, ki niso izražale
realnih potreb.
Odgovornost. Javni zavod je pravna oseba brez lastnega premoženja, vseeno pa
odgovarja za obveznosti zavoda s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Finančni nadzor. Številni primeri iz prakse nakazujejo, da je treba poleg notranje
revizije vpeljati tudi zunanjo. To še posebej velja za javne zavode, ki so po obsegu
poslovanja primerljivi z javnimi gospodarskimi družbami.

Javne službe na lokalni ravni se poleg splošnih soočajo še z nekaterimi specifičnimi težavami.
Kljub temu da živimo v sodobni družbi, je ponekod oskrba z javnimi službami še zmeraj
omejena. V nekaterih občinah še vedno ni kanalizacijskega omrežja in zato občine te obvezne
gospodarske javne službe sploh ne zagotavljajo. Tudi na področju gradnje čistilnih naprav
Slovenija zaostaja z zahtevami EU. Na področju ravnanja z odpadki lahko opazimo velike razlike
med občinami. Z deponijami se večinsko ukvarjajo javna podjetja ali občine v lastni režiji,
medtem ko je pri dovozu komunalnih odpadkov priljubljeno koncesionarno izvajanje javne
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službe. Težave se pojavljajo tudi na področju varstva okolja, saj so občine po reformi lokalne
samouprave začele ustanavljati lastna javna podjetja ali režijske obrate za vse vrste javnih
služb varstva okolja. S tem so oslabila strokovno pozicijo podjetij, porušila cenovno politiko
storitev, poslabšala infrastrukturo za usmerjanje katastrov in evidenc ter možnost vodenja
potrebnih investicij v infrastrukturo (Pečarič, 2019, str. 175).

4.2 PRIVATIZACIJA IN NJENE ALTERNATIVE
Skozi magistrsko delo smo ugotovili, da so na področje javnih služb na območju Evrope vplivali
trendi liberalizacije, deregulacije, privatizacije in v zadnjem času tudi remunicipalizacije (Rakar
in Tičar, 2017, str. 236). Ali lahko iste trende opazimo tudi v Sloveniji? Najprej moramo
izpostaviti, da Slovenije pred osamosvojitvijo ne moremo primerjati z zahodnimi državami
Evrope, saj smo imeli drugačen sistem, ki je omogočal le javno zagotavljanje javnih služb.
Preoblikovanje gospodarskega, pravnega in družbenega sistema ob osamosvojitvi je zahtevalo
novo zakonsko ureditev organizacijskih oblik. V prejšnjem sistemu je organizacijska oblika
zajemala t. i. organizacije združenega dela, ki so imele v lasti tudi infrastrukturo javnih služb.
Z novim zakonom (ZGJS, 1993) smo uvedli nove organizacijske oblike: javna podjetja, režijske
obrate in zasebne izvajalce (koncesionarje) in določili, da infrastruktura gospodarskih javnih
služb postane last države ali lokalne skupnosti z namenom pridobivanja amortizacijskih
sredstev preko najemnin med lastniki infrastrukture in izvajalci javnih služb. Uvedba javnega
podjetja je v precejšni meri zmanjšala spodbudo za uporabo funkcionalne privatizacije, saj so
javna podjetja v resnici podjetja, ki so organizirana kot delniške družbe ali družbe z omejeno
odgovornostjo z določenimi posebnostmi po ZGJS. Zakon je prispeval tudi k dejstvu, da se je v
Sloveniji zgodila samo formalna privatizacija infrastrukture, saj materialna privatizacija ni
mogoča, ker morajo biti vsa sredstva, s katerimi se izvajajo in zagotavljajo izvajalci javnih služb,
v lasti države ali občin. V skladu z ZGJS se tako na osebe zasebnega prava lahko preneseta zgolj
vzdrževanje in nadzor nad infrastrukturo (Pevcin in Rakar, 2017, str. 2).
Po osamosvojitvi se je sčasoma tudi v Sloveniji začela širiti težnja po privatizaciji in liberalizaciji
javnih služb zaradi vsesplošnega prepričanja, da je javni sektor neučinkovit in je za to treba
vanj vgraditi tržne mehanizme. Ideologijo privatizacije so široko sprejeli v večini
postsocialističnih držav. V Sloveniji smo se najprej lotili privatizacije družbene lastnine. Proces
privatizacije je dodatno spodbudil proces približevanja EU. Države, ki so se želele pridružiti EU,
so bile podvržene zahtevam za odstranitev ovir za prosti pretok kapitala. S prevzemanjem
prava EU je Slovenija prevzela bolj liberalne zakone in regulacije (Lindstrom in Piroska, 2007,
str. 116). Javni sektor tako vse bolj dobiva vlogo regulatorja nad izvajanjem javnih služb, samo
izvajanje pa se prepušča zasebnemu sektorju (Pečarič in Bugarič, 2011, str. 112). Mnenja o
učinkovitosti privatizacije so deljena. Pečarič (2019, str. 209) meni, da v primeru nekaterih
storitev zunanje izvajanje vodi do boljših rezultatov (ob upoštevanju predpisov), sicer pa je
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treba biti bolj zadržan. Nacionalizacija in privatizacija sta po njegovem mnenju le nosilca
lastnine, poudarek pa bi moral biti na njenem upravljanju. Kolušić (2010, str. 616) meni, da
mora imeti država ali občina v lasti infrastrukturo javnih služb, saj lahko le tako kadarkoli
zamenja obstoječe izvajalce. To omogoča gospodarno rabo javnih finančnih sredstev.
Strokovni nadzor s primerno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo nad kakovostjo
opravljanja javne službe, nad načrtovanjem in upravljanjem oziroma ravnanjem z javno
infrastrukturo pa omogoča kakovostne javne storitve po razumni ceni.
Spremembe na področju javnih služb je prinesel tudi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (v
nadaljevanju ZJZP), ki je bil sprejet leta 2006, veljati pa začel leto kasneje. ZJZP je uvedel
pravila, oblike in postopke za vpeljavo javno-zasebnega partnerstva in prinesel spremembe
pravnega statusa javnih podjetij. S sprejetjem ZJZP so javna podjetja lahko ohranila status
javnega podjetja z odkupom vložkov zasebnega kapitala ali pa se preoblikovala v gospodarsko
družbo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Po današnji ureditvi je tako javno podjetje
samo podjetje, ki je v stoodstotni lasti države oziroma lokalne skupnosti. Stodvainštirideseti
člen ZJZP obravnava podeljevanje koncesij gospodarskim družbam. Javna podjetja brez
zasebnega lastniškega deleža, ki so se preoblikovala v gospodarsko družbo, so morala za
izvajanje gospodarskih javnih služb pridobiti koncesijo brez javnega razpisa najkasneje v enem
letu. Če pa so se obstoječa javna podjetja preoblikovala v gospodarsko družbo, je moral
ustanovitelj najkasneje v enem letu objaviti javni razpis za izbiro koncesionarja. Trajanje
koncesije pa je odvisno od narave javne službe in obsega njenega izvajanja, dosedanjega
vlaganja v infrastrukturo javne službe in stopnjo njihove amortiziranosti, morebitnega
potrebnega novega vlaganja in drugih okoliščin. Za javna podjetja, ki so se spremenila v
gospodarske družbe, pa še vedno veljajo pravila ZGJS in so podvržena javnemu nadzoru
(Petkovšek in Pevcin, 2017, str. 193–195).
Primerjalno je lahko zgled za javne službe področje upravnih nalog. Od spremembe
zakonodaje leta 2007, ki je omogočila sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini 50 %
stroškov, je število le-teh (v nadaljevanju SOU) strmo naraslo. Poznamo sicer več oblik
medobčinskega sodelovanja, ustanovitev SOU pa se je izkazala za najbolj pogosto uporabljeno
obliko v praksi. Trenutno je več kot 90 % občin vključenih v vsaj eno medobčinsko upravo
(Rakar, 2019, str. 89–90). Priljubljenost medobčinskega sodelovanja v Sloveniji narašča. V
praksi so se take oblike izkazale kot učinkovite. Čakš (2014, str. 84–85) predstavlja primer
skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost kot organizacijsko in
operativno učinkovito, negativni vidiki pa so zanemarljivi in so povezani predvsem s tehničnoadministrativnimi ovirami. Podobno se tudi na področju javnih služb občine pogosto odločijo
za sodelovanje z izvajalcem, ki pokriva večje število občin (npr. podjetje Saubermacher –
Komunala Murska Sobota pokriva občine Turnišče, Dobrovnik, Črenšovci, Kobilje in Odranci).
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Medobčinsko sodelovanje, hibridne organizacije (mešanica zasebnega in lokalnega lastništva)
in remunicipalizacija so v zadnjem desetletju v razvitih državah, kot menijo Germa, Hebdon in
Warnerjeva (2018), postale vedno bolj priljubljene alternative privatizaciji. V tujini nekateri
raziskovalci kot razloge za remunicipalizacijo izpostavljajo pomanjkanje demokratičnosti in
transparentnosti. Podobno kot v tujini tudi v Sloveniji obstajajo instituti za varovanje interesov
uporabnikov. Uporabniki javnih dobrin in storitev imajo tako pravico do varstva svojih
interesov v obliki posebnih teles za varstvo uporabnikov, ki jih ustanovita republika in lokalna
skupnost za GJS, in preko senatov svetov javnih zavodov ali preko varuhov pravic za NGJS
(Rakar in Tičar, 2017, str. 238). Primeri želje po remunicipalizaciji zaradi pomanjkanja
demokratičnosti in transparentnosti v Sloveniji niso znani.
Področji, kjer je javnost še posebej občutljiva, sta zdravstvo in oskrba s pitno vodo. Tukaj se
vedno odpirajo politične debate o tem, ali je bolj smiselno, da se te storitve izvaja v okviru
javnega ali zasebnega sektorja. Spodnja tabela prikazuje podatke o oblikah izvajanja javnih
služb na področju zdravstva in zobozdravstva.
Tabela 3: Izvajalci zdravstvenih storitev
Javni zavod

Koncesija

Zdravstveni domovi
Bolnišnice
Socialnovarstveni zavodi in
zavodi za usposabljanje
Lekarne

18
9
29

12

5

24

Zdravilišča

2

2

Zobozdravstvene dejavnosti
Osnovno zdravstvo
Specializirane dejavnosti
Nega in patronaža

150
93
119
25

Fizioterapija

29

Reševalni prevozi
Ostalo

3
5
Vir: lasten, povzet po ZZZS (2019)

