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POVZETEK
Sodelovanje občinskih uprav v Sloveniji ima v tem času kar velik pomen za nemoten
razvoj in uspešno zagotavljanje razvojnih potreb lokalnega prebivalstva.
Občinska uprava izvaja strokovne, pospeševalne, upravne in razvojne naloge ter naloge v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Problem, ki se pojavi predvsem v malih občinah, je, da občinska uprava ni kos nalogam, ki
ji jih nalaga zakonodaja, in sicer predvsem zaradi kadrovskih zadev ter finančnih
sredstev. Tako so se bile nekatere občine primorane povezati med seboj in ustanoviti
organ skupne občinske uprave.
V diplomski nalogi je predstavljen primer medobčinskega sodelovanja med občino in
skupno občinsko upravo.
Ključne besede: lokalna samouprava, lokalna skupnost, skupna občinska uprava,
občinska uprava, najbolj pogosti skupni organi.
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SUMMARY
INTER-MUNICIPAL COOPERATION - THE EXAMPLE OF THE INCLUSION OF THE
MUNICIPALITY
TRNOVSKA
VAS
INTO
THE
JOINT
MUNICIPAL
ADMINISTRATION
Cooperation of municipal administrations in Slovenia is nowadays of substantial
importance for the steady development and effective provision of development needs for
local population.
Municipal administration implements professional, promotional and development tasks
as well as tasks with regard to public service provision from municipal competences.
The problem, which emerges mainly in small municipalities, is that municipal
administration cannot handle the tasks which the legislation imposes. Mainly due to
personnel administration and financial resources. For that reason some municipalities
were obliged to connect with each other and constitute a body of joint municipal
administration.
In the diploma paper the example of intermunicipal cooperation between municipality and
municipal administration is presented.
Key words: local self-government, local community, joint municipal administration,
municipal administration, most frequent joint bodies.
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1 UVOD
Občine v okviru ustave in zakona samostojno urejajo ter opravljajo javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti. Tako
občine normativno urejajo lokalne zadeve javnega pomena, upravljajo občinsko
premoženje, omogočajo pogoje za gospodarski razvoj občin, ustvarjajo pogoje za gradnjo
stanovanj in skrbijo za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj ter skrbijo za
lokalne javne službe. Zagotavljajo in pospešujejo vzgojno-izobraževalno ter zdravstveno
dejavnost, pospešujejo službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega
varstva otrok in družine. Skrbijo za socialno ogrožene, invalide, pospešujejo raziskovalno,
kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, skrbijo za varstvo zraka,
tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter
opravljajo druge dejavnosti varstva okolja. Upravljajo, gradijo in vzdržujejo občinske
ceste, skrbijo za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih
nesreč ter urejajo javni red v občinah. Na podlagi naštetega je občina osnovna in
temeljna enota lokalne samouprave, ki kot svojo prioritetno nalogo opravlja in skrbi za
dobrobit vseh občanov in občank.
Občina Trnovska vas je ena izmed manjših občin v Sloveniji. Šteje približno 1347
prebivalcev (Statistični urad RS, november 2012), zato se odpira vprašanje, zakaj se je
vključila v skupno občinsko upravo, na kakšen način in katera so tista področja oziroma
naloge, zaradi katerih se je bila primorana vključiti v Skupno občinsko upravo občin v
Spodnjem Podravju.
Diplomsko delo se v prvem delu nanaša predvsem na temeljne pojme: javni sektor, javna
uprava, lokalna samouprava, občina in zajema organizacijsko strukturo slovenskih občin.
V drugem delu so predstavljene oblike medobčinskega sodelovanja, s posebnim
poudarkom na skupnih občinskih upravah. V delu je prikazano medobčinsko sodelovanje,
in sicer na primeru vključenosti Občine Trnovska vas v Skupno občinsko upravo občin v
Spodnjem Podravju.
Namen diplomske naloge je analiza vzrokov za vključitev v skupno občinsko upravo in
nalog, ki jih ta organ izvaja. Katera so tista področja, ki jih skupna občinska uprava izvaja
za občino? Raziskava bo pokazala, ali je Občina Trnovska vas del nalog upravičeno
prenesla na skupno občinsko upravo. Ali so res področja, ki jih občinska uprava ne more
pokrivati? Analiza bo pokazala tudi, ali je za občino ceneje, da določene naloge opravi
skupna občinska uprava, namesto da bi občina zaposlila dodatne kadre. Namen dela je
tudi pojasniti, kaj medobčinsko sodelovanje pomeni za občana.
V diplomski nalogi so uporabljene različne raziskovalne metode. V prvem delu sem
uporabila metodo deskripcije. V osrednjem delu naloge sem uporabila metodo
proučevanja primerov in zgodovinsko metodo. V zaključnem delu sem uporabila
induktivno metodo.
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2 TEMELJNI POJMI
2.1 JAVNI SEKTOR
»Javni sektor je splet dejavnosti in organizacij, ki skupaj z zasebnim sektorjem in s
prostovoljnim (asociativnim) sektorjem sestavlja celoto družbenega življenja.
Javni sektor je kompleksen pojem, ki ga določajo različne značilnosti (lastnina,
proračunsko financiranje, regulacija, statusnopravne oblike in drugo).« (Tičar, Rakar,
2011, str. 140).
»Javni sektor (najsplošneje gledano) izvaja dve temeljni funkciji, in sicer:
1. odločanje o javnih zadevah (javno upravljanje) ter
2. zagotavljanje javnih dobrin in storitev (javne službe).
Funkcija javnega upravljanja oz. regulatorna funkcija je oblastna funkcija, funkcija
izvajanja javnih služb oz. servisna funkcija pa je neoblastna funkcija javnega sektorja. V
okviru prve funkcije gre namreč za proces odločanja o ciljih javnopravnih skupnosti in o
načinih za njihovo doseganje, ki se praviloma odraža v izdajanju oblastnih pravnih aktov
zakonodajalca in organov izvršilne oblasti, v okviru druge funkcije pa v nudenju javnih
dobrin in storitev, ki praviloma nimajo oblastnega značaja.« (Tičar, Rakar, 2011, str. 143–
144).
»Javni sektor sestavljajo: država z vsemi svojimi organi, lokalne skupnosti s svojimi
organi, javni zavodi, javne agencije, javni skladi in javna podjetja.« (Virant, 2006, str. 17).

2.2 JAVNA UPRAVA
»Javna uprava je ožji pojem in je del javnega sektorja. V funkcionalnem smislu je javna
uprava del procesa odločanja o javnih zadevah, in sicer tisti del, ki poteka na izvršilni
ravni. V organizacijskem smislu je javna uprava skupek organov in organizacij, ki
opravljajo dve poglavitni funkciji: zagotavljajo strokovne podlage za politično odločanje in
neposredno izvršujejo sprejete politične odločitve.« (Virant, 2006, str. 18).
»Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje država. Je
aparat, s katerim država izvršuje svoje cilje, dosega svoje koristi.« (Virant, 2006, str. 23).
»Javna uprava se po organizacijski opredelitvi deli na:
– organe državne uprave,
– organe samoupravnih lokalnih skupnosti,
– nosilce javnih pooblastil.« (Virant, 2004, str. 63).
»Državna uprava kot del izvršilne oblasti izvršuje upravne naloge. Državno upravo lahko v
funkcionalnem smislu opredelimo kot instrumentalno fazo procesa javnega upravljanja, v
organizacijskem smislu pa kot celoto državnih organov, ki to fazo procesa javnega
upravljanja izvajajo.
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Naloge državne uprave izvajajo organi državne uprave in nosilci javnih pooblastil.
Razvojno gledano državna uprava predstavlja jedro javnega sektorja.« (Tičar, Rakar,
2011, str. 186).
»Državna uprava izvaja dve temeljni funkciji:
1. sodeluje pri oblikovanju politike in
2. izvršuje sprejete politične odločitve.
Znotraj teh funkcij izvaja več vrst nalog oziroma dejavnosti. Teorija te naloge razvršča na
različne načine.
Državna uprava neposredno izvršuje politične odločitve parlamenta in vlade in pripravlja
strokovne podlage za njihovo oblikovanje. Državna uprava izdaja predpise in sodeluje pri
njihovi pripravi.« (Tičar, Rakar, 2011, str. 187).
»Javno pooblastilo se da subjektu, ki organizacijsko ni vključen v državno upravo za
opravljanje njenih nalog. Ustava v 121. členu dovoljuje, da se z zakonom lahko prenesejo
nekatere naloge državne uprave v izvajanje izven upravnih organov z javnim
pooblastilom, v izvajanje samoupravnim skupnostim, podjetjem in drugim organizacijam
ter posameznikom.
Javno pooblastilo dobijo subjekti, ki so strokovno usposobljeni oziroma kadrovsko in
tehnično opremljeni za izvajanje nalog, ker se s podelitvijo javnega pooblastila želi doseči
večjo racionalnost in učinkovitost izvajanja upravnih nalog.« (Virant, 2004, str. 117).
»Pojem javne službe se nanaša na servisno dejavnost, in ne na njene izvajalce, oziroma
na režim, ki določa to dejavnost.
Je dejavnost:



ki zagotavlja javne storitve;
za izvajanje katere je odgovorna država ali lokalna skupnost;
ki je iz zasebne sfere prenesena v javno sfero;



ki se opravlja v javnopravnem režimu.




Ker gre za javne storitve, pomeni, da jih želi ali potrebuje širša skupnost ljudi, zato je za
izvajanje javnih služb odgovorna država ali občina.
Za dejavnost, ki se opravlja v javnopravnem režimu, velja poseben splet pravil:
 določi se način izvajanja dejavnosti;



določijo se razmerja med izvajalcem, uporabnikom in državo oziroma lokalno
skupnostjo;
cene (z zakonom država ali občine oblikujejo cene, javnopravni režim ni tržni
režim).« (Virant, 2004, str. 129–130).

3

2.3 LOKALNA SAMOUPRAVA
»Lokalna samouprava je način upravljanja javnih zadev lokalnega značaja, pri katerem
neposredno sodelujejo prebivalci teritorialne skupnosti, ki je ožja od države.
Elementi lokalne samouprave so:
1.
2.
3.
4.
5.

teritorialni,
pravni,
funkcionalni,
organizacijski in
materialno-finančni.

Teritorialni element se nanaša na obstoj lokalnih skupnosti. Pravni element se nanaša na
pravno subjektiviteto lokalnih skupnosti. Funkcionalni element se nanaša na samostojno
urejanje določenega dela javnih zadev. Organizacijski element se nanaša na način
izvajanja nalog. Materialno-finančni element se nanaša na sredstva, potrebna za izvajanje
nalog. Lokalna samouprava je bistveni sestavni del demokratične ureditvene sodobne
države.« (Tičar, Rakar, 2011, str. 239–241).
»Najpomembnejši zakoni, ki v Sloveniji urejajo področje lokalne samouprave, so:
 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB2, 76/2008,
79/2009, 51/2010);
 Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008);
 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008,
36/2011);
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO) (Uradni list
RS, št. 108/2006-UPB1, 99/2010 ODL. US:U-I-137/10-47).
Izmed mednarodnih dokumentov je za področje lokalne samouprave posebej pomembna
Evropska listina lokalne samouprave, ki jo je Slovenija ratificirala v letu 1996 (Uradni list
RS – mednarodne pogodbe, št. 15/1996, Uradni list RS, št. 57/1996).
K navedenim zakonom pa je potrebno dodati vse tiste področne zakone, ki vsebujejo
določila o delovnem področju in pristojnostih občin na posameznih področjih.« (po
Brezovnik, 2006, str. 5).
»Ne glede na ustavno-politični pomen pa je lokalna samouprava kot eden od sestavnih
delov javne uprave in s tem javnega sektorja vpeta v širše družbeno-ekonomsko okolje in
zato deli njegovo usodo. V povezavi s temo monografije to pomeni, da je treba
funkcionalno, organizacijsko in finančno-materialno komponento lokalne samouprave
obravnavati v okviru trenutne javnofinančne situacije. Konkretneje povedano – ob danem
obsegu nalog je treba poskrbeti, da bo sistem javnega upravljanja na lokalni ravni deloval
racionalno, učinkovito, uspešno, kakovostno in ekonomično.« (Rakar, Grmek, 2011, str.
131).
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2.4 LOKALNA SKUPNOST
»Lokalna skupnost je:
1.
2.
3.
4.
5.

skupnost ljudi,
na določenem ozemlju, ožjem od države,
ki jih povezujejo skupne potrebe in interesi,
dejavnost za njihovo uresničevanje in
zavest o skupni pripadnosti.

Ta povezanost se ponavadi oblikuje na ravni naselja, lahko pa tudi na ravni več med seboj
povezanih naselij. Lokalno skupnost kot sociološki pojav je težko zamejiti, zato lahko o
mejah med lokalnimi skupnostmi govorimo šele tedaj, ko jih določi država s svojimi
pravnimi akti, pri čimer je določitev meja odvisna od meril, ki jih država pri tem uporabi.
Lokalna skupnost torej kot sociološki pojem, ki ga je treba ločiti od pojma lokalna
samouprava – lokalna skupnost kot sociološki pojav, namreč obstoji ne glede na to, ali jo
država prizna in ji podeli status samoupravnosti.« (Tičar, Rakar, 2011, str. 239–240).

2.5 OBČINA
»Zakon o lokalni samoupravi ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.
V Republiki Sloveniji je ustanovljenih 212¹ občin.
Občina v okviru ustave in zakona ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z
ZLS, s področnimi zakoni ter s splošnimi akti (statutom, odloki), kot tudi državne naloge,
ki jih država prenese nanje z njihovim soglasjem (zdaj ni več potrebno) ter z zagotovitvijo
sredstev za njihovo uresničevanje.« (Vlaj, 2006, str. 20).
»Po Ustavi Republike Slovenije območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so
povezana s skupnimi potrebami in z interesi prebivalcev. Ustava določa, da se občina
ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja
prebivalcev na določenem območju. Sicer pa je (se) območje občine določeno z Zakonom
o ustanovitvi občin(e).« (Brezovnik, 2011, str. 7).

¹ Obstoj občine Ankaran je sporno pravno vprašanje, saj ni ustanovljena z zakonom ampak z odločbo ustavnega sodišča.
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Slika 1: Občine v Republike Sloveniji

Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012)

Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva
in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave,
ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. (ZLS, 6.
člen). Občine so osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja. (ZLS, 7. člen). Občine se financirajo iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi
slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom določenih
nalog, zagotovi potrebna dodatna sredstva država. (ZLS, 8. člen). Območje občine obsega
območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi
prebivalcev. Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi občine. Območje
občine se lahko spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi z zakonom po
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Z zakonom, s
katerim se ustanovi nova občina, se določijo njeno območje, ime in sedež, število
članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za konstituiranje občine.
Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. (ZLS, 12. člen).
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:
upravlja občinsko premoženje;
omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
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načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči;
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega
socialnega sklada stanovanj;
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo
otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide ter ostarele;
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
 ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za
kakovost življenja njenih prebivalcev;
 pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in
drugo dejavnost na svojem območju;
 pospešuje razvoj športa in rekreacije;
 pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih
programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge
občinskega redarstva;
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
 organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;
 skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
 lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih
ali obletnicah občanov;
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi
občine, ter opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače
določeno;
 sprejema statut občine in druge splošne akte;
 organizira občinsko upravo;
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. (ZLS, 20. člen).


Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. (ZLS, 28. člen). Člani
občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji. (ZLS, 34. a člen).
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu
naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog. (ZLS, 49. a člen).
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3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SLOVENSKIH OBČIN
3.1 ŽUPAN
Župan predstavlja in zastopa občino.
Predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje
odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine. Zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit
in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko pri ustavnem sodišču vloži zahtevo za oceno njegove skladnosti
z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali je v
nasprotju s statutom ali z drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu,
da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za
zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako
odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. Če se odločitev občinskega
sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve. (ZLS, 33.
člen).
Občina ima najmanj enega podžupana. Izmed članov občinskega sveta ga imenuje župan,
ki ga lahko tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa
mandata novo izvoljenega župana podžupan,če jih ima občina več, pa tisti podžupan, ki
ga določi župan, razen če je ta razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno
opravljal funkcijo župana oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov
občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. (ZLS, 33. a člen).

3.2 OBČINSKI SVET
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet:





sprejema
sprejema
sprejema
sprejema

statut občine;
odloke in druge občinske akte;
prostorske in druge plane razvoja občine;
občinski proračun in zaključni račun;
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imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov
občinskega sveta;
 nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev
občinskega sveta;
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom
drugače določeno;
 imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
 odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut občine.


Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. (ZLS, 28. a
člen).
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje
izmed svojih članov.
Občinski svet lahko kot svoja delovna telesa ustanovi tudi druge komisije in odbore. Člane
komisij in odborov imenuje izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov,
vendar največ polovico. Delovno telo občinskega sveta vodi njegov član. Članstvo v
komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine
ali z delom v občinski upravi.
Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške
ali četrtne odbore. Njihove člane imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed
prebivalcev posameznih ožjih delov občine, če ti v občini niso ustanovljeni, pa izmed
prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali z
odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih
prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali
z odlokom se lahko določi, da ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu
svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa statut občine
ali odlok, mora občinski svet pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine,
obvezno pridobiti mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora. (ZLS, 30. člen).

3.3 NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti
nadzorni odbor:




opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov,
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna ter pooblaščenih oseb z
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občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

ter

ocenjevanje

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v
roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico od občine zahtevati in dobiti podatke, ki so mu
potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva
nadzorni odbor.
Delo nadzornega odbora je javno. Pri svojem delu je dolžan varovati osebne podatke in
državne, uradne ter poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročila s priporočili ter
predlogi. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in
predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno
samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, njegovo
oblikovanje, načela za organizacijo dela ter predstavljanje nadzornega odbora, obveznosti
in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter s priporočili in predlogi nadzornega
odbora ter javnost njegovega dela. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme
svoj poslovnik. (ZLS, 32. člen).

3.4 OBČINSKA UPRAVA
»To, kar je na državni ravni državna uprava, je na lokalni ravni občinska uprava.
Strokovne naloge v občini izvaja občinska uprava. Njena funkcija je podobna funkciji
državne uprave.« (Virant 1998, 183).
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo ustanovi
občinski svet na podlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave
pa vodi njen direktor. (ZLS, 49. člen).
»Upravo lokalne skupnosti predstavljajo zaposleni uslužbenci. Vsaka občina potrebuje
strokovno skupino za opravljanje strokovnih nalog, ki jih izvoljeni člani predstavniškega
telesa (npr. občinskega sveta) ne zmorejo opravljati.« (Vlaj 2004, str. 253).
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3.5 NALOGE OBČINSKE UPRAVE
»Sodobna občinska uprava je načeloma zadolžena za izvajanje treh sklopov nalog. Prvi
sklop predstavljajo tako imenovane lokalne zadeve javnega pomena, ki si jih občine
določijo v okviru lastne ustavne avtonomije in jih opredelijo z lastnimi akti. Drugi sklop
nalog predstavljajo lokalne zadeve javnega pomena, ki jih področna zakonodaja naloži
občinam.« (Vlaj v Pinterič 2004, 9–10). »Te naloge občina ureja in izvaja kot svoje. Zadnji
sklop predstavljajo prenesene naloge državne uprave.« (Prezelj in Vlaj v Pinterič 2004,
10), ki jih država prenese v izvajanje občinam, vendar ostanejo pod državnim nadzorom
in so financirane neposredno s strani države.« (Vlaj 2004, str. 253–254).

3.6 ORGANIZIRANOST OBČINSKI UPRAV
»Organi občinske uprave se ustanovijo z odlokom o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave, s katerim se določi tudi njihovo delovno področje. Organe občinske
uprave vodijo predstojniki, ki jih imenuje in razrešuje župan. Delavci občinske uprave
opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s statutom občine in pravilnikom
o sistematizaciji delovnih mest, skladno s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje
posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih predstojnika organa
občinske uprave.« (Vlaj 2004, str. 253–254).
»Organizacija občinske uprave je stvar predstavniškega organa občine ali župana tako
glede števila delovnih mest, natančnejše organizacijske strukture kot tudi glede
morebitnih pooblastil za samostojno odločanje predstojnikov. Prav tako je organizacija
občinske uprave odvisna od pristojnosti občine, od njenega obsega in sposobnosti
organiziranja in financiranja uprave. Po mnenju upravnih strokovnjakov (Pirnat v Vlaj
2004, str. 254) je treba upravno organiziranost slovenskih občin prilagoditi velikosti občin
in po tujih vzorih izdelati različne modele za različne velikosti občin. Že danes so razlike
med občinskimi upravami velike, saj segajo na celotnem spektru od dveh do 500 in več
zaposlenih. Občinsko upravo sestavlja eden ali več organov občinske uprave, ki jih
ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi tudi njihovo
notranjo organizacijo in delovno področje. Predstojnik občinske uprave je župan, delo
uprave pa najbolj pogosto vodi direktor občinske uprave (ponekod tudi tajnik občine), ki
ga imenuje in razrešuje župan. Župan nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje
občinske uprave.« (Vlaj 2006, str. 195).

3.7 VRSTE OBČINSKIH UPRAV
»V Sloveniji poznamo tri vrste občinskih uprav:
Enovita občinska uprava; pojavlja se zlasti v manjših občinah, kjer uprave ni
mogoče organizirati po resornem načelu – v tem primeru je ustanovljen en sam
občinski upravni organ, znotraj katerega je organizacija izvedena po funkcionalnem
načelu.
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Razdeljena občinska uprava; pojavlja se zlasti pri srednjih in večjih občinah;
uprava je organizirana po resornem načelu in ima več upravnih organov; njihovo
število je v največji meri odvisno od velikosti občine; pri srednjih občinah so običajno
ustanovljeni le trije ali štirje upravni organi, pri večjih je teh organov lahko tudi več,
med nekaterimi njihovimi nalogami je tudi zagotavljanje javnih služb.


Skupna občinska uprava; občina lahko pri opravljanju upravnih nalog sodeluje z
drugimi občinami, tako da skupaj ustanovijo enega ali več organov skupne občinske
uprave; v okviru skupne občinske uprave se tako lahko zagotavlja opravljanje vseh
upravnih nalog, izvajanje nalog komunalnega ali inšpekcijskega nadzorstva. Pri tem ne
gre za oblikovanje skupnega organa, ki bi sprejemal politične odločitve ali zagotavljal
njihovo usklajevanje, temveč le za oblikovanje skupnega upravnega aparata, ki
»servisira« politične predstavniške organe več občin z opravljanjem vseh ali zgolj
nekaterih upravnih nalog. Skupno občinsko upravo ustanovita najmanj dve občini,
njun organ pa je ustanovljen, ko splošni pravni akt o njegovi ustanovitvi sprejmejo
občinski sveti vseh sodelujočih občin.« (Vlaj 2004, str. 282).
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4 VLOGA IN POMEN OBSTOJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
4.1 OBLIKE MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA
»Medobčinsko sodelovanje ima v Sloveniji dve neposredni podlagi, in sicer Evropsko
listino lokalne samouprave (v nadaljevanju MELLS) in Zakon o lokalni samoupravi (v
nadaljevanju ZLS).
MELLS v 10. členu določa pravico lokalnih oblasti sodelovati pri izvajanju svojih pooblastil
in v okviru zakona oblikovati konzorcije z drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog
skupnega pomena, pri čemer je smisel določbe funkcionalno povezovanje lokalnih oblasti
z namenom večanja učinkovitosti delovanja skozi skupne projekte ter naloge, ki jih
posamezna občina sama ne bi mogla izvesti.
ZLS predvideva naslednje oblike medobčinskega sodelovanja:
1.
2.
3.
4.
5.

ustanavljanje organov skupne občinske uprave, ki opravljajo posamezne naloge
občinske uprave (49. a člen),
skupnih organov za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin skupnega javnega
zavoda ali javnega podjetja (61. člen),
skupnih organov občinskega pravobranilstva za zastopanja občin in pravnih oseb, ki
so jih občine ustanovile, pred sodišči ter drugimi državnimi organi (61. člen),
interesnih zvez zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter
izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov (86. člen),
združenje zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja
in zagotavljanja skupnih interesov (86. člen).