Tabela 3 omogoča osnoven vpogled v primerjavo javnega in zasebnega izvajanja javnih služb
na področju zdravstva in zobozdravstva. Dejavnosti, ki so podrobneje opredeljene za
koncesionarje (npr. nega in patronaža), sodijo v okvir javnih zavodov. Za natančno analizo bi
morali preučiti vse službe znotraj posameznih zavodov. Vseeno pa lahko razberemo, da je
delež koncesij v slovenskem zdravstvu visok, kljub temu da je to področje politično občutljiva
tema. Kakšne so težnje javnosti v vodnem sektorju pa je predstavljeno v spodnji študiji
primera.
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4.3 ŠTUDIJA PRIMERA
Pevcin in Rakar (2018) sta ovrednotila mehanizme, strukture in regulatorni okvir slovenskega
vodnega gospodarstva, konkretneje dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Avtorja ugotavljata, da
sta na področju sistema oskrbe z vodo najpogostejši statusni obliki izvajalcev javnih služb javno
podjetje in režijski obrat. V letu 2017 je gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvajalo
97 izbranih izvajalcev (MOP, 2018). V Sloveniji je bil v zadnjem desetletju velik vložek v gradnjo
nove infrastrukture, manj pa v zagotavljanje kakovosti obstoječe infrastrukture. Značilna je
tudi raznolikost in razpršenost operaterjev oskrbe s pitno vodo ter pomanjkanje možnosti
nadzora nad vodnimi sistemi in operaterji samimi (Pevcin in Rakar, 2018, str. 208).
V Sloveniji smo leta 2016 spremenili Ustavo, ki v 70.a členu določa, da ima vsakdo pravico do
pitne vode, da so vodni viri v upravljanju države, da vodni viri služijo oskrbi prebivalstva s pitno
vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago ter da oskrbo s pitno
vodo zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.
Namen neprofitnosti je v tem, da mora biti cena določena na način, ki omogoča izvajanje javne
službe, sredstva za razvoj in podobno, z morebitnimi presežki pa ni mogoče prosto razpolagati
(Pevcin in Rakar, 2017, str. 211). Ustavna določba se umešča v kontekst regionalnih in
mednarodnopravnih konvencij o socialnih in ekonomskih pravicah (npr. EKČP). Ta člen
konkretizira tradicijo in kulturo slovenskega naroda pri razpolaganju z vodnimi viri in omogoča
posameznikom, da pod enakimi pogoji dostopajo do vodnih virov (Letnar Černič, 2019, str.
565). Letnar Černič (2019, str. 566) opozarja, da je 70.a člen nepremišljeno umeščen v Ustavo,
saj se namesto v drugem poglavju o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin nahaja v
tretjem poglavju, ki ureja gospodarska in socialna razmerja. S podelitvijo pravice, da lahko le
državni organi zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, posega v 74. člen, ki določa, da je gospodarska
pobuda svobodna. Sedemdeseti (a) člen določa državi na eni strani negativne obveznosti, saj
se mora vzdržati posegov v to pravico, na drugi strani pa pozitivne obveznosti zavezujejo
državo k aktivnemu ravnanju pri varstvu tega člena (Letnar Černič, 2019, str. 566–567). V
primeru 70.a člena Ustave ne moremo govoriti o remunicipalizaciji, saj naj bi to dejavnost
prevzela država, izvajala pa bi se preko občin, vendar še ni dokončno določeno, kako bo s tem.
Pomemben argument za remunicipalizacijo je cenovna politika. V Evropski uniji sta na
strukturo cen storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo pomembno vplivali vodni direktivi EU
(1998/83 in 2000/60). Rakar (2012) izpostavlja, da v Sloveniji ne upoštevamo amortizacije in
zato amortizacijska vrzel narašča. Slednja sicer ni uradna računovodska kategorija in zato kot
dolg ni zabeležena v nobeni uradni evidenci. Obseg amortizacijske vrzeli z leti narašča in nekoč
bo dolg treba plačati. Pevcin in Rakar (2018, str. 213–214) izpostavljata, da je glavni razlog za
naraščajoče amortizacijske stroške relativna dostopnost sredstev EU in »brigadirska
mentaliteta«, kjer se za predvolilne politične namene vlaga v gradnjo nove infrastrukture,
zanemarja pa se vzdrževanje obstoječih sistemov.
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Šele v letu 2013 je bila uvedena Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb za varstvo okolja (v nadaljevanju MEDO), ki je predpisala nove
načine določanja cen storitev z dveh vidikov: prvi vidik vključuje kritje stroškov javne
infrastrukture, drugi vidik pa vključuje pokrivanje stroškov izvajanja storitve. Občine so
zadolžene za nadzor nad izvajalci javnih služb oskrbe s pitno vodo, centralna oblast pa še
vedno opredeljuje t. i. primerljiva področja za določanje primerne cene posameznih storitev.
V tem primeru je opazovana enota občina, ki je nadalje razdeljena v kategorije na podlagi
števila in gostote prebivalstva. Ob tem se zanemarjajo naravne in tehnološke razlike v
proizvodnih sistemih, ki vplivajo na ceno določene storitve. Zanemarljiv pa ni niti vidik MEDO
metodologije, kjer se osredotoča na reguliranje stopnje donosa, kar zmanjšuje želje
ponudnikov, da postanejo stroškovno učinkovitejši (Pevcin in Rakar, 2018, str. 214).
Pevcin in Rakar (2018, str. 219) izpostavljata, da so prejšnji institucionalni dejavniki še vedno
pomembni v sedanji politiki. Politiki na lokalni ravni določajo cene in navadno želijo ustreči
volivcem, ki imajo vodo za dobrino, ki mora biti skoraj prosto dostopna. Dodatno oviro pri
določitvi primerne cene predstavljajo javna podjetja, ki opravljajo druge poslovne dejavnosti,
saj lahko občine kot njihovi lastniki in regulatorji uporabljajo to pogajalsko moč za pritisk na
postavljanje nižjih cen.

4.4 MOŽNI RAZVOJ JAVNIH SLUŽB V BODOČE
Na koncu se pojavi vprašanje, kaj lahko pričakujemo glede izvajanja javnih služb v prihodnosti.
Zagotavljanje javnih služb na lokalni ravni je tako v Sloveniji kot tudi v Evropi prestalo številne
spremembe. Žal pa se zdi, da zakonodaja ne dohaja družbenih sprememb. Kakovostna pravna
ureditev bi lahko odpravila številne težave, s katerimi se danes soočajo izvajalci javnih služb,
tako v javni kot tudi zasebni sferi. V prihodnosti lahko tako pričakujemo iskanje bolj učinkovitih
načinov izvajanja javnih služb, kar vključuje tudi alternative privatizaciji. Po mnenju Germe,
Hebdona in Warnerjeve (2018) lahko v prihodnosti pričakujemo še več alternativnih modelov
privatizacije, ki ne bodo stremeli le k ekonomski učinkovitosti, ampak tudi k drugim, širšim
družbenim ciljem. Verjetno se bo še okrepilo medobčinsko sodelovanje kot posledica uspešnih
primerov iz prakse (Čakš, 2014). Slovenija ima veliko majhnih občin in medobčinsko
sodelovanje jim omogoča opravljanje nalog na področjih, kjer težko zagotavljajo potrebne
resurse. Pečarič (2019, str. 176–177) meni, da bo treba v prihodnosti javne službe
reorganizirati z uvedbo pokrajin in jih specializirati za posamezno dejavnost. Pokrajine bi
izvajanje javnih služb lahko zagotavljale na tri načine: z ustanovitvijo pravnih oseb javnega
prava (javna podjetja), s podeljevanjem koncesij in s sklepanjem javno-zasebnih partnerstev.
Druga raven lokalne samouprave bi lahko opravljala naloge, ki presegajo zmogljivosti manjših
občin, hkrati pa bi država nanje lahko prenesla del svojih nalog in s tem okrepila policentrični,
kulturni, gospodarski in ostali razvoj posameznih delov države. Kdaj bo do tega prišlo, je težko
odgovoriti, predvidevamo pa lahko, da bodo občine do uvedbe regij še naprej iskale optimalne
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načine za izvajanje javnih služb. Na vprašanje, ali bomo v prihodnosti v Sloveniji poznali tudi
primere remunicipalizacije, bo skušala odgovoriti raziskava, ki je predstavljena v nadaljevanju.
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5

ANALIZA KONCESIONARNIH JAVNIH SLUŽB V SLOVENSKIH
OBČINAH

Empirični del magistrskega dela temelji na raziskavi, ki je bila opravljena s pomočjo anketnega
vprašalnika. Najprej sledi predstavitev metodologije, nato predstavitev rezultatov in na koncu
njihovo kritično ovrednotenje.

5.1 PREDSTAVITEV METODOLOGIJE
Pri pregledu strokovne literature ugotovimo, da na področju remunicipalizacije obstaja le
malo empiričnih študij. Omenili smo že, da je v Sloveniji prišlo zgolj do formalne privatizacije
in bi morebitne želje po remunicipalizaciji lahko zaznali na področju koncesioniranih javnih
služb na lokalni ravni. S tem namenom je bil izdelan izviren anketni vprašalnik. Slednji je bil
izdelan s pomočjo Google Obrazcev in poslan na uradne elektronske naslove občin. Raziskava
je zajela celotno populacijo, saj je bil anketni vprašalnik poslan vsem 212 slovenskim občinam.
Občinam, ki niso odgovorile v določenem roku, je bil kasneje poslan vprašalnik tudi po klasični
pošti na njihov uradni naslov.
Sledilo je zbiranje in urejanje odgovorov. Občine so bile razdeljene v statistične regije v skladu
s pravili SURS-a. V Sloveniji imamo 12 statističnih regij:6
‒ Pomurska,
‒ podravska,
‒ koroška,
‒ savinjska,
‒ zasavska,
‒ posavska,
‒ jugovzhodna Slovenija,
‒ osrednjeslovenska,
‒ gorenjska,
‒ primorsko-notranjska,
‒ goriška,
‒ obalno-kraška.
Slika 6 prikazuje statistične regije v Sloveniji, ob tem pa tudi število prebivalcev in površino.

V okviru klasifikacije Eurostata se statistične regije uvrščajo v NUTS 3. Preostale statistične enote so
NUTS 1 (Slovenija) in NUTS 2 (Vzhodna in Zahodna Slovenija) (Vuk Dirnbek in Haček, 2008).
6
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Slika 6: Slovenske regije glede na število prebivalcev in velikost

Vir: SURS (2018, str. 7)

Anketni vprašalnik sestoji iz šestih vprašanj in enega podvprašanja. Iz priloge 1 lahko
razberemo, da je prva zahteva »Ime občine« in je zgolj v pomoč za kasnejšo razdelitev občin
na regije. V nadaljevanju so podrobneje opisana vprašanja.
Prvo vprašanje: »Koliko koncesijskih pogodb za opravljanje javnih služb ima Vaša občina
trenutno sklenjenih?« je pomembno, saj v Sloveniji ni centraliziranega dostopa do podatkov o
podeljenih koncesijah na lokalni ravni. Pričakovan odgovor na to vprašanje je številka.
Enak namen ima tudi drugo vprašanje: »Za katere javne službe so koncesije podeljene, za
koliko let in kdaj se iztečejo?«. S pomočjo tega vprašanja lahko na eni strani identificiramo,
katere občinske javne službe se izvajajo privatizirano in dobimo vpogled v časovni obseg. Iztek
koncesijske pogodbe predstavlja »okno priložnosti« za izvedbo remunicipalizacije, saj jo takrat
najlažje izpeljemo, brez odškodnin zasebnim izvajalcem. Zanimalo nas je, ali kakšno leto
posebej izstopa, za koliko časa so povprečno podeljene in kakšen je razpon obdobja izteka
koncesij. Prvi dve vprašanji sta odprtega tipa.
Tretje vprašanje: »Ali spremljate njihovo delo (npr. kakovost, čas izvedbe …)?« je pomembno,
saj ima občina v primeru podelitve koncesije javne službe zasebnemu izvajalcu vlogo
regulatorja. Z regulacijo naj bi se zagotavljala kakovost storitev javnih služb po sprejemljivi
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ceni. Poleg tega je treba zagotavljati še druge kriterije, kot so univerzalnost, dostopnost ipd.
Ponujeni odgovori so zaprtega tipa v treh možnostih: 1) da, redno, 2) da, občasno in 3) ne.
Četrto vprašanje »Kako ste zadovoljni z njihovim delom?« je prav tako zaprtega tipa z lestvico.
Občine so morale oceniti splošno zadovoljstvo z izvajanjem dela zasebnih izvajalcev javnih
služb od 1 do 5, kjer 1 pomeni popolnoma nezadovoljni, 5 pa popolnoma zadovoljni.
V petem vprašanju »Kako spremljate in nadzirate njihovo delo?« nas je zanimalo, na kašen
način občine nadzirajo delo koncesionarjev. Za odgovor sta bili podani dve glavni možnosti: 1)
preko kontrolnih obiskov in 2) preko letnih poročil koncesionarja. Tretja možnost pa je bila
»drugo«, kjer so lahko občine poljubno napisale drug način nadzora.
Najpomembnejše vprašanje je zadnje, šesto, ki se glasi: »Ali nameravate po poteku koncesij
le-te ponovno podeliti (lahko tudi drugemu izvajalcu)?«. Odgovor na to vprašanje nakazuje na
morebitno željo po remunicipalizaciji. Občinam, ki so odgovorile na šesto vprašanje z »ne«, je
v tem sklopu postavljeno še eno podvprašanje: »Če ne, zakaj ne?«. To vprašanje išče vzroke
za nezadovoljstvo. Omogoča tudi primerjavo z vzroki za remunicipalizacijo v drugih državah.
V magistrskem delu sta zastavljeni dve hipotezi oziroma domnevi, ki ju preverjamo. S pomočjo
anketnega vprašalnika bomo lahko potrdili oziroma ovrgli drugo hipotezo magistrskega dela:
H2: V Sloveniji ne pričakujemo pojava remunicipalizacije.
Anketni vprašalnik je bil sprva, v letu 2017, v okviru raziskovalnega seminarja poslan samo
občinam v osrednjeslovenski regiji. Kasneje, v letu 2018, pa je bil za namene magistrskega dela
poslan še vsem ostalim regijam v Sloveniji. Za namene analize so bili vsi odgovori v spletni in
klasični obliki združeni v Excel datoteko. Pri tem so bile občine razdeljene v regije. Za analizo
vrst javnih služb je bilo treba različne odgovore občin pretvoriti v enotno obliko. Spodnja
tabela 4 prikazuje tri primere odgovorov o vrsti javnih služb in poenoteno obliko zapisa, ki je
bila podlaga za analizo.
Tabela 4: Prikaz poimenovanja zapisa javne službe
Primeri odgovorov

Poenoten zapis

dobava toplote, daljinski sistem ogrevanja

daljinsko ogrevanje

splošni zdravnik, primarno zdravstvo,
zdravniška splošna ambulanta

zdravstvena dejavnost

komunala, komunalni odpadki, predelava in
odlaganje odpadkov

ravnanje s komunalnimi odpadki
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Vir: lasten (Priloga 2)

Za analizo rezultatov so bile v Excelu uporabljene najbolj pogoste statistične funkcije (npr.
min, max, average, count if).

5.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Na anketo se je odzvalo 95 od 212 občin, kar predstavlja 45 %. Spodnja tabela 5 prikazuje
število odgovorov po regijah.
Tabela 5: Število odgovorov

Regija

Število odgovorov

Število občin v regiji

osrednjeslovenska

21

25

savinjska

5

31

zasavska
koroška
pomurska

1
8
14

4
12
27

podravska

16

41

posavska
jugovzhodna

2
11

6
21

primorsko-notranjska
obalno-kraška
goriška

1
3
3

6
8
13

gorenjska

9

18

Skupaj

94

212

Vir: lasten, priloga 2

Grafično primerjavo odziva občin po posameznih regijah prikazuje grafikon 4.
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Grafikon 3: Odziv regij

Odstotki odgovorov
gorenjska

50.0%

goriška

23.1%

obalno-kraška

37.5%

primorsko-notranjska

16.7%

jugovzhodna

52.4%

posavska

33.3%

podravska

39.0%

pomurska

51.9%

koroška

66.7%

zasavska

25.0%

savinjska

16.1%

osrednjeslovenska
0.0%

84.0%
20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Vir: lasten, priloga 2

Z grafikona 3 lahko razberemo, da je bil največji odziv v osrednjeslovenski regiji, v kateri je
odgovorilo 21 od 25 občin (84 %). Sledita koroška z 8 od 12 občin (66,7 %) in jugovzhodna
regija z 11 od 21 odgovorov (52,4 %). Na drugem koncu lestvice najdemo savinjsko regijo s 5
od 31 odgovorov (16,1 %), primorsko-notranjsko regijo z 1 od 6 odgovorov (16,7 %) in goriško
regijo s 3 od 13 odgovorov (23,1 %).
Občine so imele skupaj 576 sklenjenih koncesijskih pogodb, kar v povprečju znese 6,1
podeljenih koncesij na občino. Med številom sklenjenih pogodb izstopa Mestna občina
Ljubljana s 140 koncesijami. Na drugem koncu pa imamo pet občin, ki trdijo, da nimajo
sklenjenih nobenih koncesij: Kranjska Gora, Kostel, Mokronog - Trebelno, Osilnica in Hodoš.
S pomočjo poenotenja zapisa je bilo na koncu identificiranih 36 različnih javnih služb. Spodnja
tabela 6 prikazuje javne službe in pripadajoče število odgovorov.
Tabela 6: Vrsta javnih služb
Javna služba

Število

1

daljinsko ogrevanje

14

2

dimnikarska služba

2

3
4
5

distribucija zemeljskega plina
energetsko pogodbeništvo
fizioterapija

17
4
8

6

ginekologija
gospodarjenje z javnimi objekti

2
1

7
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8

gradnja

6

9
10

izgradnja in vzdrževanje širokopasovnega omrežja
izposoja koles

3
1

11

javna razsvetljava

13

12

javni potniški promet

3

13
14

lekarniška dejavnost
nenujni reševalni prevozi

12
3

15

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

13

16
17

ortodontija
oskrba kotlovnic

2
1

18

oskrba s pitno vodo

12

19
20

pediatrija
plakatiranje na javnih plakatnih mestih,
nameščanje transparentov in izobešanje zastav

2
1

21
22
23

pokopališka in pogrebna dejavnost
pomoč družini na domu
postavitev in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic

17
33
1

24

predšolska vzgoja in varstvo

9

25

prevoz oseb in obratovanje žičniške naprave

2

26
27

pulmološka ambulanta
ravnanje s komunalnimi odpadki

1
14

28
29

upravljanje tržnice
ureditev evidence nepremičnega premoženja

3
1

30
31

urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč
urejanje prometne signalizacije

3
3

32
33
34

vzdrževanje javnih površin
vzdrževanje občinskih cest
zavetišče za živali

5
30
4

35

zdravstvena dejavnost

58

36

zobozdravstvena dejavnost

51

skupaj

576
Vir: lasten, priloga 2

Iz tabele 6 lahko razberemo, da je bilo največ koncesij podeljenih na področju zdravstvene
dejavnosti – skupno 58 koncesij (15,2 %). Gre za zdravstvene storitve na primarni ravni. Sledi
zobozdravstvena dejavnost z 51 koncesijami (13,4 %). Na tretjem mestu je ravnanje s
komunalnimi odpadki – skupno 40 koncesij (10,5 %). Od tega jih je bilo 15 podeljenih za
zbiranje in prevoz, 11 pa za odlaganje in predelavo. Ostale občine niso specifično opredelile
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ali pa so imele koncesijo podeljeno za vse
storitve, ki sodijo v okvir te javne službe. Če pogledamo celotno sliko, lahko vidimo, da se poleg
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osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti velik del podeljenih koncesij uvršča v
področje zdravstva: pulmološka ambulanta (1), ginekologija (2), ortodontija (2), pediatrija (2),
nenujni reševalni prevozi (3), fizioterapija (8), pomoč družini na domu (33) in lekarniška
dejavnost (12). Skupni delež javnih služb na področju zdravstva znaša 45 %.
V okvir drugega vprašanja sodi tudi vprašanje, za koliko časa so bile podeljene koncesije in kdaj
se iztečejo. V povprečju so bile koncesije podeljene za 14,2 leta. Razpon sega od 2 (pokopališka
in pogrebna dejavnost v občini Lenart) do 35 let (zdravstvena dejavnost v občini Dobrova Polhov Gradec). Povprečje znaša 14 let. Kar 87 (54 %) od skupno 160 koncesij pa je bilo
podeljenih za nedoločen čas. V večini primerov gre za zdravstvene in zobozdravstvene
dejavnosti. Razpon za iztek koncesij zajema obdobje med letoma 2018 pa vse do 2046.
Najdaljša koncesija je bila podeljena za dobo 30 let na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki (odlaganje in predelava). V povprečju se koncesije iztečejo leta 2026.
Omenili smo že, da je spremljanje dela koncesionarjev nujno, da se zagotovita nadzor nad
izvajanjem predpisov in ustrezna raven kakovosti. V sklopu tretjega vprašanja nas je zanimalo,
ali občine spremljalo delo koncesionarjev. Grafikon 4 prikazuje pogostost spremljanja dela
koncesionarjev.
Grafikon 4: Spremljanje dela koncesionarjev
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Vir: lasten, priloga 2

Z grafikona 4 lahko razberemo, da 58 % občin redno spremlja dela koncesionarjev, 39 % pa
občasno. Preostalih 3 % občin ne spremlja dela koncesionarjev.
Nadzor in ocenjevanje dela koncesionarjev ponuja občinam informacije o tem, kako
koncesionarji dosegajo začrtane cilje. V okviru tretjega vprašanja so občine ocenile, kako so v
povprečju zadovoljne z delom koncesionarjev. Grafikon 5 prikazuje zadovoljstvo občin s
koncesionarji.
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Grafikon 5: Zadovoljstvo s koncesijo
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Z grafikona 5 lahko razberemo, da je dve tretjini (67 %) občin odgovorilo s 4. Sledijo ocena 5 z
18 %, ocena 3 s 13 % in ocena 2 z 2 %. Nobena občina ni zadovoljstva s koncesionarjem ocenila
z 1.
V okviru četrtega vprašanja nas je zanimalo, kako občine spremljajo delo koncesionarjev.
Spodnji grafikon 6 prikazuje rezultate.
Grafikon 6: Način spremljanja dela
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Z grafikona 6 lahko razberemo, da 53 % občin spremlja delo koncesionarjev preko analize
letnih poročil, 34 % je odgovorilo oboje/drugo in 13 % preko kontrolnih obiskov. Zgolj dve
občini (Kuzma in Lendava) sta odgovorili, da ne spremljata dela koncesionarjev. V to kategorijo
lahko sicer uvrstimo tudi občino Šentrupert, ki je odgovorila, da dela koncesionarjev ne
spremlja, ker zobozdravstvo nadzoruje ZZZS, dobavo toplote pa šola. Sicer pa so bili primeri
odgovorov pod drugo: vsakodnevno preko javljanja o okvarah (Kranj), preko oddaje odpadkov
koncesionarju in poročil (Žiri), preko zadovoljstva uporabnikov storitev (Mislinja), preko
računov, poročil, planov dela, sestankov (Sežana), s preverjanjem stanja na terenu, predvsem
pri rednem vzdrževanju cest (Žetale), redno na terenu in preko izstavljenih obračunov
(Brežice), kot uporabnik storitev preko zaposlenih (Duplek) in preko imenovanja
predstavnikov v nadzornih svetih, redne dnevne komunikacije skrbnikov pogodb s
koncesionarji (Nova Gorica).
Ključno vprašanje, ki daje odgovor na težnje po remunicipalizaciji, je, ali nameravajo občine
po izteku koncesije te ponovno podeliti. Spodnji grafikon prikazuje rezultate na šesto
vprašanje.
Grafikon 7: Podaljšanje koncesij
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Vir: lasten, priloga 2
Z grafikona 7 lahko razberemo, da večina občin (56 %) želi podaljšati obstoječe koncesije.
Nadalje 42 % občin še ni odločenih o tem, kaj bodo storili po izteku koncesije. Med razlogi,
zakaj še niso odločeni, so v občinah navedli različne odgovore. Tako so na primer v občini
Miren - Kostanjevica navedli, da bodo preverili možnost izvajanja javnih služb preko javnih
zavodov, v občini Vrhnika, da je koncesija šele na začetku izvajanja in se bodo odločili šele ob
izteku in v občini Brežice, da imajo ustanovljeno javno podjetje; če bo to sposobno izvajati
obseg koncesijskih del, obstaja možnost, da se namesto koncesije izvajalec javne službe
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spremeni pod okrilje občine. Le 2 % občin je odgovorilo, da koncesije ne želijo podaljšati. Tako
so na primer v občini Markovci odgovorili z »ne« in obrazložili, da so imeli v lastni režiji manjše
stroške.