Namen medobčinskega sodelovanja je skupno urejanje in opravljanje lokalnih zadev
javnega pomena, pri čemer lahko občine v ta namen združujejo sredstva na različne
načine.« (Rakar, Grmek, 2011, str. 136).
»Slovenski parlament je uzakonil več rešitev, ki omogočajo tako opravljanje skupnih
upravnih nalog kot tudi opravljanje skupnih javnih gospodarskih in negospodarskih služb.
Občine lahko sodelujejo pri opravljanju upravnih nalog tako, da ustanovijo organ skupne
občinske uprave, ki za vse občine ustanoviteljice opravlja določene upravne naloge.
Najbolj tipičen in najpogostejši primer je skupna inšpekcija ali redarstvo, občine pa se
odločajo še za sodelovanje na področju urbanizma oziroma upravljanja s prostorom. Dve
ali več občin z odlokom ustanovijo organ skupne občinske uprave, določijo sistemizacijo
delovnih mest in predstojnika ter razmerje pri delitvi stroškov po številu prebivalcev.
Skupni občinski (medobčinski) inšpektor tako izda prvostopenjsko odločbo, pritožbeni
organ pa je župan tiste občine, na ozemlju katere je bila kršitev predpisa ugotovljena.
Občine se po enakem postopku lahko dogovorijo, da občinska uprava ene občine opravlja
upravne naloge za vse druge občine.« (Lavtar 2005, str. 29).
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»Vedeti je potrebno, da medobčinsko sodelovanje niso le skupne občinske uprave, da
zakon o lokalni samoupravi predvideva tudi možnost združevanja v zveze občin.
Prav tako je med občinami veliko projektnega sodelovanja, ki temelji na posameznem
projektnem interesu dveh ali več občin (kot npr. izgradnja infrastrukture), da o
vsakodnevnih aktivnostih in sodelovanju niti ne razlagamo podrobno.
Prva faza sodelovanja oziroma nesodelovanja, ki se je nekako normalno odvila takoj po
reformi lokalne samouprave v letu 1994, ko se je večina območij prejšnjih skupnih občin
razdelilo na dva ali več delov, je nekako za nami. Občine so si razdelile premoženje,
sprejele delitvene bilance in pričele sodelovati najprej pri upravljanju skupnih podjetij ter
zavodov.
Naslednja faza, ki še poteka, pa se vendarle tudi že počasi končuje, je »politično«
interesno povezovanje, ki je temeljilo v glavnem na parcialnih in včasih tudi političnih
interesih, le deloma pa sledilo smislu cenejšega in bolj kakovostnega izvajanja nalog. V
več primerih do povezovanja ni prišlo, prav zaradi ideološko-političnih razlogov.
V zadnjem obdobju se kot osnovni smisel in cilj povezovanja kaže izkazani interes na
določenem področju delovanju, ki se lahko realizira ob optimalnem delovanju za vse
udeležence na nekem področju, kar pomeni za vse cenejše ter bolj kakovostno izvajanje
nalog, kar se zdi pomemben napredek v razvoju medobčinskega sodelovanja. Navedeno
pa tudi omogoča in navaja k sodelovanju ne le tam, kjer država in proračun to podpirata,
temveč tudi tam, kjer je to smiselno in racionalno za določeno območje in določeno
področje, kot je na primer razvoj turizma, morda tudi na področju nalog socialnega
varstva in zdravstva.« (Žohar 2012, str. 133–134).
»Nadaljnji razvoj skupnih občinskih uprav in drugih oblik medobčinskega povezovanja in
sodelovanja je v Sloveniji nujen proces, tako zaradi izjemno raznolikih in številnih občin, ki
izvajajo veliko število nalog, od katerih bi vsaj nekatere sodile na drugo raven lokalne
samouprave oziroma pokrajine, nekatere pa morda celo na državo, kot tudi zaradi
enostavno izkazanega interesa na določenem področju delovanja, ki se lahko realizira ob
optimalnem delovanju za vse udeležence na nekem področju, kar pomeni za vse cenejše
in bolj kakovostno izvajanje nalog.« (Žohar 2012, str. 137).

4.2 SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
»Skupna občinska uprava je ena izmed oblik medobčinskega sodelovanja. Ne gre za
oblikovanje skupnega organa, ki bi sprejemal politične odločitve ali zagotavljal njihovo
usklajevanje, temveč za oblikovanje skupnega upravnega aparata, ki »servisira« župane
in občinske svete več občin z vsemi ali nekaterimi upravnimi nalogami. Skupna uprava ni
edinstvena iznajdba naše lokalne samouprave, temveč jo poznajo v številnih tujih
ureditvah. Gre za racionalizacijo organiziranja uprave, ki je v korist vseh občin, ki
sodelujejo v tej obliki povezovanja.« (Vlaj 2006, str. 196).

14

»V letu 2005 smo imeli 12 skupnih občinskih uprav in vanje vključenih 60 posameznih
občin, konec leta 2011 imamo 48 skupnih uprav in vanje vključenih 186 posameznih
občin. V skupnih občinskih upravah se opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora v 183
občinah, redarstva v 151 občinah, urejanje prostora in prostorsko načrtovanje v 48
občinah, notranja revizija v 26 občinah, komunalni nadzor v 16 občinah, zagotavljanje in
izvajanje javnih služb v 23 občinah, varstvo okolja v 5 občinah, finančno-računovodska
služba v 4 občinah, priprava projektov na področjih javnih gospodarskih služb in za
kandidiranje na evropska sredstva v 5 občinah.« (Žohar 2012, str. 130).

4.3 POSTOPEK USTANOVITVE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
Organe skupne občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz
drugega odstavka 49. člena ZLS.
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu
naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog. Občine se lahko odločijo, da
ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske prave
ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo
občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 49. člena ZLS. Župani se
lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz
prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav. (ZLS-NPB5, 49. a člen).
Pri pripravi in sprejemu odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave izhajamo iz
naslednjega:
 župani odločijo, kdo bo pripravil osnutek odloka (to so v večini primerov
zaposleni v občinski upravi, ki poznajo vsebino predpisa),

odlok sprejeme vsak občinski svet posebej,
 veljavnost odloka je vezana na objavo v Uradnem listu Republike Slovenije,
 začetek uporabe odloka je vezan na datum, ki je zapisan v odloku, tako da ga
občine ustanoviteljice in organ skupne občinske uprave pričnejo uporabljati
istočasno,
 predpis se uporablja v skupni občinski upravi in v občinah ustanoviteljicah.


Občinski sveti osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave obravnavajo
na svojih sejah. Občinski sveti imajo pravico, da na osnutek dajo pripombe in predloge.
Pripravljavec odloka pripombe in predloge občinskih svetov upošteva ali pa ne, seveda če
je predlog neumesten oz. protizakonit. Ko se vsi občinski sveti strinjajo z osnutkom odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, ta preide v predlog. S potrditvijo predloga
odloka je končana faza njegovega sprejemanja. Odlok se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati, kot je zapisano v njem.
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4.4 NASTANEK IN RAZVOJ SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
ZLS je že leta 1993 (Uradni list RS, št. 72/93) opredelil skupne občinske uprave, vendar je
bil kasneje še večkrat dopolnjen: leta 1998 z določbami o organizacijskem aktu in
sistemizaciji delovnih mest (ZLS-J) (Uradni list RS, št. 74/98), 2002 z določbami o načinu
upravljanja in vodenja organa skupne občinske uprave in načinu ustanovitve (ZLS-L)
(Uradni list RS, št. 51/02), leta 2005 z določbama o načinu zagotavljanja sredstev za
delovanje skupne uprave in načinom njenega finančnega poslovanja (ZLS-M) (Uradni list
RS, št. 72/05) ter nazadnje še v letu 2007 z vsebinsko spremembo 49. b člena (ZLS-N)
(Uradni list RS, št. 60/07).
Ključni ukrep, ki je v temelju spremenil poglede slovenskih občin na organe skupne
uprave, pa je bila leta 2005 sprememba Zakona o financiranju občin (ZFO-B) (Uradni list
RS, št. 90/05). Vsebina novega 26. b člena je določila, da se občinam, ki v skladu z
zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave, v tekočem
letu zagotavlja dotacija iz sredstev državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu
realiziranih odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja
nalog. (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, 2012).

4.5 ORGANI ZNOTRAJ SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
»Skupne uprave so ustanovljene za opravljanje nalog na naslednjih področjih:



medobčinski inšpektorat,
medobčinski inšpektorat in redarstvo.

To je najpogostejša oblika skupnih uprav.
Ustanovljene so še naslednje skupne uprave z več področji:
medobčinsko redarstvo in komunalni nadzor,
 služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo,
 skupna občinska uprava (področje urejanje prostora, varstvo okolja, inšpekcijski
nadzor in gospodarska infrastruktura),
 skupni organ občinske uprave za področji civilne zaščite in požarne varnosti,
 skupna občinska uprava (inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranji
finančni nadzor, proračunsko računovodstvo, urejanje prostora),
 urad za okolje in prostor regije Saša (prostorska ureditev in prostorsko
načrtovanje, ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine, varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami),
 medobčinska uprava (inšpekcije, redarstvo, nadzor cest),
 urad za pripravo projektov in občinske redarske službe,
 skupna notranja revizijska služba,
 medobčinski urad (upravne, strokovne, razvojne in pospeševalne naloge občin na
področju urejanja okolja ter nalog na področju zagotavljanja in izvajanja javnih
služb),
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medobčinska uprava (občinska inšpekcija in redarstvo, urejanje prostora,
notranji finančni nadzor).« (Sušnik, 2008, 24).


4.6 ANALIZA SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI
Tabela 1: Sedežne občine skupnih občinskih uprav v Sloveniji, njihova delovna
področja in število občin, ki so vključene v skupno občinsko upravo

ZAP. ŠT.

SEDEŽNA OBČINA

PODROČJE

ŠT.
OBČIN

1.

BELTINCI

Medobčinski inšpektorat

5

2.

BLED

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

2

3.

BOVEC

Medobčinska uprava

4

4.

CELJE

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

4

5.

ČRNOMELJ

Medobčinska inšpekcija in redarstvo

3

6.

DOLENJSKE TOPLICE

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

4

7.

DRAVOGRAD

Medobčinski inšpektorat koroške

12

8.

GORNJA RADGONA

Medobčinski inšpektorat

2

9.

GROSUPLJE

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

3

10.

JESENICE

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

4

11.

JESENICE

Notranja revizijska služba

5

12.

KOSTEL

Medobčinska uprava Občin Kostel in
Osilnica

2

13.

KRANJ

Medobčinski inšpektorat Kranj

7

14.

KRANJ

Skupna služba notranje revizije Kranj

4

15.

KRŠKO

Medobčinski inšpektorat - skupni
prekrškovni organ

5

16.

LENDAVA

Organ skupne uprave

3

17.

LITIJA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

4

18.

LJUTOMER

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

5

19.

MARIBOR

Medobčinski inšpektorat

18

20.

MARIBOR

Medobčinski urad za varstvo okolja in
ohranjanje narave

4

21.

MOKRONOG

Skupna občinska uprava Mirnska dolina

3

22.

MORAVSKE TOPLICE

Medobčinska inšpekcija in redarstvo

10

23.

NOVA GORICA

Medobčinska uprava MO Nova Gorica in
Občine Brda

2

24.

ORMOŽ

Medobčinska uprava

3

25.

POSTOJNA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

5

PTUJ

Organ Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju

20

26.

17

27.

RIBNICA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

4

28.

ROGAŠKA SLATINA

SOU občinsko redarstvo Občine Rogaška
Slatina in Rogatec

3

29.

SEŽANA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

4

30.

SEŽANA

Medobčinska notranja revizijska služba

4

31.

SLOVENJ GRADEC

Urad za pripravo projektov in občinske
redarske službe

5

32.

SLOVENSKA BISTRICA

CZ in požarna varnost

2

33.