5.2.1

Primerjava po regijah

5.2.1.1

Osrednjeslovenska regija

V osrednjeslovenski regiji je bilo sklenjenih 251 koncesij, od tega 140 v Ljubljani. V povprečju
to znaša 12 koncesij, če ne upoštevamo Ljubljane pa 5,3 koncesije. Spodnji grafikon prikazuje
število sklenjenih koncesij.
Grafikon 8: Osrednjeslovenska regija: število odgovorov
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Z grafikona 8 lahko razberemo, da je bilo največje število podeljenih koncesij za opravljanje
javne službe v občinah Ljubljana (140), Kamnik (24) in Domžale (24). Na drugem koncu lestvice
pa so Borovnica, Logatec, Šmartno pri Litiji, Trzin in Vrhnika, vse z 1 koncesijo.
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v osrednjeslovenski regiji.
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Grafikon 9: Osrednjeslovenska regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 9 lahko razberemo, da je dve tretjini občin zadovoljstvo s koncesionarji ocenilo z
oceno 4 – prav dobro. Sledita oceni 3 (19 %) in 5 (14 %). Nobena občina zadovoljstva ni ocenila
z oceno 1 ali 2.
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v osrednjeslovenski
regiji.
Grafikon 10: Osrednjeslovenska regija: spremljanje dela
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Z grafikona 10 lahko razberemo, da 57 % občin redno spremlja dela koncesionarjev, 43 % pa
občasno.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v osrednjeslovenski
regiji.
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Grafikon 11: Osrednjeslovenska regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 11 lahko razberemo, da 52 % občin še ni odločenih, ali želijo podaljšati koncesijo z
obstoječim koncesionarjem. Preostalih 48 % občin želi podaljšati koncesije z obstoječimi
koncesionarji. Med razlogi, zakaj so še neodločeni, so v občinah navedli predvsem, da
koncesionarji le delno izpolnjujejo pričakovanja, nekateri želijo preučiti še druge možnosti,
največ pa jih meni, da se o tem lahko odločiš šele pred iztekom koncesije.
5.2.1.2

Gorenjska regija

V gorenjski regiji je bilo sklenjenih 40 koncesij, kar v povprečju znese 4,4 koncesije. Spodnji
grafikon prikazuje število sklenjenih koncesij.
Grafikon 12: Gorenjska regija: število koncesij
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Z grafikona 12 lahko razberemo, da je bilo največje število podeljenih koncesij za opravljanje
javne službe v občini Železniki (16), sledita občina Bled (9) in Cerklje na Gorenjskem (8). Na
drugem koncu lestvice pa so Kranjska Gora (0) in tri občine (Žiri, Gorenja vas - Poljane in Gorje)
z eno podeljeno koncesijo.
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v gorenjski regiji.
Grafikon 13: Gorenjska regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 13 lahko razberemo, da je polovica (50 %) občin ocenila zadovoljstvo z delom
koncesionarjev z oceno 5. Sledi ocena 4 (25 %) ter 3 in 2, obe s 13 %. Nobena občina ni ocenila
zadovoljstva z oceno 1.
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v gorenjski regiji.
Grafikon 14: Gorenjska regija: spremljanje dela
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Z grafikona 14 lahko razberemo, da 63 % občin redno spremlja dela koncesionarjev, 38 % pa
občasno.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v gorenjski regiji.
Grafikon 15: Gorenjska regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 15 lahko razberemo, da večina (63 %) občin še ni odločenih, ali želijo podaljšati
koncesijo z obstoječim koncesionarjem. Preostalih 38 % občin želi podaljšati koncesije z
obstoječimi koncesionarji. Med razlogi, zakaj so še neodločeni, so v občini Kranj navedli, da bo
to odvisno od razpoložljivosti javnih služb.
5.2.1.3

Goriška regija

V goriški regiji je bilo sklenjenih 18 koncesij, kar v povprečju znese 6 koncesij. Spodnji grafikon
prikazuje število sklenjenih koncesij.
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Grafikon 16: Goriška regija: število koncesij
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Z grafikona 16 lahko razberemo, da je bilo največje število podeljenih koncesij za opravljanje
javne službe od največjega do najmanjšega števila sledeče: Ajdovščina (7), Nova Gorica (6) in
Miren - Kostanjevica (5).
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v goriški regiji.
Grafikon 17: Goriška regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 17 lahko razberemo, da so vse občine ocenile zadovoljstvo z delom koncesionarjev
kot odlično (ocena 5).
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Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v goriški regiji.
Grafikon 18: Goriška regija: spremljanje dela
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Z grafikona 18 lahko razberemo, da dve (67 %) občini redno spremljata dela koncesionarjev,
ena (33 %) pa občasno.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v goriški regiji.
Grafikon 19: Goriška regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 19 lahko razberemo, da dve občini (63 %) še nista odločeni, ali želita podaljšati
koncesijo z obstoječim koncesionarjem, medtem ko ena (38 %) občina koncesijo želi
podaljšati. Pri tem so v občini Nova Gorica poudarili, da odgovor na to vprašanje ni
enopomenski za vse navedene pogodbe. V občini trenutno razmišljajo v smeri pridobitve
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100-% lastništva podjetja, ki za občino izvršuje dve od šestih sklenjenih pogodb za opravljanje
javne službe.
5.2.1.4

Jugovzhodna regija

V jugovzhodni regiji je bilo sklenjenih 44 koncesij, kar v povprečju znese 4 koncesije. Spodnji
grafikon prikazuje število sklenjenih koncesij.
Grafikon 20: Jugovzhodna regija: število koncesij
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Z grafikona 20 lahko razberemo, da je bilo največ koncesij za opravljanje javne službe
podeljenih v občini Črnomelj (12). Sledi ji občina Kočevje (10), nato pa občini Metlika in
Šmarješke Toplice s petimi koncesijami. Iz občin Kostel, Mokronog - Trebelno in Osilnica so
sporočili, da nimajo sklenjene nobene koncesije.
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v jugovzhodni regiji.
Grafikon 21: Jugovzhodna regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 21 lahko razberemo, da večina (63 %) občin zadovoljstvo z delom koncesionarjev
ocenjuje z oceno 4. Sledi ocena 5 s 25 % in ocena 3 s 13 %. Nobena občina ni ocenila
zadovoljstva z delom koncesionarjev z oceno 2 ali 1.
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v jugovzhodni regiji.
Grafikon 22: Jugovzhodna regija: spremljanje dela
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Z grafikona 22 lahko razberemo, da 63 % občin redno spremlja dela koncesionarjev, 25 %
občasno, 13 % pa nikoli.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v jugovzhodni regiji.
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Grafikon 23: Jugovzhodna regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 23 lahko razberemo, da del (63 %) občin želi podaljšati koncesijo z obstoječim
koncesionarjem, preostali del občin (38 %) pa o tem še ni odločen. Tako so na primer v občini
Črnomelj pojasnili, da se bodo odločili ob izteku glede na delo koncesionarjev.
5.2.1.5

Koroška regija

V koroški regiji je bilo sklenjenih 36 koncesij, kar v povprečju znese 4 podeljene koncesije na
občino. Spodnji grafikon prikazuje število sklenjenih koncesij.
Grafikon 24: Koroška regija: število koncesij
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Z grafikona 24 lahko razberemo, da je bilo največ koncesij podeljenih v občini Slovenj Gradec
(12), najmanj pa v občini Mislinja in Podvelka, v katerih so imeli sklenjeno le 1 koncesijo.
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v koroški regiji.
Grafikon 25: Koroška regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 25 lahko razberemo, da večina občin (75 %) ocenjuje zadovoljstvo z delom
koncesionarjev z oceno 4, preostale občine (25 %) pa z oceno 5.
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v koroški regiji.
Grafikon 26: Koroška regija: spremljanje dela
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Z grafikona 26 lahko razberemo, da polovica občin (50 %) občasno spremlja delo
koncesionarjev, 38 % redno in 13 % ne spremlja dela koncesionarjev.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v koroški regiji.
Grafikon 27: Koroška regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 27 lahko razberemo, da polovica občin (50 %) želi podaljšati koncesije za
opravljanje javne službe z obstoječimi koncesionarji, preostala polovica (50 %) pa še ni
odločena.
5.2.1.6

Obalno-kraška regija

V obalno-kraški regiji je bilo sklenjenih 9 koncesij, kar znese v povprečju 3 podeljene koncesije
na občino. Spodnji grafikon prikazuje število sklenjenih koncesij.
Grafikon 28:Obalno-kraška regija: število koncesij
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Z grafikona 28 lahko razberemo, da je bilo število podeljenih koncesij za opravljanje javne
službe od največje do najmanjše sledeče: Divača (5), Piran (3) in Izola (1).
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v obalno-kraški regiji.
Grafikon 29: Obalno-kraška regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 29 lahko razberemo, da sta dve občini (67 %) ocenili zadovoljstvo z delom
koncesionarjev z oceno 4, ena občina (33 %) pa z oceno 3.
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v obalno-kraški regiji.
Grafikon 30: Obalno-kraška regija: spremljanje dela
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Z grafikona 30 lahko razberemo, da dve občini (67 %) redno spremljata delo koncesionarjev,
ena občina (33 %) pa občasno.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v obalno-kraški regiji.
Grafikon 31: Obalno-kraška regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 31 lahko razberemo, da vse občine želijo podaljšati koncesije z obstoječimi
koncesionarji.
5.2.1.7

Pomurska regija

V pomurski regiji je bilo sklenjenih 58 koncesij, kar v povprečju znese 4,1 podeljene koncesije
na občino. Spodnji grafikon prikazuje število sklenjenih koncesij.
Grafikon 32: Pomurska regija: število koncesij
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Z grafikona 32 lahko razberemo, da je bilo največ koncesij podeljenih v občini Murska Sobota
(20). Sledijo ji občina Razkrižje s 7 podeljenimi koncesijami ter Gornja Radgona in Puconci s 6
podeljenimi koncesijami. Iz občine Hodoš so sporočili, da nimajo podeljenih koncesij za
opravljanje javnih služb, v občini Črenšovci pa imajo samo eno.
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v pomurski regiji.
Grafikon 33: Pomurska regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 33 lahko razberemo, da je kar 69 % občin ocenilo zadovoljstvo z delom
koncesionarjev z oceno 4, 23 % z oceno 5 in 8 % z oceno 3. Nobena občina ni ocenila
zadovoljstva z delom koncesionarjev z oceno 2 ali 1.
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v pomurski regiji.
Grafikon 34: Pomurska regija: spremljanje dela
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Z grafikona 34 lahko razberemo, da 54 % občin redno spremlja delo koncesionarjev, 38 %
občasno in 8 % ne spremlja dela koncesionarjev.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v pomurski regiji.
Grafikon 35: Pomurska regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 35 lahko razberemo, da polovica občin (50 %) želi podaljšati koncesije za
opravljanje javne službe z obstoječimi koncesionarji, preostala polovica (50 %) pa še ni
odločena. Iz občine Razkrižje so sporočili, da še niso odločeni, ker bo to odvisno od takratnih
potreb in zakonodaje.
5.2.1.8