SLOVENSKA BISTRICA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

3

34.

SLOVENSKE KONJICE

Medobčinski urad

3

35.

ŠEMPETER VRTOJBA

Medobčinska uprava

3

36.

ŠENTJERNEJ

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

3

37.

ŠMARJE PRI JELŠAH

CZ in požarna varnost

6

38.

TABOR

Skupna občinska uprava

2

39.

TRBOVLJE

Medobčinska inšpekcija in redarstvo
Zasavje

3

40.

TRZIN

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

6

41.

VELENJE – MED. INŠP.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in
varstvo okolja

15

42.

VELENJE – SAŠA

Urad za okolje in prostor Saša regije

9

43.

VOJNIK

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

8

44.

VOJNIK

Skupna občinska uprava

2

45.

VRHNIKA

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

7

Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012)

Kot je razvidno iz gornje tabele, v Sloveniji deluje 45 skupnih občinski uprav. Večino jih je
ustanovilo od dveh do devet občin, nekatere pa močno izstopajo. Največ vključenih občin
v skupno občinsko upravo imata tisti s sedežem v Mariboru in Ptuju. Ptuj ima 31. 11.
2012 vključenih že 20 občin. Sledi skupna občinska uprava Velenje s 15 občinami,
Dravograd z 12 in Moravske Toplice z 10 občinami soustanoviteljicami. Skupne občinske
uprave z velikim številom občin ustanoviteljic so ustanovljene na področjih manjših občin.
Iz tabele je razvidno, da v Sloveniji delujejo tudi skupne občinske uprave s samo dvema
občinama ustanoviteljicama, to so na primer skupne občinske uprave Bled, Gornja
Radgona, Kostel, Nova Gorica, Tabor in Vojnik.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je na svoji spletni strani objavilo tabelo priloga
1, iz katere ja razvidno, da je v Sloveniji 24 občin, ki niso vključene v nobeno skupno
občinsko upravo. 140 občin je takšnih, ki so vključene le v eno skupno občinsko upravo,
45 občin je vključenih v dve, 2 občini pa sta vključeni v tri skupne občinske uprave.
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5 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – PRIMER OBČINE TRNOVSKA
VAS
5.1 PREDSTAVITEV OBČINE TRNOVSKA VAS
Občina Trnovska vas je nastala leta 1999 s spremembo Zakona o ustanovitvi občin in
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98). Razdružitev takratne občine Destrnik-Trnovska vas je bila dosežena na podlagi sklepov svetov v vseh krajevnih skupnostih
(Destrnik, Trnovska vas in Vitomarci) ter sklepa Občinskega sveta Občine Destrnik-Trnovska vas. Tudi volja občanov na referendumih je v vseh treh krajevnih skupnostih
pokazala, da jih je več kot 70 % za ustanovitev samostojnih občin.
Občina šteje 1312 prebivalcev in je ena manjših v Sloveniji (Statistični urad RS 2008).
Občina Trnovska vas meri 22,9 km².
Slika 2: Občina Trnovska vas s svojimi sedmimi vasmi

Vir: Občina Trnovska vas (2012)

Občino vodi župan, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. Občinski svet občine
Trnovska vas sestavlja sedem svetnikov.
Občinska uprava Občine Trnovska vas je enovita.
Občinska uprava zagotavlja: strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog
občinske uprave, zakonito, pravočasno ter učinkovito uresničevanje pravic, interesov in
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obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih, polno zaposlenost delavcev v
občinski upravi in učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. (Odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trnovska vas – Uradni vestnik
Tednika, št. 1/1999).
1. 1. 1999 so bile na Občini Trnovska vas redno zaposlene tri osebe. Preko javnih del so
bili vključeni trije javni delavci. Z leti so se redne zaposlitve večale. Tako je bilo 31. 11.
2012 na Občini Trnovska vas redno zaposlenih pet oseb in dva javna delavca.
V občinski upravi Občine Trnovska vas so zaposleni:





direktor občinske uprave občine,
višja referentka,
dve referentki II (za administrativna in finančno-računovodska dela) ter
delavec za preprosta komunalna dela.

Župani Občine Trnovska vas v obdobju 1999–2012 so svojo funkcijo opravljali
neprofesionalno, prav tako podžupana. Občinski svet Občine Trnovska vas vsako leto
sprejeme Odlok o proračunu občine Trnovska vas.
Tabela 2: Proračun Občine Trnovska vas za leto 2012 izkazuje naslednje

A Bilanca prihodkov in odhodkov
Proračun leta 2012
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

1.516.496,71 EUR
1.483.163,39 EUR
33.333,32 EUR

B Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje:
Proračun leta 2012
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00 EUR

C Račun financiranja izkazuje:
Proračun leta 2012
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILO DOLGA
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO FINANCIRNAJE

0,00 EUR
33.333,32 EUR
0,00 EUR
- 33.333,32 EUR
- 33.333,32 EUR
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2011

Proračun leta 2012
0,00 EUR

Vir: Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas,
6/2011)

5.2 ORGANIZIRANOST OBČINE TRNOVSKA VAS
Slika 3: Organigram Občine Trnovska vas

Vir: Občina Trnovska vas (2012)

Občino Trnovska vas predstavlja, zastopa in vodi župan. Občina Trnovska vas v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki
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zadevajo prebivalce občine, ter naloge iz državne pristojnosti, ki se po predhodnem
soglasju občinskega sveta nanjo prenesejo z zakonom.
Organi občine so: občinski svet, župan in nadzorni odbor občine. Občina ima volilno
komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in
drugimi predpisi ter s splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter
varstvo zakonitosti volilnih postopkov. Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev
in naloge določa zakon. Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov
občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in s statutom. Člani občinskega sveta,
župan in podžupan so občinski funkcionarji.
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, s statutom in splošnimi akti občine
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava odloča o upravnih
stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge
občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora. Občinska uprava opravlja strokovna,
organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Ustanovi jo občinski svet na
predlog župana z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in delovno
področje. Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje
organizacijske enote. Vodi jo direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.
(Statut Občine Trnovska vas, Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007).
5.2.1 PODROBEN PREGLED VSEH NALOG, KI JIH OPRAVLJAJO ZAPOSLENI


Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:

– načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela občinske uprave,
– priprava odlokov in pravilnikov,
– sodelovanje na sejah delovnih teles in občinskega sveta,
– priprava načrtov razvojnih programov,
– priprava dokumentacije na državne in evropske javne razpise,
– delna priprava proračuna občine, rebalansa proračuna občine in zaključnega računa
občine,
– priprava pogodb,
– kontrola vseh računov, situacij in odredb za izplačila iz proračuna občine,
– priprava podlag za prodajo premoženja občine in nakup premoženja,
– zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
– druga dela po navodilu župana.
 Višji referent I opravlja naslednje naloge:
– naloge s področja kmetijstva in malega gospodarstva,
– izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča,
– naloge s področja prostorskega načrtovanja in sistema prostora,
– sodelovanje v komisiji za naravne nesreče in priprava obračunov v primerih naravnih
nesreč (suša, poplava …),
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– spremljanje investicij v občini (kanalizacija, ceste),
– spremljanje področja lokalnih cest in javnih poti (zbiranje ponudb, vodenje evidenc
porabe sredstev za vzdrževanje cest, izdaja soglasja za priključitev na občinsko cesto,
priklopi in podboji na občinsko cesto),
– gradbene zadeve (izdaja projektnih pogojev, izdaja soglasij na PGD),
– urejanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– naloge v zvezi s predšolsko vzgojo (vodenje porabe sredstev),
– naloge s področja komunalnih zadev (odvoz smeti),
– izdaja odločb za komunalni prispevek,
– zbiranje ponudb za izbiro prevoznika za šolske prevoze ter vodenje stroškov porabe
sredstev,
– priprava različnih poročil,
– druga dela po navodilu župana in direktorja občinske uprave.
 Referent II (za administrativna dela) opravlja naslednje naloge:
– sprejem strank,
– sprejemanje pošte in računalniško evidentiranje prejete ter oddane pošte,
– vodenje oddajne knjige pošte in odprava pošiljk,
– spletna stran,
– administrativna dela: spremni in drugi dopisi, priprava različnih evidenc,
– priprava nekaterih soglasij, odločb, dovoljenj, potrdil in izjav:
 potrdilo – dokazilo o oddaljenosti in neprimernih povezavah javnega prometa,
 soglasje k prireditvi,
 soglasje za obnovo spomenika na pokopališču v Trnovski vsi,
 dovoljenje za uporabo javnega prostora za opravljanje trgovskih in gostinskih
dejavnosti zunaj poslovnih prostorov,
 dovoljenje za uporabo javnega prostora (dvorana, igrišče, telovadnica),
 dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
 odločba o uporabi simbolov občine Trnovska vas,
 odločba o gibanju pustne povorke,
– izvajanje nalog za zavarovanje občanov brez prejemkov (vodenje in ažuriranje
seznamov zavarovancev in plačila),
– izvajanje nalog socialnega varstva (domska varstva, družinski pomočniki, pomoč na
domu),
– nabava pisarniškega materiala za občino,
– izpis potnih nalogov,
– obdelovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov (delavci,
zdravstveni pregledi, delovni čas, usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom,
zdravstveno zavarovanje) – po Zakonu o zavarovanju osebnih podatkov,
– vodenje evidence ur, letnega dopusta in drugih odsotnosti za redno zaposlene in javne
delavce ter druga kadrovska opravila,
– javna dela – priprava programov na javni razpis,
– priprava pogodb za javne delavce,
– priprava obračuna plač za javne delavce za Zavod RS za zaposlovanje,
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– arhiviranje gradiva za občino,
– delna priprava občinskega praznika,
– organiziranje dedka Mraza za predšolske in šoloobvezne otroke,
– priprava gradiva, pisanje zapisnikov, izvlečkov sklepov za občinski svet, njegove odbore
in komisije,
– sodelovanje na sejah občinskega sveta, odborov in komisij,
– spremljanje dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– spremljanje dela društev v občini (kulturna, športna, humanitarna in druga)
– spremljanje dela na področju športa,
– spremljanje dela na področju kulture,
– spremljanje dela statutarno pravne komisije,
– spremljanje dela sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– druga dela po navodilu župana in direktorja občinske uprave.
 Referent II (finančno-računovodska dela) opravlja naslednje naloge:
– priprava in izvrševanje proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun občine,
– blagajniško poslovanje,
– priprava končnih in periodičnih finančnih poročil ter zaključnega računa proračuna,
– priprava premoženjske bilance občine,
– strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih
ter drugih aktov s področja javnih financ,
– obračun plač zaposlenih v občinski upravi in na javnih delih,
– finančno-računovodske naloge pri izvrševanju proračuna občine (knjiženje poslovnih
dogodkov, vodenje saldakontov, glavne knjige, plačilo računov),
– arhiviranje in odlaganje dokumentacije s svojega delovnega področja,
– priprava delnih poročil pri izvrševanju proračuna,
– druga dela po navodilu župana in direktorja občinske uprave.
 Delavec za preprosta komunalna dela opravlja naslednje naloge:
– urejanje zelenih površin (okolica osnovne šole, športno igrišče v Trnovski vasi in okolica
občine) ter košnja trave na javnih poteh,
– čiščenje okrog pokopališča,
– čiščenje in urejanje okolice po posameznih naseljih (Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Ločič,
Sovjak, Trnovska vas, Trnovski Vrh),
– urejanje odvodnjavanja in nabrežin ob občinskih cestah,
– čiščenje divjih odlagališč in pobiranje odpadkov po gozdovih (Bišečki Vrh, Biš, Črmlja),
– odmetavanje snega z javnih površin (pločniki),
– čiščenje zarasti ob občinskih cestah,
– čiščenje muld in propustov,
– druga dela po navodilu župana in direktorja občinske uprave.
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Pri pregledu nalog direktorja občinske uprave, referentov in delavca za preprosta
komunalna dela sem ugotovila, da so naloge, če jih podrobno analiziraš, zelo široke.
Posamezniki opravljajo kar nekaj nalog, ki se pojavljajo vsak dan – to so naloge, za katere
referent že vnaprej ve, da jih mora rešiti oz. se ve, kdo jih reši. Pojavijo pa se tudi naloge,
ki jih direktor občinske uprave dodeli sproti oziroma takrat, ko se naloga (zadeva) pojavi.
5.2.2 PREGLED SPLOŠNIH IN STROKOVNIH ZNANJ ZAPOSLENIH


Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave Občine Trnovska vas je po izobrazbi magister znanosti državnih
in evropskih študij. Na občini je zaposlen od 1. 9. 2007 in se je v tem času udeležil
izobraževanja: priprava zaključnega računa proračuna občine.