Podravska regija

V podravski regiji je bilo sklenjenih 81 koncesij, kar znese v povprečju 5,1 podeljene koncesije
na občino. Spodnji grafikon prikazuje število podeljenih koncesij.
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Grafikon 36: Podravska regija: število koncesij
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Z grafikona 36 lahko razberemo, da je bilo največ koncesij podeljenih v občinah Ruše (11),
Maribor (9) in Ormož (8). Na drugi strani lestvice sta občini Sveta Ana in Benedikt z dvema
podeljenima koncesijama.
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v podravski regiji.
Grafikon 37: Podravska regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 37 lahko razberemo, da je večina občin (63 %) zadovoljstvo z delom koncesionarjev
ocenila z oceno 4. Sledita oceni 3 s 25 % in ocena 5 s 13 %. Nobena občina ni ocenila
zadovoljstva z delom koncesionarjev z oceno 2 ali 1.
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v podravski regiji.
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Grafikon 38: Podravska regija: spremljanje dela
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Z grafikona 38 lahko razberemo, da 69 % občin redno spremlja delo koncesionarjev, preostalih
31 % pa občasno.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v podravski regiji.
Grafikon 39: Podravska regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 39 lahko razberemo, da 69 % želi podaljšati koncesije z obstoječimi koncesionarji,
25 % jih še ni odločenih, 6 % pa jih koncesij ne želi podaljšati. V občini Markovci so navedli, da
ne želijo podaljšati koncesije, saj so imeli z opravljanjem javnih služb v lastni režiji nižje stroške.
Iz občine Lenart pa so sporočili, da za obstoječe koncesije še niso odločeni, vendar da so v
lastno režijo že prevzeli javno službo za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
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5.2.1.9

Posavska regija

V posavski regiji je bilo sklenjenih 16 koncesij, kar v povprečju znese 8 podeljenih koncesij na
občino. Spodnji grafikon prikazuje število sklenjenih koncesij.
Grafikon 40: Posavska regija: število koncesij
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Z grafikona 40 lahko razberemo, da je bilo v občini Sevnica sklenjenih 14 koncesij, v občini
Brežice pa 2.
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v posavski regiji.
Grafikon 41: Posavska regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 41 lahko razberemo, da sta obe občini (100 %) zadovoljstvo z delom
koncesionarjev ocenili z oceno prav dobro (4).
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v posavski regiji.
Grafikon 42: Posavska regija: spremljanje dela
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Z grafikona 42 lahko razberemo, da sta si občini tudi tukaj bili enotni, saj v obeh občinah
(100 %) delo koncesionarjev spremljajo redno.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v posavski regiji.
Grafikon 43: Posavska regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 43 lahko razberemo, da so v eni občini (50 %) prepričani, da želijo podaljšati
koncesije z obstoječimi koncesionarji, v drugi pa o tem še niso odločeni. V občini Brežice so
obrazložili, da imajo ustanovljeno javno podjetje, za katero obstaja možnost, da se namesto
koncesije spremeni izvajalec javne službe za dve trenutno podeljeni koncesijski javni službi.
5.2.1.10

Savinjska regija

V savinjski regiji je bilo sklenjenih 17 koncesij, kar v povprečju znese 3,4 podeljene koncesije
na občino. Spodnji grafikon prikazuje število sklenjenih koncesij.
Grafikon 44: Savinjska regija: število koncesij
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Z grafikona 44 lahko razberemo, da je bilo največ koncesij sklenjenih v občini Prebold (7),
najmanj pa v občini Šmartno ob Paki (1).
Spodnji grafikon prikazuje zadovoljstvo občin s koncesionarji v savinjski regiji.
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Grafikon 45: Savinjska regija: zadovoljstvo
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Z grafikona 45 lahko razberemo, da so vse občine (100 %) zadovoljstvo z delom koncesionarjev
ocenile z oceno prav dobro (4).
Spodnji grafikon prikazuje spremljanje dela koncesionarjev s strani občin v savinjski regiji.
Grafikon 46: Savinjska regija: spremljanje dela
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Z grafikona 46 lahko razberemo, da 80 % občin občasno spremlja delo koncesionarjev,
preostalih 20 % pa redno.
Spodnji grafikon prikazuje željo po podaljšanju/nepodaljšanju koncesij v savinjski regiji.
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Grafikon 47: Savinjska regija: podaljšanje koncesij
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Z grafikona 47 lahko razberemo, da večina občin (60 %) želi podaljšati podeljene koncesije z
obstoječimi koncesionarji, preostalih 40 % pa o tem še ni odločeno.
5.2.1.11

Zasavska regija

Iz zasavske regije se je odzvala samo občina Hrastnik, zato bodo podrobneje predstavljeni le
njeni odgovori.
Spodnja tabela 7 prikazuje javne službe, ki jih opravljajo v občini Hrastnik, skupaj s številom let
podelitve koncesije in letom izteka.
Tabela 7: Javne službe v občini Hrastnik
Vrsta javne službe

Podeljena
za št. let

Leto
izteka

oskrba s pitno vodo

5

2020

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

5

2020

ravnanje s komunalnimi odpadki

5

2020

vzdrževanje javnih površin
pokopališka in pogrebna dejavnost

5
5

2020
2020

plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje
transparentov in izobešanje zastav
upravljanje tržnice
javna razsvetljava

5

2020

5
15

2020
2032

daljinsko ogrevanje

35

2044

vzdrževanje občinskih cest

7

2020

distribucija zemeljskega plina

29

2026

Vir: lasten, priloga 2
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V občini Hrastnik so navedli, da redno spremljajo delo koncesionarjev. Pri tem so jih ocenili z
oceno 4 (prav dobro). O nadaljnji podelitvi koncesije pa še niso odločeni. Dodatno so pojasnili,
da je za osem navedenih javnih služb (ki jih trenutno izvaja isti koncesionar) dolgoročno
načrtovana sprememba oblike izvajanja, in sicer namesto koncesije izvajanje v obliki javnega
podjetja.
5.2.1.12

Primorsko-notranjska regija

Iz primorsko-notranjske regije se je odzvala zgolj Postojna, zato bodo podrobneje
predstavljeni le njeni odgovori.
Spodnja tabela 8 prikazuje javne službe, ki jih opravljajo v občini Postojna, skupaj s številom
let podelitve koncesije in letom izteka.
Tabela 8: Javne službe v občini Postojna
Vrsta javne službe

Podeljena
za št. let

Leto
izteka

vzdrževanje občinskih cest
vzdrževanje javnih površin in urejanje prometne signalizacije

10
10

2028
2021

Vir: lasten, priloga 2

V občini Postojna so navedli, da redno spremljajo delo koncesionarjev. Pri tem so jih ocenili z
oceno 4 (prav dobro). O nadaljnji podelitvi koncesij pa še niso odločeni.

5.3 RAZPRAVA
Po letih težnje k privatizaciji pregled tuje literature nakazuje, da prihaja ponekod do obratnega
trenda, ki se pojavlja pod imenom remunicipalizacija. Ali lahko remunicipalizacijo pričakujemo
tudi v Sloveniji, smo skušali ugotoviti s pomočjo analize anketnega vprašalnika o podeljenih
koncesijah za javne službe na lokalni ravni.
Na anketo je odgovorilo 95 od 212 občin, kar predstavlja 45 %. Delež odgovorov je srednje
dober, vendar nam daje vpogled, kako je Slovenija ideološko usmerjena glede javnega ali
zasebnega izvajanja javnih služb na lokalni ravni. Občine so skupaj navedle 576 sklenjenih
koncesij, kar je v povprečju 6,1 koncesije na občino. Rezultati raziskave kažejo, da je bilo največ
koncesij podeljenih na področju zdravstva (47,6 %), in sicer za nedoločen čas, saj je bilo takih
82 od 371 koncesij (48 %). Sledijo podelitve koncesij za dobo 10 (38 %), 15 (25 %) in 20 let
(17 %). Število let za podelitev koncesije je sicer tudi zakonsko omejeno. Razlog, zakaj je večina
koncesij na področju zdravstva podeljena za nedoločen čas, je morda v vsesplošno znanih
slabih razmerah v zdravstvu, saj primanjkuje ustreznih kadrov. Širok razpon (od 2 do 35 let)
pomembno vpliva na možnost remunicipalizacije, saj občine s krajšim iztekom koncesijske
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pogodbe v primeru nezadovoljstva z izbranim koncesionarjem lažje in z nižjimi stroški izvedejo
remunicipalizacijo. Pri tem moramo opozoriti še, da je javnost v kontekstu privatizacije zelo
občutljiva na oskrbo s pitno vodo in zdravstvo, zato v teh sektorjih obstaja večja verjetnost za
remunicipalizacijo.
Številne občine so poudarile, da se z vprašanjem podaljšanja koncesije ukvarjajo šele ob
njenem izteku. Planas (2017, str. 146) je ugotovil, da se bo v Španiji največ koncesijskih pogodb
izteklo leta 2025 in ga označil kot posebno leto, ki bo razkrilo ideološko usmerjenost
podeljevanja koncesij na lokalni ravni. Raziskava je odkrila, da se v Sloveniji največ koncesij
izteče leta 2020, vendar tega leta ne moremo označiti kot nekaj posebnega, saj se takrat izteče
zgolj 18 koncesij oziroma 11 % vseh.
Prvi pogled analize odgovorov nakazuje, da smo v Sloveniji naklonjeni zasebnemu izvajanju
javnih služb. Kar dve tretjini občin sta zadovoljstvo z delom koncesionarjev ocenili z oceno 4,
preostale pa z oceno 3 in 5. Primerjalno med regijami najbolj izstopa gorenjska, saj je 50 %
občin zadovoljstvo z delom koncesionarjev ocenilo z oceno 5. Ravno vprašanje, ali v Sloveniji
na občinski ravni prihaja do teženj po remunicipalizaciji javnih služb, je ključno v tem delu.
Zgolj 2 % občin je odgovorilo, da ne želijo podaljšati koncesije po njenem izteku. Tudi v
primerjavi med regijami ni velikih razlik. Na tem mestu lahko izpostavimo le goriško regijo.
Kljub temu da so na anketo odgovorile samo tri od 13 občin, so vse navedle željo po večjem
nadzoru lokalne samouprave nad javnimi službami. Tako so v občini Ajdovščina navedli, da na
področju negospodarstva koncesije vračajo javnim zavodom in celo poudarili, da z eno
koncesionarko na področju zdravstva niso zadovoljni ter vodijo postopke za prisilni odvzem
koncesije. Seveda gre le za en primer, zato ni mogoče posploševati. V občini Miren Kostanjevica želijo pred iztekom koncesij preučiti možnost izvajanja javnih služb preko javnih
zavodov in šele nato preko koncesionarjev. V občini Nova Gorica pa so zapisali, da razmišljajo
o pridobitvi 100-% lastništva podjetja, ki trenutno opravlja dve od šestih koncesioniranih
javnih služb.
Ne nazadnje smo kljub velikemu deležu občin (58 %), ki redno spremljajo delo koncesionarjev,
lahko kritični še do občin, ki dela koncesionarjev ne spremljajo (3 %). Če občine ne spremljajo
dela koncesionarjev, tudi težko ocenjujejo in vrednotijo kakovost njihovega dela. Tako so na
primer v občini Lendava ocenili zadovoljstvo z delom koncesionarjev z oceno 5, čeprav
njihovega dela ne spremljajo. Primerjalno gledano pa je stanje najbolj skrb vzbujajoče v
jugovzhodni (13 %), koroški (13 %) in pomurski regiji (8 %), saj je tam delež občin, ki ne
spremljajo dela koncesionarjev, največji. Številni avtorji ravno zaradi odškodnin in odkupa
deleža zasebnih izvajalcev opozarjajo, da je iztek koncesijske pogodbe »okno priložnosti« za
izvedbo remunicipalizacije.
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Na koncu moramo omeniti še omejitve raziskave. Prva omejitev izhaja iz dejstva, da je pojavnih
oblik remunicipalizacije veliko. Raziskava se osredotoča le na eno obliko remunicipalizacije, in
sicer na koncesije, ter na odločitev, če se ta podeli oziroma ne podeli ponovno. Omejitev
raziskave predstavljajo tudi pomanjkljivi odgovori na anketni vprašalnik. Tako so bili na primer
odgovori pri drugem vprašanju »Za katere javne službe so koncesije podeljene, za koliko let in
kdaj se iztečejo?« zelo različni. Prva težava je nastala že pri samem poimenovanju javnih služb,
saj so občine za isto javno službo uporabljale različne izraze. Tako so se na primer za javno
službo daljinsko ogrevanje pojavili termini, kot so: dobava toplote, daljinski sistem ogrevanja
in podobno. Za namen analize je bilo treba vse odgovore natančno preučiti in jih poenotiti.
Dodatno težavo pa je predstavljala nedoslednost pri odgovarjanju, saj je veliko občin na
vprašanje odgovorilo le delno (npr. samo vrsta javne službe in iztek ali pa vrsta javne službe in
trajanje koncesije). Občine so tako skupno navedle 576 koncesijskih pogodb, od tega pa jih je
bilo samo 381 podrobneje opredeljenih. Kljub temu pa je vseeno možno pridobiti vpogled v
čas izteka koncesij in za koliko časa so bile podeljene. Omenimo lahko tudi časovni razpon
analize, saj se odgovori za osrednjeslovensko regijo nanašajo na leto 2017, odgovori ostalih
občin pa na leto 2018. Morda bi prišli do drugačnih odgovorov, če bi raziskavo izvedli v celoti
v posameznem letu. Nadalje smo pri izvedbi raziskave predvidevali, da bomo zbrali zadostno
število odgovorov po posameznih regijah, da bo mogoče regije primerjati med seboj. Tu pride
v poštev metodologija indukcije – sklepanje od posameznih primerov na splošno. Omejitev te
metode je predvsem, da lahko prehitro sklepamo nekaj, kar ni nujno resnično. Ključna
omejitev raziskave pa je delež odgovorov, ki je v nekaterih regijah zelo visok (npr.
osrednjeslovenska regija), drugod pa nizek (npr. primorsko-notranjska regija). Dodatno
omejitev predstavlja še predpostavljanje resničnih podatkov in odgovorov, kar je zaradi
pomanjkanja sekundarnih virov podatkov težko preveriti. Kritični smo lahko tudi do spletnega
portala OPSI, ki predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za
celotni javni sektor. Portal nam ob iskanju besede »koncesija« na dan 15. 1. 2019 ponudi osem
najdenih zbirk, od tega se na podeljene koncesije neposredno navezujejo le tri: razvid
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, register podeljenih koncesij za storitev: institucionalno
varstvo v domovih za starejše in register podeljenih koncesij za storitev varstva, vodenja in
zaposlitve pod posebnimi pogoji. Obseg podeljenih koncesij lahko tako preverimo zgolj za
posamezna področja.
Rezultate raziskave težko primerjamo z raziskavami v tujini. Prva težava se pojavi že ob
primerljivosti držav. Poleg upravne tradicije in kulture ima večina držav članic EU dve ali več
administrativnih ravni, sedem držav ima štiri administrativne ravni, Portugalska pa kar pet.
Slovenija ima samo dve ravni – centralno in lokalno. Poleg tega še ni izvedenih raziskav, ki bi
se osredotočale na podeljene koncesije za opravljanje javnih služb na lokalni ravni. Kljub
vsemu pa lahko iz nekaterih odgovorov razberemo, da so razlogi, zakaj občine razmišljajo o
remunicipalizaciji, podobni. Tako so na primer v občini Markovci navedli, da koncesije ne želijo
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podaljšati, saj so imeli z opravljanjem javnih služb v lastni režiji nižje stroške, kar je eden najbolj
pogosto navedenih razlogov za remunicipalizacijo v tujini (Kishimoto in Petitjean, 2017;
Lobina, 2018).
Kljub nekaterim omejitvam raziskava prispeva k boljšemu razumevanju področja
koncesioniranih javnih služb na lokalni ravni. Omogoča vpogled v obseg koncesij, ki so
podeljene na lokalni ravni, zadovoljstvo občin z delovanjem koncesionarjev, vrste nadzora in
želje po obnovi koncesij. Gre za prvo raziskavo v Sloveniji na tem področju in pomaga pri
razumevanju ideologije javnih služb na lokalni ravni.
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6

PREVERITEV HIPOTEZ IN OPREDELITEV PRISPEVKA K ZNANOSTI

Javne službe so bile skozi zgodovino podvržene nihanju ideologije od javnega k zasebnemu
sektorju in obratno. Po dolgoletnih težnjah k večji liberalizaciji in privatizaciji lahko ponekod
zaznamo obratne trende – vrnitev javnih služb v javne roke. V magistrskem delu smo želeli ta
pojav podrobneje preučiti. Pri pregledu strokovne literature na temo remunicipalizacije lahko
hitro ugotovimo, da se ta na nekaterih področjih in v državah pojavlja pogosteje kot na/v
drugih. To potrjuje tuja literatura, saj se največ strokovnih člankov navezuje na primere
remunicipalizacije iz Evrope. Dejstvo dodatno potrjuje raziskava Kishimote in Petitjeana
(2017), saj se jih od skupno 835 primerov 311 (37,2 %) navezuje na energetski sektor in 267
(32 %) na vodnega. Primere najdemo tudi v drugih sektorjih, kot so transport, izobraževanje,
socialna oskrba in podobno, v nekaterih sektorjih pa sploh ne (npr. telekomunikacijske
storitve). Od 835 se jih največ navezuje na področje EU. Kar 347 primerov izhaja iz Nemčije,
152 iz Francije, 64 iz Velike Britanije in 56 iz Španije. Skupen delež teh držav znaša 74 % vseh
primerov. S tem lahko potrdimo prvo hipotezo, ki pravi, da je pojav remunicipalizacije v Evropi
sektorsko omejen.
Četrto in peto poglavje sta namenjena analizi stanja v Sloveniji. Ugotovili smo, da se izvajalci
javnih služb soočajo s številnimi izzivi (npr. mešanje poslovodne z nadzorno funkcijo,
pomanjkanje skupnih elementov javnih služb, navidezna avtonomija), ki izvirajo tudi iz dejstva,
da je bila zakonodaja od osamosvojitve le malo spremenjena. Na javne službe so vplivali trendi
privatizacije, deregulacije in liberalizacije. Ideologijo privatizacije smo v Sloveniji podobno kot
v ostalih postsocialističnih državah široko sprejeli. Proces liberalizacije in privatizacije je
spodbudil proces približevanja EU. Kljub temu na področju javnih služb materialna privatizacija
ni mogoča, saj morajo biti vsa sredstva, s katerimi se izvajajo in zagotavljajo izvajalci javnih
služb, v lasti države ali občin. V Sloveniji se privatizacija na področju javnih služb kaže skozi
podeljevanje koncesij za javne službe. V raziskavi smo skušali odgovoriti na vprašanje, ali v
Sloveniji na področju koncesioniranih javnih služb lahko pričakujemo remunicipalizacijo.
Wollmann (2018) v svoji raziskavi o institucionalnem razvoju javnih služb ugotavlja, da se kaže
konvergenca: na eni strani najdemo primere remunicipalizacije, na drugi pa nadaljevanje
privatizacije in zunanjega izvajanja javnih služb (outsourcing). To naj bi še posebej veljalo za
vzhodno- in južnoevropske države. Iz te raziskave lahko sklepamo, da sodi Slovenija med
postsocialistične države, ki stremijo k liberalizaciji in privatizaciji javnih služb. To je vodilo do
oblikovanja druge hipoteze, ki pravi, da v Sloveniji ne pričakujemo pojava remunicipalizacije.
Ali ta hipoteza drži, smo preverili z raziskavo. Rezultati so drugo hipotezo potrdili, saj 56 %
občin trdi, da bodo koncesijo za opravljanje javne službe po njenem izteku podaljšali, 42 % pa
jih še ni odločenih, med razlogi zakaj pa navajajo predvsem, da je še prezgodaj, da bi ocenjevali
možnost podaljšanja koncesije. Samo dve občini (2 %) sta odgovorili, da ne želita podaljšati
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koncesije, čeprav jih je še nekaj omenilo možnost remunicipalizacije (npr. v občini Miren Kostanjevica so zapisali, da bodo preverili možnost izvajanja javnih služb preko javnih zavodov,
šele nato preko koncesionarjev). Večina občin bo tudi v prihodnosti izvajala javne službe s
pomočjo zunanjih izvajalcev, kar nakazuje, da v Sloveniji ne prihaja do pojava
remunicipalizacije.
Tabela 9 prikazuje ključne ugotovitve za dane hipoteze.
Tabela 9: Povzetek preverjenih hipotez
Hipoteza

Ugotovitev

H1: Pojav remunicipalizacije v Evropi je sektorsko omejen.
H2: V Sloveniji ne pričakujemo pojava remunicipalizacije.

Potrjena
Potrjena

Vir: lasten

Na podlagi magistrskega dela lahko sklenemo, da se remunicipalizacija pojavlja kot odgovor
na slabosti privatizacije, vendar v Sloveniji pojava remunicipalizacije ne kaže pričakovati.
Glavni prispevek magistrske naloge je osveščanje širše javnosti in občin o pojavu
remunicipalizacije v Evropi in o pričakovanjih na tem področju v Sloveniji. Remunicipalizacija
je v Sloveniji slabo raziskana, zato magistrsko delo prispeva k razlagi obstoječega pojava. Pri
tem pa se osredotoča na analizo vzrokov, obsega pojava in posledic, ki jih remunicipalizacija
prinese v praksi. Hkrati so na enem mestu zbrane najnovejše raziskave s področja
remunicipalizacije. Osrednji del prispevka k stroki predstavljajo rezultati ankete. Rezultati
raziskave so koristni tako z akademskega kot s strokovnega in praktičnega vidika, saj občinam
omogočajo vpogled v zadovoljstvo slovenskih občin s koncesioniranimi javnimi službami in
dajejo odgovor na vprašanje, ali lahko v Sloveniji pričakujemo pojav remunicipalizacije.
McDonald (2018) opozarja, da na področju remunicipalizacije primanjkuje empiričnih raziskav,
saj je kljub več sto primerov le malo poglobljenih študij. Dodatno oviro predstavlja različna
uporaba metodologije. Iz izvedene raziskave koncesioniranih javnih služb na lokalni ravni bi
lahko nadaljevali raziskovanje v smeri analize zadovoljstva s koncesionarji po posameznih
javnih službah (npr. ali so občine bolj zadovoljne s koncesionarji v zdravstvu kot na področju
oskrbe s pitno vodo). V raziskavi so občine razdeljene tudi v regije, zato je možna primerjava
razlik in podobnosti med njimi. S tem pa se odpirajo tudi možnosti za nadaljnje raziskave, v
katerih se lahko podatki primerjajo z drugimi spremenljivkami. Tako bi lahko preučili še, ali
obstaja povezava med velikostjo regije in zadovoljstvom z delom koncesionarjev, ali obstaja
povezava med gostoto prebivalstva regije in vrstami nadzora nad koncesionarji ter še mnogo
več.
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7