Višji referent I

Višja referentka je po poklicu upravna tehnica. Na občini je zaposlena od 1. 1. 1999. Med
letoma 1999 in 2007 je bila tajnica Občine Trnovska vas. Opravila je preizkus strokovne
usposobljenosti za delovanje v upravnem postopku, ki obsega odločbe splošnega
upravnega postopka, in usposabljanje za imenovanje v naziv.
V tem času se je udeležila naslednjih izobraževanj:
– Program usposabljanja članov komisij za oceno škode na kmetijskih pridelkih,
– Kako do nepovratnih sredstev EU za občine, podjetja in neprofitne organizacije,
– Lokacijska informacija in z njo povezana vprašanja graditve objektov,
– Vodna povračila, taksa za obremenjevanje vode in taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov,
– Novi zakon s področja graditve objektov in urejanja prostora s podzakonskimi predpisi,
– Postopki oddaje javnih naročil v občinah.


Referent II (za administrativna dela)

Referentka II (za administrativna dela) je po poklicu ekonomsko-komercialna tehnica. Na
Občini Trnovska vas je zaposlena od 1. 1. 1999. Opravila je preizkus strokovne
usposobljenosti za delovanje v upravnem postopku, ki obsega odločbe splošnega
upravnega postopka, in usposabljanje za imenovanje v naziv.
V tem času se je udeležila naslednjih izobraževanj:
– preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom,
– strokovno usposabljanje: Izvajanje letnega programa športa v lokalni skupnosti,
– Pridobitev podatkov iz katastra in zemljiške knjige za potrebe upravnih postopkov,
– Lokacijska informacija in z njo povezana vprašanja graditve objektov,
– Nova zakonodaja s področja graditve objektov in urejanja prostora s podzakonskimi
predpisi,
– Uporaba programskega paketa ArcView GIS v lokalni samoupravi I.
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Referent II (finančno-računovodska dela)

Referentka II (za finančno-računovodska dela) je po poklicu gimnazijska maturantka. Na
Občini Trnovska vas je zaposlena od 1. 1. 1999. V tem času se je udeležila naslednjih
strokovnih izpopolnjevanj:
– Šola poglobljenega knjigovodstva drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta,
– Novosti plačilnega sistema in obračunavanje plač v občinah,
– Elektronsko poslovanje podatkov na obrazcih M 4,
– Finančno poslovanje občin,
– Izvrševanje proračuna,
– Priprava občinskih proračunov,
– Priprave zaključnega računa proračuna,
– Državne pomoči v lokalni samoupravi,
– Inventura in začetek priprav za izdelavo letnega poročila,
– Notranje revidiranje in register tveganj,
– Načrtovanje in izvajanje razvojnih programov v občinah.


Delavec za preprosta komunalna dela

Delavec za preprosta komunalna dela ima končano osnovno šolo. Na Občini Trnovska vas
se je zaposlil 1. 1. 1999 kot javni delavec, 1. 1. 2003 pa je sklenil delovno razmerje za
nedoločen čas. V tem času ni opravil nobenega strokovnega usposabljanja.
Pri pregledu splošnih in strokovnih znanj zaposlenih sem ugotovila, da so opravili kar
nekaj tečajev, seminarjev in posvetov, potrebnih za opravljanje svojih nalog. Je pa res, da
ima le en zaposleni od petih visoko stopnjo izobrazbe.

5.3 PREDSTAVITEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN V SPODNJEM
PODRAVJU
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je bila ustanovljena 1. 7. 1999.
Takratne občine ustanoviteljice: Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci,
Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in
Mestna občina Ptuj so z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin (Uradni list
RS, št. 57/1999) ustanovile skupno občinsko upravo za izvrševanje upravnih nalog na
področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora ter gospodarske
infrastrukture.
Od ustanovitve do danes se je število občin, ki so se vključile v skupno občinsko upravo,
povečalo. Danes so v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju naslednje občine:
Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci,
Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sveti
Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj.
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Slika 4: Občine, vključene v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju

Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012)

Prav tako se je povečalo število področij, ki jih za občine izvaja skupna občinska uprava.
S prva se je skupna občinska uprava imenovala Skupna občinska uprava. Leta 2009 so
odlok dopolnili, tako da se sedaj akt o ustanovitvi imenuje Odlok o ustanovitvi organa
Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 23/2009).
Spremenilo se je tudi ime skupne občinske uprave in se glasi Skupna občinska uprava
občin v Spodjem Podravju.
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je sestavljena iz naslednjih notranjih
organizacijskih enot:






oddelek za prostor,
oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb,
medobčinska inšpekcija,
medobčinsko redarstvo,
skupna notranja revizijska služba.
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Tabela 3: Naloge, ki jih je za posamezne občine v letu 2011 izvajala Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Prostorsko
načrtovanje
Občina
OPN

Izve.
akti
+
SMA

Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Juršinci
Kidričevo
Majšperk

x
x
x
x
x
-

Markovci
Ormož
Podlehnik
Središče ob
Dravi
Starše
Sv. Andraž
v Slov. g.

Zagotavljanje in
izvajanje javnih služb

Inšpekcije

Redarstvo

Notranje
revidiranje

Naloge na vseh
področjih

Potrdila

CERO
+
infrast.

Projekt
zaščite
podtal.

Cestna
infrast.

Medobč.
inšp.

Medobč.
redar.

Skupna not.
rev. služba

Pravna
pomoč

Tajništvo
+
vodenje

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
-

x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x
x

x

x

x
x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

-

x
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Prostorsko
načrtovanje
Občina

Sveti Tomaž
Trnovska
vas
Videm
Zavrč
Žetale
MO Ptuj
Skupaj

OPN

Izve.
akti
+
SMA

-

Zagotavljanje in
izvajanje javnih služb

Inšpekcije

Redarstvo

Notranje
revidiranje

Naloge na vseh
področjih

Potrdila

CERO
+
infrast.

Projekt
zaščite
podtal.

Cestna
infrast.

Medobč.
inšp.

Medobč.
redar.

Skupna not.
rev. služba

Pravna
pomoč

Tajništvo
+
vodenje

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

x

x

-

x

-

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
13

x
x
x
x
15

x
x
x
x
12

x
x
x
x
17

x
6

x
6

x
x
x
x
16

x
x
x
x
19

x
x
x
16

x
6

x
x
x
x
21

Vir: Poročila Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (2011, str. 3)
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31. 12. 2011 je bilo na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju zasedenih 31
sistemiziranih delovnih mest, s tem da je ena oseba zaposlena za čas nadomeščanja javne
uslužbenke, ki je na porodniškem dopustu.
Vsi javni uslužbenci imajo glede na sistemizacijo delovnih mest zahtevano strokovno
izobrazbo, nekaj pa jih ima višjo stopnjo strokovne izobrazbe, kot je zahtevana za
sistemizirano delovno mesto. Višja izobrazba na stroške delovanja ne vpliva, saj je
plača zaposlenih določena glede na zahtevano stopnjo izobrazbe po sistematizaciji
delovnih mest.
Organigram Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
Slika 5: Organigram Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Vir: Skupna občinska uprava občin v Spodjem Podravju (2012)
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5.4 FINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN V SPODNJEM
PODRAVJU
Občine ustanoviteljice vsako leto v svojih proračunih zagotavljajo sredstva za
delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za opravljanje nalog na
tistih delovnih področjih, v katera je bila posamezna občina ustanoviteljica
vključena. Višina potrebnih sredstev Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju je podana v finančnem načrtu, izračunana pa je bila za večino nalog po ključu
števila prebivalcev, razen za naloge, za katere so se občine med seboj drugače
dogovorile.
Primer: V letu 2011 je bilo za zagotovitev nemotenega opravljanja nalog v proračunu
Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju predvideno skupno 987.424,41
EUR.
Občine ustanoviteljice sredstva nakazujejo mesečno po dvanajstinah v višini, ki je bila
določena v začetku leta.
Tabela 4: Zneski in deleži sredstev, ki so bila porabljena v letu 2011 za vsako
posamezno občino za izvedbo dogovorjenega obsega nalog, so prikazani v spodnji
tabeli

Občina

Realizirano
v EUR

Delež
v%

Cirkulane

20.071,59

2,12

Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Markovci
Ormož
Podlehnik
Središče ob Dravi
Starše
Sv. Andraž v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale

32.361,79
29.083,99
8.405,27
28.081,98
59.021,49
26.627,68
65.370,87
24.647,31
52.461,74
10.699,37
36.479,82
1.937,78
6.562,10
13.244,42
1.855,46
24.224,99
43.022,59
17.627,41
23.008,54

3,42
3,07
0,89
2,96
6,23
2,81
6,90
2,60
5,54
1,13
3,85
0,20
0,69
1,40
0,20
2,56
4,54
1,86
2,43
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MO Ptuj

422.825,92

44,62

Skupaj

947.619,11

100,00

Vir: Poročilo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (2011, str. 5)

Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in
nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog
občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se določi vrsta odhodkov, za katere se občini
v tekočem letu zagotovi dodatna sredstva iz državnega proračuna v skladu s prvim
odstavkom 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, v nadaljnjem
besedilu: ZFO-1), način poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev za
sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.
V prilogi 2 sem prikazala število zaposlenih, delovna mesta, zahtevano in dejansko
izobrazbo ter obseg delovne obveznosti v odstotku, ki jo na posameznem delovnem mestu
opravlja Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju za Občino Trnovska vas.
Realizirani odhodki proračuna Občine Trnovska vas za financiranje skupne občinske
uprave v preteklem proračunskem letu 2011 znašajo skupno 24.224,99 €, osnova za
sofinanciranje v skladu s pravilnikom pa znaša 23.649,19 €.
Iz te razpredelnice je razvidna izobrazba zaposlenih na Skupni občinski upravi občin v
Spodnjem Podravju in delež Občine Trnovska vas, da Skupna občinska uprava občin v
Spodnjem Podravju opravi naloge, ki jih je občina prenesla nanjo.

5.5 ANALIZA DELOVNIH PODROČIJ, KI JIH ZA OBČINO TRNOVSKA VAS
IZVAJA SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
Tabela 5: Delovna področja, v katera se je Občina Trnovska vas vključevala med
letoma 1999 in 2012

Leto
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Prostorsko
načrtovanje

X
X
X
X

Zagotavljanje
in
izvajanje
javnih služb
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Medobčinska Medobčinsko
inšpekcija
redarstvo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

Skupna
notranja
revizijska
služba

Naloge na
vseh
področjih
(pravnica)

X

X
X

2010
2011
2012

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Vir: Poročila Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (1999 – 2011).

Občina Trnovska vas je bila leta 1999 ena od občin, ki so ustanovile skupno občinsko
upravo.
Iz tabele je razvidno, da je Občina Trnovska vas postopoma prenašala naloge na skupno
občinsko upravo. Od 1999 do 2005 je bila vključena v dve delovni področji, in to v
zagotavljanje in izvajanje javnih služb ter medobčinsko inšpekcijo. V letu 2006 je prenesla
naloge prostorskega načrtovanja, leta 2008 je bila preko skupne občinske uprave nudena
pravna pomoč. Od 2009 naprej je Občina Trnovska vas vključena v vsa delovna področja,
ki jih izvaja Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju. V tem letu je Občina
Trnovska vas pričela z izvajanjem redarske in skupne notranje revizijske službe.
5.5.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE
»Prostorsko načrtovanje je odgovorno in temeljno delovno področje, saj v veliki meri
vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih dejavnosti.
Po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) so lokalne skupnosti
pristojne za:




določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor ter
načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Stranke v sprejemni pisarni na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju in tudi na matični občini podajajo:
 pobude za pripravo občinskega prostorskega načrta (to so pobude za
spremembo namenske rabe prostora – na primer pobuda za spremembo iz

kmetijskega v stavbno zemljišče),
 pobude za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
 vloge za potrdilo o namenski rabi zemljišča,
 vloge za izdajo lokacijske informacije,
 vloge za potrdilo o pogojih za parcelacijo.« (Skupna občinsaka uprava občin v
Spodnjem podravju, 2012).
Občina Trnovska vas je na tem področju na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem
Podravju prenesla le del nalog. Leta 2006 je skupna občinska uprava pričela postopek za
novi občinski prostorski akt Občine Trnovska vas. Med letoma 2006 in 2009 so na Občini
Trnovska vas zbrali 197 pobud občanov za spremembo občinskega prostorskega akta,
naloga skupne občinske uprave pa je bila vloge obdelati. Pobude za pripravo občinskega

33

prostorskega načrta so ena izmed podlag za pripravo novega OPN. Na teh podlagah je
tekla priprava strateškega dela OPN. Občina Trnovska vas 30. 11. 2012 še ni imela
sprejetega občinskega prostorskega načrta.
V letu 2006 se je občina pričela posluževati tudi službe mestnega arhitekta. Ta nudi
strokovno pomoč občanom in občini ter svetuje investitorjem. Svoje strokovno mnenje
podaja v primerih, ko je potrebna strokovna presoja in tudi pri ugotavljanju skladnosti
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z zahtevanimi lokacijskimi
pogoji, sodelovala pa je tudi pri pripravi občinskih prostorskih načrtov.
Tabela 6: Število vlog med letoma 2006 in 2011
Občina

Število vlog
v letu 2006

Število vlog
v letu 2007

Število vlog
v letu 2008

Število vlog
v letu 2009

Število vlog
v letu 2010

Število vlog
v letu 2011

Trnovska vas

-

1

3

8

-

-

Vir: Poročila Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (2006 – 2011)

Iz poročil je razvidno, da se občani
poslužujejo službe mestnega arhitekta.

in občinska uprava Občine Trnovska vas ne

Občina Trnovska vas za prostorsko načrtovanje in za
sredstva v deležu 2,76 %.

mestnega arhitekta zagotavlja

5.5.2 ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
To področje lahko razdelimo v tri sklope:




ravnanje z odpadki,
projekt zaščite podtalnice,
cestna infrastruktura.

Občina Trnovska vas je vključena v dva sklopa, in sicer na področjih ravnanja z odpadki
ter cestne infrastrukture.
Področje ravnanja z odpadki je področje, zaradi katerega je Občina Trnovska vas
pristopila k skupni občinski upravi. Leta 1999 je bilo osnovno delo iskanje nove lokacije za
deponijo odpadkov, 2001 so bile izdelane vse potrebne raziskave. Na podlagi le-teh je bil
izdelan projekt za CERO Gajke. V letu 2002 so izpeljali investicije v izgradnjo Centra za
ravnanje z odpadki Gajke ter vzporedno tudi selitev dejavnosti CERO Brstje na novo
lokacijo, kar je občinam Spodnjega Podravja omogočilo nadaljevanje izvajanja javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki CERO
Gajke predstavlja za 17 občin s 75.557 prebivalci kompleksno rešitev problema ravnanja s
komunalnimi odpadki.
Center je zasnovan kot sodoben regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki in je
namenjen izločanju ter razvrščanju odpadkov, primernih za snovno izrabo, izločanju,
obdelavi in predelavi biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganju preostanka odpadkov.

34

Danes področje ravnanja z odpadki obsega predvsem nadaljevanje investicije v izgradnjo
Centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Primer: Za vodenje nalog na tem področju je občina Trnovska vas v letu 2011 prispevala
sredstva v deležu 1,65 %, izračunanem glede na število prebivalcev posamezne občine.
Drugi sklop nalog na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb je področje cestne
infrastrukture. Naloge, ki jih skupna občinska uprava izvaja za Občino Trnovska vas, so:
Redni pregled in nadzor nad vzdrževanjem občinskih cest ter potrditev
mesečnih situacij o opravljenem delu na lokalnih cestah v dolžini 16,910 km in na
javnih poteh v dolžini 33,005 km.
 Sodelovanje in priprava programov za državne ceste, kot so vzdrževanje,
novogradnje, rekonstrukcije, delo v različnih komisijah.
 Sodelovanje z občinsko upravo in drugimi občinskimi organi.
 Sodelovanje in priprava podatkov za banko cestnih podatkov.


Tudi ta del nalog opravlja skupna občinska uprava za občino od leta 1999.
5.5.3 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA
»Naloga medobčinske inšpekcije je nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih
predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene
pristojnosti z države na občino. Spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja
na področjih, ki jih nadzira, ter preventivno deluje z objavami člankov, obvestil in opozoril
v občinskih glasilih. Medobčinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, ki so vezane
na varovanje okolja.
Poudarek inšpekcijskega nadzora je predvsem na:
občinskih cestah,
 kanalizaciji,
 plakatiranju,
 zapuščenih vozilih,
 vključevanju v redni odvoz in ravnanju s komunalnimi odpadki,
 oskrbi s pitno vodo,
 odvajanju in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
 izvajanju drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski
nadzor.« (Skupna občinsaka uprava občin v Spodnjem podravju, 2012).
Občina Trnovska vas je ta del nalog prenesla na skupno občinsko upravo že pri njeni
ustanovitvi. Iz poročil skupne občinske uprave je razvidno, da se največ prekrškov
oziroma prijav nanaša na nepravilno odlaganje odpadkov, uničevanje zelenic in odpadkov
po vseh občinah.
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Tabela 7: Podatki o inšpekcijskih postopkih po Zakonu o splošnem upravnem postopku
in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru v letih 1999–2011, ki se nanašajo na občino
Trnovska vas so predstavljeni v spodnji tabeli

Leto

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Izredna
prijava

Zapisnik,
Opozorilo z
odredbo
stranki

Odločba
z
ukrepi

Izvršba
–
sklep

Predlog
sodniku
za
prekrške

Odstop
zadeve
pristojni
inšpekciji

Priprava
odločbe
II.
stopnje

5
6

4
8

14
60

1

-

1
-

2

-

12
12
12
12
12
35
18
16
18
25

2
3
1
2
5
4
1
4
5
3

10
12
6
36
12
10
9
4
30

33
3
65
17
5
2
9

23
2
43
20
7

-

1
1
1

1
1
-

Redni
mesečni
pregledi

Vir: Poročila Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (1999 – 2011)

(Odločba ni bila izdana v primeru, če se je stranka strinjala z odrejenim ukrepom in
rokom, v katerem mora odpraviti določeno dejanje, ki je bil odrejen v zapisniku o
inšpekcijskem pregledu. Predlog sodniku za prekrške se poda le v primeru, če stranka v
določenem roku ne opravi odrejenega dejanja oziroma v dogovoru z občinami.)
Tabela 8: Za naloge s področja medobčinske inšpekcije so vključene občine v letu 2011
zagotovile sredstva v naslednjih deležih:

Občina
Trnovska vas
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Gorišnica
Hajdina
Juršinci
Kidričevo
Majšperk
Markovci
Podlehnik

Delež v %
1,82
3,14
3,77
3,71
5,65
5,27
3,33
9,82
6,05
5,73
2,75
36

Sv. Andraž v Slov. goricah
Videm
Zavrč
Žetale
MO Ptuj
SKUPAJ

1,83
7,98
2,02
2,06
35,09
100,00

Vir: Poročilo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (2011, str. 34)

Občina Trnovska vas je za naloge s področja medobčinske inšpekcije v letu 2011
zagotavljala sredstva v višini 1,82 %. Z Občino Sv. Andraž zagotavljata najmanjša deleža
za pokrivanje nalog s področja medobčinske inšpekcije.
5.5.4 MEDOBČINSKO REDARSTVO
Občina Trnovska vas je pristopila k izvajanju medobčinskega redarstva 1. 1. 2009. Tako je
narekovala nova zakonodaja na tem področju. Občinski svet Občine Trnovska vas je
sprejel Občinski program varnosti Občine Trnovska vas že v letu 2008. Osnovna izhodišča
za identificiranje problematike v Občini Trnovska vas so bila:






varstvo javnega reda in miru,
varstvo občinskih javnih poti in rekreacijskih površin,
pretočnost intervencijskih poti,
varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine,
varstvo okolja.

»Medobčinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občin ter je zato
pristojno:






nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
varovati ceste in okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij,
skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih
površinah,
varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
vzdrževati javni red in mir.

Skladno z določbami Zakona o varstvu javnega reda in miru lahko občinski redar odloča o
naslednjih kršitvah:







nedostojno vedenje,
beračenje na javnem kraju,
uporaba nevarnih predmetov,
poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe,
pisanje po objektih,
vandalizem,
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nedovoljeno kampiranje,
uporaba živali (z namenom povzročiti občutek strahu ali ogroženosti),
neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 15. členu določa pooblastila občinskih redarjev, ki
obsegajo naslednja področja: varstvo okolja; odgovornost staršev, skrbnikov oz. rejnikov;
izločitev vozila iz prometa; čas trajanja izločitve iz prometa; odstranitev nepravilno
parkiranega in zapuščenega vozila; območje umirjenega prometa; območje za pešce;
zaščitna čelada; prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali
vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila; vožnja z vozilom po cesti; vožnja z
vozilom na prehodu za pešce; najvišje dovoljene hitrosti; najvišje dovoljene hitrosti
posameznih vrst vozil; odpiranje vrat vozila; zapustitev vozila; označitev ustavljenih vozil;
ustavitev in parkiranje; parkiranje na parkirnem mestu, označenem za invalide; območje
kratkotrajnega parkiranja; izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno; pogoji za
opravljanje gospodarske vožnje; udeležba pešcev v cestnem prometu; označitev pešcev;
varstvo otrok; prevoz oseb; jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo
živali v cestnem prometu; pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem
prometu; prometna signalizacija; svetlobni prometni znaki.
Pri opravljanju navedenih nalog redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila
in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi. Občinski redarji imajo
med drugim naslednja pooblastila:








opozorilo,
ustna odredba,
ugotavljanje istovetnosti,
varnostni pregled osebe,
zaseg predmetov,
zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
uporaba prisilnih sredstev (fizična sila, sredstva za vklepanje in vezanje ter
plinski razpršilec).« (Skupna občinsaka uprava občin v Spodnjem podravju 2012).

Občina Trnovska vas, ki je ena od devetnajstih občin, vključenih v Skupno občinsko
upravo občin v Spodnjem Podravju na tem področju, je v letu 2011 za izvajanje nalog s
področja medobčinskega redarstva zagotovila sredstva v deležu 0,89 %. Primer: Mestna
občina Ptuj, ki je prav tako vključena v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem
Podravju, je zagotovila 66,51 % sredstev, seveda zaradi večjega obsega dela.
5.5.5 SKUPNA NOTRANJA REVIZIJSKA SLUŽBA
»V Zakonu o javnih financah in Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ je opredeljena odgovornost županov za vzpostavitev ter
delovanje notranjega revidiranja. Proračunski porabniki morajo glede na višino svojega
proračuna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto ali najmanj enkrat v
obdobju vsakih treh let.
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Notranje revidiranje je neodvisno in nepristransko preizkušanje ustreznosti in učinkovitosti
sistema finančnega poslovodenja ter notranjih kontrol v občinah, ki so pristopile v skupno
notranjo revizijsko službo in dajanje priporočil županom za njegovo izboljšanje.
S pomočjo notranjega revidiranja dobijo predstojnik proračunskega uporabnika in višje
vodstvo iz neodvisnega vira zagotovilo o tem, ali so upravljanje s tveganji, notranje
kontroliranje in postopki poslovodenja primerno vzpostavljeni in ali delujejo tako, da
zagotavljajo, da:








so cilji jasno določeni in da se ustrezno spremlja njihovo uresničevanje,
zagotavlja odgovornost in ohranja premoženje,
so tveganja ustrezno ugotovljena in obvladana,
so računovodske, poslovne in poslovodne informacije točne, zanesljive ter
pravočasne,
je delovanje zaposlenih skladno s predpisi, z usmeritvami, s standardi, z
notranjimi akti ter etičnimi načeli,
so pridobljeni viri gospodarno in učinkovito uporabljeni,
so programi, načrti in cilji doseženi,
se zagotavlja kakovost in stalno izboljševanje.