ZAKLJUČEK

Javne službe imajo v družbi pomembno vlogo, saj zagotavljajo osnovne javne dobrine in
storitve. Odločitev za zasebno ali javno zagotavljanje javnih služb je odvisna od ideologije v
zvezi z vlogo države v gospodarstvu. V zadnjih treh desetletjih lahko zaznamo sledenje
ideologiji NJM, ki stremi k umiku države in prepušča zagotavljanje javnih služb zasebnim
izvajalcem. Država s tem povečuje svojo regulatorno vlogo, zmanjšuje pa vlogo neposrednega
ponudnika javnih služb. Koncesija kot oblika izvajanja javne službe se šteje za eno izmed oblik
privatizacije. Koncedent (država oziroma lokalna samouprava) se odloči za podelitev koncesije,
kadar oceni, da bo s tem mogoče zagotoviti cenejše in bolj kakovostno izvajanje javne službe
kot v javnem podjetju ali lastni režiji. V praksi pa je pogost razlog tudi pomanjkanje
proračunskih sredstev za investicije v gospodarsko javno infrastrukturo. Številni primeri iz
Evrope in drugod prikazujejo drugačno sliko, saj prihaja do remunicipalizacije, ki pomeni
vračanje javnih služb pod okrilje samoupravne lokalne skupnosti. Remunicipalizacija je v večini
primerov odziv na neizpolnjene obljube zasebnih izvajalcev javnih služb o znižanju cen storitev
in izboljšanju kakovosti, pomanjkanje transparentnosti in javne odgovornosti ter postavljanje
dobička pred potrebami skupnosti. Največ identificiranih primerov remunicipalizacije prihaja
iz Evrope, pri tem pa je sam pojav sektorsko omejen. V najbolj obširni raziskavi do sedaj sta
Kishimoto in Petitjean (2017) največ primerov identificirala v Nemčiji (347), Franciji (152) in
ZDA (67). Največ identificiranih primerov izhaja iz vodnega (311 oziroma 37,2 % primerov) in
energetskega (267 oziroma 31 % primerov) sektorja.
Da bi se število remunicipalizacij povečevalo tudi v prihodnosti, je nujno, da se obljube o tem,
kaj naj bi remunicipalizacija prinesla, tudi dejansko uresničijo. Ali to drži, smo preverili na
primeru Berlina in Pariza, ki sta delne zgodbe o uspehu, saj sta najvidnejši pozitivni posledici
predvsem večja demokratičnost in transparentnost, vendar so spremembe počasne.
Predvsem zgodba iz Berlina je opomin, da je treba remunicipalizacijo izvesti šele ob izteku
koncesijske pogodbe, saj je moral Berlin zasebne izvajalce odkupiti za več milijonov evrov in
bo ta znesek odplačeval še leta. Obstaja tudi nekaj primerov (npr. namakalni sistem v Senyeri,
Valenciji; domovi za starejše na Norveškem, oskrba s pitno vodo v Grenoblu, Franciji), ki kažejo
na pozitivne finančne učinke po remunicipalizaciji. Zanimive so tudi raziskave o zaposlenih v
organizacijah in kaj se je zgodilo z njimi po remunicipalizaciji. Ponekod so sindikati podporniki
remunicipalizacije, drugod ji ostro nasprotujejo. Terzic (2017) je ugotovil, da se njihovo stanje
po remunicipalizaciji ne spremeni ali pa se spremeni zgolj na bolje, nikjer pa še ni zaznati
negativnih učinkov remunicipalizacije na zaposlene. Holm (2008) hkrati izpostavlja, da se pri
remunicipalizaciji ne smemo osredotočati zgolj na ekonomske indikatorje, čeprav se. Po
njegovem mnenju s tem, ko se osredotočamo samo na ekonomske indikatorje, še vedno
sledimo neoliberalni logiki. Remunicipalizacija mora zasledovati širše socialne učinke.
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Javne službe v Sloveniji so se na novo oblikovale po osamosvojitvi. Čez čas se je tudi v Sloveniji
začela širiti ideologija NJM, ki je prinesla težnje po privatizaciji in liberalizaciji javnih služb.
Proces privatizacije in liberalizacije je dodatno spodbudil proces približevanju EU. Javne službe
se v Sloveniji v praksi soočajo s številnimi izzivi, npr. navidezno avtonomijo, mešanjem
poslovodne in nadzorstvene funkcije in pomanjkanjem skupnih elementov (Pečarič, 2019). V
Sloveniji se privatizaciji na področju javnih služb še najbolj približamo s koncesijami. Koncesija
je pooblastilo, preko katerega država ali lokalna skupnost (koncedent) zaupa osebi zasebnega
prava (koncesionar) opravljanje javne službe, pri tem pa je za njihovo izvajanje še vedno
odgovorna država oziroma lokalna samouprava. V Sloveniji ni osrednje, centralizirane
evidence o podeljenih koncesijah na lokalni ravni, zato je treba podatke zbirati pri vsaki občini
posebej. Z namenom, da bi ugotovili, ali na lokalni ravni prihaja do teženj k remunicipalizaciji,
je bil izdelan anketni vprašalnik. Slednji je bil poslan vsem 212 občinam, odgovorilo pa jih je
95. Rezultati raziskave kažejo, da so občine v povprečju zadovoljne z delom koncesionarjev in
si tudi v prihodnje želijo zagotavljati javne službe s pomočjo podeljevanja koncesij. Le 2 % jih
je navedlo, da ne želijo podaljšati koncesije, kar nakazuje, da gre za izjemo, nikakor pa ne
moremo govoriti o trendu. To se sklada s trditvijo Wollmanna (2018), da postsocialistične
države vidijo privatizacijo in zunanje izvajanje storitev kot »nedokončan posel« tranzicije. Če
uporabimo prispodobo z nihalom, lahko rečemo, da v Sloveniji na področju izvajanja javnih
služb nihalo ni zanihalo nazaj v javno sfero.
Javne službe na številnih področjih, tako v Sloveniji kot drugod po svetu, se soočajo z velikimi
težavami, zato so nujne spremembe, kar pa še ne pomeni, da morajo biti privatizirane. Številne
uspešne zgodbe o remunicipalizaciji pričajo, da lahko javni sektor enako dobro ali celo bolje
zagotavlja javne službe, saj ne sledi le ekonomskim ciljem, ampak tudi širšim družbenim ciljem.
Pri tem morajo zasebni izvajalci javnih služb kot del javnega sektorja še vedno zasledovati javni
interes, vendar je včasih ta zaradi zamegljenega elementa javnosti težje viden in nadzorovan.
Tako javno kot tudi zasebno zagotavljanje javnih služb je lahko učinkovito, katera odločitev je
prava, pa je predmet politične razprave. Pomembno je le, da se država ali lokalna skupnost, še
preden se odloči, da bo javno službo privatizirala, zaveda, da je to kasneje težko spremeniti.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
REMUNICIPALIZACIJA
Pozdravljeni, sem študentka magistrskega študija Uprava na Fakulteti za upravo, Univerze v
Ljubljani. Skupaj z mentorjem dr. Iztokom Rakarjem opravljam raziskavo o remunicipalizaciji.
Gre pojav vračanja izvajanja javnih služb z zasebnikov pod okrilje občin, ki je opazen v več
evropskih državah.
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo.
Vpišite ime občine:
1) Koliko koncesijskih pogodb za opravljanje javnih služb ima Vaša občina trenutno
sklenjenih?
2) Za katere javne službe so koncesije podeljene, za koliko let in kdaj se iztečejo?
3) Ali spremljate njihovo delo (npr. kakovost, čas izvedbe …)?
Da, redno
o Da, občasno
o Ne
o

4) Kako ste zadovoljni z njihovim delom?
o
o
o
o
o

5 popolnoma zadovoljni
4 zadovoljni
3 srednje zadovoljni
2 nezadovoljni
1 popolnoma zadovoljni

5) Ali nameravate po poteku koncesij le-te ponovno podeliti (lahko tudi drugemu izvajalcu)?
Da
o Nismo še odločeni
o Ne
o

6) Če ne, zakaj ne?
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PRILOGA 2: ZBRANI ODGOVORI
Regija

Občina

Osrednjeslovenska Borovnica
Dobrepolje
DobrovaPolhov
Gradec

Dol pri
Ljubljani

Domžale

Grosuplje
Horjul

Ig

Kamnik

Št.
Podeljena
konc Vrsta
za let
Iztek
ravnanje s komunalnimi odpadki (odlaganje
1 in predelava)
5

8 zobozdravstvena dejavnost
fizioterapija
patronažna služba
zobozdravstvena dejavnost
patronažna služba
zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
lekarniška dejavnost
4 zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
predšolska vzgoja in varstvo
pomoč družini na domu
24 lekarniška dejavnost
zdravstvena dejavnost
predšolska vzgoja in varstvo
5 lekarniška dejavnost
predšolska vzgoja in varstvo
5 pomoč družini na domu
zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
patronažna služba
zobozdravstvena dejavnost
9 zdravstvena dejavnost
patronažna služba
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
lekarniška dejavnost
zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
predelava)
24 javna razsvetljava
vzdrževanje občinskih cest
oskrba s pitno vodo
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25 2034
nč
nč
nč
nč
35 2043
20 2034
25 2039
nč
nč
10
10

15 2027
10 2019
10 2025
nč
15 2028
nč
5 2021
nč
nč
nč
nč
nč
nč
nč

30
10
15
20

2046
2022
2024
2024

Ljubljana

Log
Dragomer

Logatec
Lukovica
Medvode
Moravče

Škofljica

Šmartno pri
Litiji
Trzin

odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode
pokopališka in pogrebna
dejavnost
distribucija zemeljskega plina
ravnanje s komunalnimi
odpadki (zbiranje in prevoz)
daljinsko ogrevanje
energetska sanacija javnih
objektov
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
predelava)
predšolska vzgoja in varstvo
predšolska vzgoja in varstvo
predšolska vzgoja in varstvo
pomoč družini na domu
zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
140 izposoja koles
ureditev evidence
nepremičnega premoženja
gradnja
gradnja
gradnja
postavitev in vzdrževanje
avtobusnih nadstrešnic
zdravstvena dejavnost
3 zobozdravstvena dejavnost
distribucija zemeljskega plina
pomoč družini na domu
1 distribucija zemeljskega plina
2 zdravstvena dejavnost
zavetišče za živali
2 vzdrževanje občinskih cest
urejanje prometne signalizacije
2 pomoč družini na domu
daljinsko ogrevanje
ravnanje s komunalnimi
3 odpadki
distribucija zemeljskega plina
oskrba s pitno vodo
1 vzdrževanje občinskih cest
1 distribucija zemeljskega plina
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20 2025
5 2020
30 2027
10 2022
20 2034
15 2030

10
10
10
7
20

2026
2020
2023
2024
2028
2020
2024

nč
22 2033
7 2018

18 2022

nč
35
10
29 2028

10
20

30 2032

Velike Lašče

Vodice

Gorenjska

Vrhnika
Bled

Kranj

Žiri
Žirovnica
Cerklje ne
Gorenjskem

Železniki

odvajanje in čiščenje
3 komunalne odpadne vode
10
oskrba s pitno vodo
5
pokopališka in pogrebna
dejavnost
5
7 zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zobozdravstvena dejavnost
10
zobozdravstvena dejavnost
10
patronažna služba
10
patronažna služba
10
pomoč družini na domu
10
lekarniška dejavnost
10
ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje
1 in prevoz)
9 vzdrževanje občinskih cest
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode
distribucija zemeljskega plina
oskrba kotlovnic
javna razsvetljava
zobozdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
lekarniška dejavnost
2 vzdrževanje javnih površin
javna razsvetljava in urejanje
prometne signalizacije
5
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
1 predelava)
20
2 distribucija zemeljskega plina
zobozdravstvena dejavnost
nč
8 distribucija zemeljskega plina
predšolska vzgoja in varstvo
zobozdravstvena dejavnost
pomoč družini na domu
patronažna služba
16 zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
fizioterapija
patronažna služba
patronažna služba
zobozdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
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2026
2019
2019