Organiziranost notranje revizijske službe predpisujejo 10., 11. in 12. člen Pravilnika o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS,
št. 72/02). Tako so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463,03
EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z lastno notranjo
revizijsko službo, s skupno notranjo revizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjega
revidiranja. Vsi ostali proračunski uporabniki pa so na enak način dolžni zagotoviti
notranjo revizijo svojega poslovanja enkrat v obdobju vsakih treh let.« (Skupna občinsaka
uprava občin v Spodnjem podravju, 2012).
Z dogovorom med občinami ustanoviteljicami Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju se je delež dela in delitev stroškov delovanja Skupne notranje revizijske službe
določal na obseg dela. Delež financiranja skupne notranje revizijske službe za Občino
Trnovska vas je v letu 2011 znašal 3,60 %. Tudi ostale občine ustanoviteljice Skupne
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju imajo enak delež, razen mestne občine,
katere delež je zaradi večjega obsega dela v letu 2011 znašal 45,59 %.
5.5.6 NALOGE NA VSEH PODROČJIH (PRAVNICA)
2008 je Občina Trnovska vas pričela koristiti pomoč pravnice. Njene naloge so bile
predvsem svetovanje pri zadevah z delovnih področij, ki so v pristojnosti Skupne občinske
uprave občin v Spodnjem Podravju, priprava pravilnikov, odlokov, sklepov in drugih
splošnih pravnih aktov ter gradiva za seje občinskega sveta in odborov, sodelovanje
na sejah odborov in občinskih svetov, sodelovanje pri pripravi različnih pogodb, upravno
poslovanje, dajanje informacij javnega značaja, upravni postopki, sodelovanje pri
pripravi javnih naročil, priprava ter pregled odločb in sklepov, proučevanje predpisov
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in njihove uporabe v praksi, priprava različnih pravnih mnenj, odgovorov in stališč,
vprašanja s področja urejanja prostora, občinske inšpekcije, občinskega redarstva,
zagotavljanja in izvajanja javnih služb v zvezi z urejanjem okoljske, cestne ter
druge infrastrukture.
Tabela 9: Delitev stroškov in dogovorjeni delež dela v letu 2011

Delež v %
Občina Trnovska vas
35,00
Občina Markovci
65,00
Skupaj
100,00
Vir: Poročilo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (2011, str. 38)

Pravnico si Občina Trnovska vas deli še z Občino Markovci. Iz tabele je razvidno, da
Občina Trnovska vas koristi pomoč pravnice le v deležu 35 %. To pomeni, da je ta na
sedežu Občine Trnovska vas približno 14 ur na teden.
Če povzamem, Občina Trnovska vas je vključena v skupno občinsko upravo občin v
Spodnjem Podravju na področjih prostorskega načrtovanja, zagotavljanja in izvajanja
javnih služb, medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva, skupne notranje
revizijske službe ter nalog na vseh področjih.
Finančna obveznost Občine Trnovska vas do Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju je bila v letu 2011 24.224,99 evrov.
Tabela 10: Razdelitev skupne obveznosti Občine Trnovska vas do Skupne občinske
uprave občin v Spodnjem Podravju po področjih
Višina obveznosti, ki jo ima
Občina Trnovska vas do
SOU občin v Sp. Podravju
za plače v letu 2011
v EUR

Višina obveznosti, ki jo ima
Občina Trnovska vas do SOU
občin v Sp. Podravju za
materialne stroške v letu
2011 v EUR

Deleži v
%

2.924, 08

31.45

2,76 %

Zagotavljanje in
izvajanje javnih služb

4.227,57

63.14

1,65 %

Medobčinska
inšpekcija

2.065,43

24.35

1,82 %

2.142,14

236,63

0,89 %

Področje

Prostorsko načrtovanje
+
mestni arhitekt

Medobčinsko
redarstvo
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Skupna notranja
revizijska služba

3.605,19

45,89

3,60 %

Naloge na vseh
področjih (pravnica)

8.691,99

167.14

35 %

23.656,40

568,59

SKUPAJ:

Vir: Podatki pridobljeni osebno na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju (2012)

Iz tabele je razvidno, da je Občina Trnovska vas v letu 2011 za prostorsko načrtovanje
namenila 2.706,26 EUR, v deležu to predstavlja 2,76 %, za zagotavljanje in izvajanje
javnih služb 4.2903,71 EUR oz. 1.65 %, za medobčinsko inšpekcijo 2.089,77 oz. 1.82 %,
za medobčinsko redarstvo 2.378,77 oz. 0,89 %, za skupno notranjo revizijsko službo
3.651,08 oz. 3,60 % ter za pravnico 8.224,68 EUR oz. 35 %.
Občina Trnovska vas zagotavlja sredstva v skupni višini 23.656,40, za materialne stroške
pa 568,59 EUR.
Deleži so izračunani na podlagi predvidenega obsega nalog, ki jih imajo uslužbenci na
skupni občinski upravi določene za Občino Trnovska vas.
Če bi Občina Trnovska vas želela sama pokrivati ta področja, bi seveda morala zaposliti
nove kadre, in sicer: planerja oz. urbanista, redarja, inšpektorja, pravnika. Pri revizorju bi
se morala občina odločiti za zunanjega izvajalca.
Ne moremo si predstavljati, da bi občina imela zaposlene te kadre, saj se poraja
vprašanje, kaj bi ti ljudje delali. Iz deležev je razvidno, da je obseg nalog s posameznih
področij zelo majhen.
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6 ZAKLJČEK
Občina Trnovska vas je kot ena najmanjših občin v Sloveniji primorana biti vključena v
skupno občinsko upravo. Občinska uprava Občine Trnovska vas s svojimi zaposlenimi ne
more izvrševati nalog, ki ji jih nalaga zakonodaja, in sicer predvsem zaradi števila
zaposlenih ter zaradi finančnih sredstev, ki jih ima na razpolago.
Na Občini Trnovska vas je v občinski upravi redno zaposlenih pet oseb. Iz podrobnega
pregleda nalog, ki jih opravljajo, je razvidno, da svoje delo opravljajo strokovno. Vendar
se pojavi problem pri nalogah oziroma na področjih, za katera zaposleni nimajo ustrezne
izobrazbe in znanja. Gre za področja ravnanja z odpadki, cestne infrastrukture,
inšpekcijske službe, prostorskega načrtovanja, notranje revizijske službe. Če pogledam v
grobem, gre za dodatne štiri osebe, z različnimi profili izobrazbe, ki bi morale biti na
občini dodatno zaposlene. Za te dodatne kadre je značilno tudi, da je obseg njihovega
dela dosti manjši, in to zaradi majhnosti občine.
V tem delu nastopi skupna občinska uprava. To je ena izmed možnih oblik sodelovanja
med občinami, ki jih dopušča zakonodaja v Sloveniji.
Občina Trnovska vas je ena izmed občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju. Občina je leta 1999 k skupni občinski upravi pristopila predvsem
zaradi medobčinske inšpekcije in zagotavljanja ter izvajanja javnih služb. Zagotavljanje in
izvajanje javnih služb pokriva področji ravnanja z odpadki in cestne infrastrukture. V letu
2006 je prenesla naloge prostorskega načrtovanja, 2008 je pričela koristiti pomoč
pravnice, 2009 je pristopila še k medobčinskemu redarstvu in skupni notranji revizijski
službi. Občina Trnovska vas je naloge prenašala postopoma, kot so se kazale potrebe za
učinkovito in strokovno izvrševanje nalog, ki jih mora zagotavljati.
Na primeru, ki sem ga obdelala, in na podlagi analize – vključenost Občine Trnovska vas v
skupno občinsko upravo, je lepo vidno, da je ta oblika sodelovanja zelo primerna, saj ima
tako občina pokrita vsa področja, ki jih mora po zakonu zagotavljati.
Vključenost Občine Trnovska vas v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju je
v letu 2011 predstavljala 2,56 % stroškov oziroma 24.224,99 EUR za izvedbo
dogovorjenega obsega nalog. Če pomislimo, da bi morala Občina Trnovska vas sama
pokrivati naloge in seveda posledično zaposliti še dodatne kadre, bi bili strošek občinske
uprave bistveno višji, kot je strošek, ki ga plačuje za delo skupne občinske uprave.
Občinska uprava Občine Trnovska vas s pomočjo skupne občinske uprave zagotavlja
strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito,
pravočasno ter učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih
udeležencev v postopkih, učinkovito sodelovanje z drugimi organi ter inštitucijami.
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Primer vključenosti Občine Trnovska vas v Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem
Podravju je dober pokazatelj, da če je sodelovanje med občino in skupno občinsko upravo
dobro, so lahko vse naloge, ki jih mora občinska uprava zagotavljati, opravljene vzorno.
Z dobrim medobčinskim sodelovanjem se lahko občinska uprava približa svojim občankam
in občanom. To je namen in cilj vsake občine.
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občin
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Spodnjem

Podravju:

PRILOGE
Priloga 1
Število skupnih občinskih uprav v Republiki Sloveniji

ZAP
ŠT.

OBČINE BREZ
SOU

1

AJDOVŠČINA

ZAP. ŠT.

OBČINE Z ENO
SOU

ŠT. SOU

1

APAČE

45

2

BELTINCI

1

3

BENEDIKT

16

4

BLED

42

5

BLOKE

29

6

BOROVNICA

15

7

BOVEC

18

8

BRASLOVČE

12

9

BRDA

49

10

BREZOVICA

15

47

ZAP. ŠT.

OBČINE Z
DVEMA SOU

ŠT.
SOU

1

BISTRICA OB
SOTLI

9, 35

2

BOHINJ

33, 42

ZAP.
ŠT.

OBČINE S
TREMI SOU

ŠT.
SOU

2

11

BREŽICE

35

12

CANKOVA

22

13

CELJE

36

14

CERKLJE NA
GOREJSKEM

32

15

CERKNICA

29

16

CERKVENJAK

16

17

CIRKULANE

5

18

ČRENŠOVCI

1

19

ČRNA NA
KOROŠKEM

24

20

ČRNOMELJ

34

21

DESTRNIK

5

CERKNO

3
3

22

DOBJE

14

23

DOBRNA

14

24

DOBROVAPOLHOV
GRADEC

15

25

DOBROVNIK

4

DOBREPOLJE

48

DIVAČA

30, 31

26
27
4

DOL PRI
LJUBLJANI
DOLENJSKE
TOPLICE

28
2

DOMŽALE
28

DORNAVA

5

29

DRAVOGRAD

24
1

5

GORENJA VAS
- POLJANE
30

31

GORIŠNICA
GORNJA
RADGONA

5
4

GORJE

3, 33

5

GORNJI
GRAD

12, 13

45

32

GORNJI
PETROVCI

22

33

GRAD

22

34

GROSUPLJE

8

35

HAJDINA

5

36

HOČE SLIVNICA

16

49

DUPLEK

16, 5,
47

6

7

8

9

10

37

HODOŠ

22

38

HORJUL

15

39

HRASTNIK

39
6

HRPELJE KOZINA

30, 31

7

JESENICE

3, 33

8

KOMEN

30, 31

IDRIJA
40

IG

8

41

IVANČNA
GORICA

28

ILIRSKA
BISTRICA

IZOLA
42

JEZERSKO

32

43

JURŠINCI

5

44

KANAL

18

45

KIDRIČEVO

5

46

KOBARID

18

47

KOBILJE

4

KAMNIK

KOČEVJE

50

11

12

48

KOMENDA

11

49

KOSTANJEVICA
NA KRKI

25

50

KOSTEL

41

51

KOZJE

9

KOPER

52

KRIŽEVCI

27

53

KRŠKO

35

54

KUNGOTA

16

55

KUZMA

22

56

LAŠKO

36

57

LENART

16

58

LENDAVA

4

59

LITIJA

28

KRANJ

32, 43

10

KRANJSKA
GORA

3, 33

11

LJUBNO

12, 13

LJUBLJANA
60

13

9

LJUTOMER

27

LOGATEC

51

14

61

LOG DRAGOMER

15

62

LOŠKA DOLINA

29

63

LOŠKI POTOK

17

64

LOVRENC NA
POHORJU

16

65

LUKOVICA

11

66

MAJŠPERK

5

67

MAKOLE

40

68

MARKOVCI

5

69

MENGEŠ

11

70

METLIKA

34

71

MEŽICA

24

12

LUČE

12, 13

13

MARIBOR

16, 47

14

MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM
POLJU

16, 47

MEDVODE

72

MIREN KOSTANJEVICA

37

73

MIRNA

46

74

MIRNA PEČ

2

52

15

16

17

75

MOKRONOG TREBELNO

46

76

MORAVČE

11

77

MORAVSKE
TOPLICE

22

15

MISLINJA

19, 24

16

MOZIRJE

12, 13

17

MUTA

19, 24

18

NAKLO

32, 43

19

NAZARJE

12, 13

20

OPLOTNICA

14, 38

21

ORMOŽ

5, 23,

22

PODČETRTEK

6, 9

MURSKA
SOBOTA

78

NOVA GORICA

49

79

ODRANCI

1

NOVO MESTO

80

OSILNICA

41

81

PESNICA

16

82

PIVKA

29

PIRAN

53

18

83

PODLEHNIK

5

84

PODVELKA

24

85

POLJČANE

40

86

POLZELA

12

87

POSTOJNA

29

88

PREBOLD

12

89

PREVALJE

24

90

PTUJ

5

91

PUCONCI

22

92

RAČE - FRAM

16

93

RADEČE

35

94

RADENCI

27

23

PREDDVOR

32, 43

24

RADLJE OB
DRAVI

19, 24

25

REČICA OB
SAVINJI

12, 13

RADOVLJICA
95

RAVNE NA
KOROŠKEM

24

96

RAZKRIŽJE

27

97

RENČE VOGRSKO

37

54

98

RIBNICA

17

99

RIBNICA NA
POHORJU

24

100

ROGAŠOVCI

26

ROGAŠKA
SLATINA

6, 9

27

ROGATEC

6, 9

28

RUŠE

16, 47

29

SEŽANA

30, 31

22

101

SELNICA OB
DRAVI

16

102

SEMIČ

34

103

SEVNICA

35

30
31
32
104

SODRAŽICA

SLOVENJ
GRADEC
SLOVENSKA
BISTRICA
SLOVENSKE
KONJICE

19, 24
38, 40
14, 21

17

55

33

SOLČAVA

12, 13

34

SREDIŠČE OB
DRAVI

5, 23

35

STARŠE

5, 16

19

20

105

STRAŽA

2

106

SV. ANDRAŽ V
SL. GORICAH

5

107

SVETA ANA

16

108

SV. TROJICA V
SL. GORICAH

16

109

SV. JURIJ V SL.
GORICAH

16

SVETI JURIJ

110

ŠALOVCI

22

111

ŠEMPETER VRTOJBA

37

112

ŠENČUR

32

113

ŠENTILJ

16

114

ŠENTJERNEJ

25

115

ŠENTJUR

14

116

ŠENTRUPERT

46

117

ŠKOCJAN

25

118

ŠKOFLJICA

8

36

SVETI TOMAŽ

5, 23

37

ŠMARTNO OB
12, 13
PAKI

ŠKOFJA LOKA

56

119
120
121

21

ŠMARTNO PRI
LITIJI
ŠMARJEŠKE
TOPLICE
ŠMARJE PRI
JELŠAH

28
25
9

122

ŠOŠTANJ

12

123

ŠTORE

36

124

TIŠINA

22

125

TOLMIN

18

126

TRBOVLJE

39

127

TRNOVSKA VAS

5

128

TRZIN

11

38

TABOR

10, 12

39

TRŽIČ

32, 43

40

VELENJE

12, 13

TREBNJE

129

TURNIŠČE

1

130

VELIKA POLANA

1

131

VELIKE LAŠČE

17

132

VERŽEJ

27

133

VIDEM

5

57

22

VIPAVA
2
134

135

23
24

VRHNIKA

11
41

VOJNIK

14, 48

42

VRANSKO

10, 12

43

VUZENICA

19, 24

44

ZREČE

14, 21

45

ŽIROVNICA

3, 33

15

136

ZAGORJE OB
SAVI

39

137

ZAVRČ

5

138

ŽALEC

36

139

ŽETALE

5

ŽELEZNIKI
ŽIRI
140

24

VODICE

ŽUŽEMBERK

2

140

45
Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012)

58

2

VITANJE

14, 21,
48

SEZNAM VSEH SOU
Št.
SOU

Ime medobčinskega organa

1

BELTINCI - Medobčinski inšpektorat

2

DOLENJSKE TOPLICE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

3

JESENICE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

4

LENDAVA - Organ skupne uprave

5

PTUJ - Organ skupne občinske uprave občin v spodnjem Podravju

6

ROGAŠKA SLATINA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

7

ŠKOFJA LOKA - Medobčinski inšpektorat - prenehal

8

GROSUPLJE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo, prej Škofljica

9

ŠMARJE PRI JELŠAH - Skupni organ za področje CZ in požarna varnost

10

TABOR - SOU

11

TRZIN - Medobčinski inšpektorat

12

VELENJE - Medobčinski inšpektorat

13

VELENJE - Urad za okolje in prostor SAŠA regije

14

VOJNIK - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

15

VRHNIKA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

16

MARIBOR - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

17

RIBNICA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo ( prej Poljčane)

18

BOVEC - Medobčinska uprava

19

SLOVENJ GRADEC - Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe

20

LOGATEC - Skupna notranja revizijska služba - prenehal

21

SLOVENJSKE KONJICE - Medobčinski urad

22

MORAVSKE TOPLICE - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

23

ORMOŽ - Medobčinska uprava

24

DRAVOGRAD - Medobčinski inšpektorat

25

ŠENTJERNEJ - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

26

ŽELEZNIKI - Medobčinski inšpektorat- prenehal

27

LJUTOMER - Medobčinski inšpektorat

28

LITIJA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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29

POSTOJNA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

30

SEŽANA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

31

SEŽANA - notranja revizijska služba

32

KRANJ - Medobčinski inšpektorat

33

JESENICE - Notranja revizijska služba

34

ČRNOMELJ - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

35

KRŠKO - Skupni prekrškovni organ

36

CELJE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

37

ŠEMPETER-VRTOJBA - Medobčinska uprava (inšpekcija, redarstvo, revizija,
prostor)

38

SLOVENSKA BISTRICA - Skupen organ za področje CZ in požarne varnosti

39

TRBOVLJE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

40

SLOVENSKA BISTRICA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo (prej Poljčane)

41

KOSTEL - Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica

42

BLED - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

43

KRANJ - Skupna služba notranje revizije Kranj

44

MARIBOR - Medobčinsko redarstvo - združeno z inšpekcijo pod 16

45

GORNJA RADGONA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona in
Apače

46

MOKRONOG - SOU Mirnska dolina

47

MARIBOR - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave

48

VOJNIK- Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik

49

NOVA GORICA - Medobčinska uprava MO Nova gorica in občine Brda
Vir: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012)
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Priloga 2
Število zaposlenih, delovna mesta, zahtevana, dejanska izobrazba in obseg delovne
obveznosti v odstotku, ki jo na posameznem delovnem mestu opravlja Skupna
občinska uprava občin v Spodnjem Podravju za Občino Trnovska vas

ŠT.

DELOVNO MESTO

ZAHTEVANA
IZOBRAZBA

DEJANSKA
IZOBRAZBA

%

1.

svetovalec

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

univerzitetni diplomirani
geograf

1,62

2.

višji svetovalec planer

najmanj visoka strokovna
geodetske smeri
(prva stopnja)

univerzitetni diplomirani
inženir geodezije

3.

višji svetovalec planer

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

univerzitetni diplomirani
inženir geodezije

2,16

svetovalec

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

mag. znanosti s
področja ekološke
geografije

2,16

višji svetovalec urbanist

najmanj visoka strokovna
arhitekturne ali
geodetske smeri
(prva stopnja)

univerzitetni diplomirani
inženir arhitekture

sekretar- direktor
skupne uprave

univerzitetni diplomirani
biolog

6.

univerzitetna ali najmanj
visoka strokovna s
specializacijo oz.
magisterijem
(druga stopnja)
višja strokovna izobrazba
ali višja splošna izobrazba
(prejšnja)

inženir gradbeništva

7.

strokovni sodelavec
VI

8.

višji svetovalec planer

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

magister tehniških
znanosti

1,78

9.

strokovni sodelavec
VI

višja strokovna izobrazba
ali višja splošna izobrazba
(prejšnja)

gradbeni tehnik
(izpolnjeval pogoje po
1. odstavku 9. člena
Uredbe o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o
skupnih osnovah in
kriterijih za notranjo
organizacijo in
sistemizacijo v organih
državne uprave) (Ur. l.
RS, št. 56/98)

9,65

10.

inšpektor

najmanj visoka strokovna

diplomirani upravni

1,82

4.

5.
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2,16

0,60

1,65

1,65

upravne ali druge
družboslovne smeri
(prva stopnja)

organizator

inšpektor

najmanj visoka strokovna
upravne ali druge
družboslovne smeri
(prva stopnja)

magister državnih in
evropskih študij

12.

inšpektor

najmanj visoka strokovna
upravne ali druge
družboslovne smeri
(prva stopnja)

diplomirani upravni
organizator

13.

podsekretar-vodja
medobčinskih
redarjev

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

14.

občinski redar

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

zaključni izpit –
gimnazijski program

15.

občinski redar

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

strojni tehnik

16.

občinski redar*

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

aranžerski tehnik

17.

občinski redar

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

strojni tehnik

18.

svetovalec

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

diplomirani upravni
organizator

19.

občinski redar

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

upravni tehnik

20.

občinski redar

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

poslovni sekretar

21.

občinski redar

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

poslovni tehnik

22.

občinski redar*

srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba

diplomirani
varstvoslovec
univerzitetni diplomirani
ekonomist

3,63

notranji revizor
podsekretar

univerzitetna ali visoka
strokovna s specializacijo
oz. magisterijem
(druga stopnja)

višji svetovalec

univerzitetni diplomirani
ekonomist

3,63

24.

najmanj visoka strokovna
družboslovne smeri
(prva stopnja)
univerzitetna ali visoka
strokovna s specializacijo
oz. magisterijem
(druga stopnja)

univerzitetni diplomirani
ekonomist

3,63

25.

notranji revizor
podsekretar
za čas
nadomeščanja,

11.

23.
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1,82

1,82

vojaška akademija
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89

nato notranji
revizor višji
svetovalec
26.

višji svetovalec

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

univerzitetni diplomirani
pravnik

35,00

27.

pripravnik *

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

univerzitetni diplomirani
pravnik

35,00

28.

pripravnik*

najmanj visoka strokovna
(prva stopnja)

univerzitetni diplomirani
pravnik

35,00

diplomirani ekonomist

poslovni sekretar VI

višja strokovna izobrazba
ali višja splošna izobrazba
(prejšnja)

29.

2,56

* delovno razmerje javnega uslužbenca ni trajalo celo leto 2011
Vir: Zahtevek za sredstva po 26. členu ZFO - 1 (za skupno občinsko upravo) za leto 2011, 2012

Realizirani odhodki proračuna Občine Trnovska vas za financiranje skupne občinske
uprave v preteklem proračunskem letu 2011 znašajo skupno 24.224,99 €, osnova za
sofinanciranje v skladu s pravilnikom pa znaša 23.649,19 €.
ŠT.

ODHODKI IN IZDATKI

VIŠINA SREDSTEV

1.

Plače in drugi izdatki zaposlenim

16.406,37 €

2.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

2.687,83 €

3.

Izdatki za blago in storitve

4.554,99 €

SKUPNO

23.649,19 €

Vir: Zahtevek za sredstva po 26. členu ZFO - 1 (za skupno občinsko upravo) za leto 2011, 2012
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