2022

2031

35
10
10
10
nč
nč
nč
nč
5 2021
5 2022
nč
nč
20 2033

Gorenja vasPoljane

Goriška

Gorje
Kranjska
Gora
MirenKostanjevica

Ajdovščina

Nova Gorica

Jugovzhodna

Metlika

predšolska vzgoja in varstvo
nč
ravnanje s komunalnimi
odpadki (zbiranje in prevoz)
10
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
predelava)
15
daljinsko ogrevanje
15
izgradnja in vzdrževanje
širokopasovnega omrežja
30
prevoz oseb in obratovanje
žičniške naprave
18
prevoz oseb in obratovanje
žičniške naprave
15
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
1 predelava)
5
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
1 vode

2026

2028
2026

2028
2025

2021

0
5 javna razsvetljava
15 2028
daljinsko ogrevanje
20 2031
ravnanje s komunalnimi odpadki (odlaganje in
predelava)
ravnanje s komunalnimi
odpadki (zbiranje in prevoz)
20
zobozdravstvena dejavnost
15 2018
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
7 predelava)
30
zobozdravstvena dejavnost
25 2032
zobozdravstvena dejavnost
25 2032
zobozdravstvena dejavnost
15 2019
zdravstvena dejavnost
15 2032
lekarniška dejavnost
15 2032
pomoč družini na domu
5 2021
6 vzdrževanje občinskih cest
5 2021
vzdrževanje občinskih cest
7 2019
vzdrževanje občinskih cest
7 2019
distribucija zemeljskega plina
29 2025
javni potniški promet
7 2019
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
predelava)
10 2020
5 javna razsvetljava
daljinsko ogrevanje
zobozdravstvena dejavnost
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Črnomelj

Loški Potok

Šentrupert
Šmarješke
Toplice

Kočevje

Škocjan

Novo mesto

Koroška

Kostel
MokronogTrebelno
Osilnica
Podvelka
Prevalje

fizioterapija
pediatrija
12 ginekologija
zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
pulmološka ambulanta
patronažna služba
nenujni reševalni prevozi
lekarniška dejavnost
energetska obnova javnih
stavb
javna razsvetljava
daljinsko ogrevanje
4 vzdrževanje občinskih cest
vzdrževanje občinskih cest
daljinsko ogrevanje
izgradnja in vzdrževanje
širokopasovnega omrežja
2 zobozdravstvena dejavnost
daljinsko ogrevanje

20 2036
20 2036
20 2036
nč
nč
nč
nč
nč
15 2030
15
12
30
4
4
15

30 2038
nč
15 2026

5 fizioterapija
zdravstvena dejavnost
pokopališka in pogrebna
dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
vzdrževanje občinskih cest
10 zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
pomoč družini na domu
2 zdravstvena dejavnost
pokopališka in pogrebna
dejavnost
4 javni potniški promet
javna razsvetljava
vzdrževanje občinskih cest
zavetišče za živali
0
0
0
1 pomoč družini na domu
3 zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
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2032
2028
2036
2020
2020
2032

20 2033
10 2024
10
10
5
15
15
10
20
20

nč

2021
2024
2019
2033
2033
2028

Muta

Mislinja
Slovenj
Gradec
Mežica

Vuzenica

Sežana

Pomurska

Odranci

Apače

Murska
Sobota

zobozdravstvena dejavnost
izgradnja in vzdrževanje širokopasovnega
3 omrežja
vzdrževanje občinskih cest
distribucija zemeljskega plina
1 zdravstvena dejavnost
12 zdravstvena dejavnost
nč
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
3 vode
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
3 zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
10 fizioterapija
nč
zobozdravstvena dejavnost
nč
ortodontija
nč
ortodontija
nč
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode
ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje
in prevoz)
pokopališka in pogrebna
dejavnost
distribucija zemeljskega plina
vzdrževanje občinskih cest
javna razsvetljava
2 dimnikarska služba
patronažna služba
ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje
3 in prevoz)
pomoč družini na domu
zavetišče za živali
nč
ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje
20 in prevoz)
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode
zdravstvena dejavnost
15
zdravstvena dejavnost
15
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
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2030
2019
2030
2030
2025
2035

2029
2024

2019

Črenšovci

1

Veržej

2

Gornja
Radgona

6

Ljutomer

2

Dobrovnik

2

Puconci

6

Lendava
Kuzma

2
2

Razkrižje

7

Rogašovci

3

Hodoš

0

zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
ravnanje s komunalnimi
odpadki (zbiranje in prevoz)
10
ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje
in prevoz)
pokopališka in pogrebna
dejavnost
ravnanje s komunalnimi
odpadki
5
pokopališka in pogrebna
dejavnost
10
ravnanje s komunalnimi
odpadki (zbiranje in prevoz)
10
ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje
in prevoz)
distribucija zemeljskega plina
pomoč družini na domu
zobozdravstvena dejavnost
nč
patronažna služba
nč
ginekologija
nč
daljinsko ogrevanje
ravnanje s komunalnimi
odpadki
zdravstvena dejavnost
nč
pomoč družini na domu
zobozdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
nč
ravnanje s komunalnimi
odpadki (zbiranje in prevoz)
10
pokopališka in pogrebna
dejavnost
nč
distribucija zemeljskega plina
nenujni reševalni prevozi
lekarniška dejavnost
dimnikarska služba
pomoč družini na domu
10
zobozdravstvena dejavnost
30
daljinsko ogrevanje
15
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2022

2018
2024

2026

2027
2027

2024

2023
2042
2032

Podravska

Cerkvenjak

Trnovska vas

Kungota

Ormož

Lenart

Maribor

3 oskrba s pitno vodo
15 2029
ravnanje s komunalnimi
odpadki
15 2033
daljinsko ogrevanje
15 2029
5 oskrba s pitno vodo
2026
pokopališka in pogrebna
dejavnost
nč
zobozdravstvena dejavnost
nč
zdravstvena dejavnost
nč
pomoč družini na domu
2018
ravnanje s komunalnimi
4 odpadki
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode
vzdrževanje občinskih cest
pokopališka in pogrebna
dejavnost
8 distribucija zemeljskega plina
2024
javna razsvetljava
2027
oskrba s pitno vodo
2027
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode
2027
pokopališka in pogrebna
dejavnost
2018
urejanje in vzdrževanje javnih
parkirišč
2020
vzdrževanje občinskih cest
2019
ravnanje s komunalnimi
odpadki
2027
ravnanje s komunalnimi
6 odpadki
2033
oskrba s pitno vodo
nč
daljinsko ogrevanje
30 2037
vzdrževanje občinskih cest
12 2024
vzdrževanje občinskih cest
12 2024
pokopališka in pogrebna
dejavnost
2 2019
9 vzdrževanje občinskih cest
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode
izgradnja centralne čistilne naprave ter odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode
vzdrževanje javnih površin
upravljanje tržnice
distribucija zemeljskega plina
urejanje in vzdrževanje javnih
parkirišč
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Dornava

5

Markovci

4

Ruše

11

izgradnja krožne kabinske žičnice (KKŽ) in javna
služba prevoz potnikov
graditev obstoječih žičniških
naprav
pomoč družini na domu
10 2023
ravnanje s komunalnimi
odpadki (zbiranje in prevoz)
5 2022
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
predelava)
25 2042
vzdrževanje občinskih cest
10 2022
oskrba s pitno vodo
10 2026
zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje
in prevoz)
vzdrževanje občinskih cest
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
nenujni reševalni prevozi
zdravstvena dejavnost
pediatrija
fizioterapija
patronažna služba
patronažna služba
zdravstvena dejavnost
nč
zobozdravstvena dejavnost
nč
lekarniška dejavnost
nč
fizioterapija
2
patronažna služba
nč
vzdrževanje občinskih cest
10 2022
zavetišče za živali
5 2022
lekarniška dejavnost
10 2018
ravnanje s komunalnimi
odpadki
vzdrževanje občinskih cest

Duplek

5

Poljčane

3

Benedikt

2

Središče ob
Dravi

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
5 vode
ravnanje s komunalnimi
odpadki
oskrba s pitno vodo
vzdrževanje občinskih cest
javna razsvetljava
3 oskrba s pitno vodo
15 2026

Žetale
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Majšperk

Sveta Ana

Obalno-kraška

Primorskonotranjska

Posavska

Divača

2

5

Piran

3

Izola

1

Postojna

Brežice
Sevnica

Savinjska

5

Prebold

ravnanje s komunalnimi
odpadki
15
vzdrževanje občinskih cest
10
pokopališka in pogrebna
dejavnost
10
vzdrževanje občinskih cest
10
ravnanje s komunalnimi
odpadki
energetsko pogodbeništvo
15
oskrba s pitno vodo
15
zdravstvena dejavnost
10
ravnanje s komunalnimi
odpadki
15
vzdrževanje javnih površin
vzdrževanje občinskih cest
javna razsvetljava
pokopališka in pogrebna
dejavnost
ravnanje s komunalnimi
odpadki
daljinsko ogrevanje
25
javni potniški promet
10
energetska sanacija kotlov
15
upravljanje in izgradnja posameznih delov
pristanišča

2 vzdrževanje občinskih cest
vzdrževanje javnih površin in
urejanje prometne signalizacije
2 vzdrževanje občinskih cest
javna razsvetljava
14 zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
fizioterapija
patronažna služba
javna razsvetljava
7 zdravstvena dejavnost
zdravstvena dejavnost
patronažna služba
patronažna služba
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2023
2023
2021
2023

2030
2026
2027
2028
2018
2030
2030
2030
2028
2035
2029

10 2028
10 2021
4 2020
4 2020
nč
nč
nč
nč
nč
nč
nč
nč
nč
nč
nč
2018
15 2033
nč
nč
nč

Šoštanj

Celje

Rogatec

Zasavska

Šmartno ob
Paki
Hrastnik

zobozdravstvena dejavnost
zobozdravstvena dejavnost
lekarniška dejavnost
ravnanje s komunalnimi
3 odpadki (zbiranje in prevoz)
ravnanje s komunalnimi
odpadki (odlaganje in
predelava)
vzdrževanje občinskih cest
4 gospodarjenje z javnimi objekti
urejanje in vzdrževanje javnih
parkirišč
pokopališka in pogrebna
dejavnost
upravljanje tržnice
2 distribucija zemeljskega plina
pokopališka in pogrebna
dejavnost
1 predšolska vzgoja in varstvo
5 oskrba s pitno vodo
odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode
ravnanje s komunalnimi
odpadki
vzdrževanje javnih površin
pokopališka in pogrebna
dejavnost
plakatiranje na javnih
plakatnih mestih, nameščanje
transparentov in izobešanje
zastav
upravljanje tržnice
javna razsvetljava
daljinsko ogrevanje
vzdrževanje občinskih cest
distribucija zemeljskega plina
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nč
nč
nč
25 2034

30 2039
15 2031
15 2026
15 2026
9 2024
6 2020

5 2020
5 2020
5 2020
5 2020
5 2020

5
5
15
35
7
29

2020
2020
2032
2044
2020
2026

