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POVZETEK
Zakaj naslov magistrskega dela Skupna občinska uprava?
Pravica do lokalne samouprave je določena v Evropski listini o lokalni samoupravi. Ta
pravica je ključno demokratično načelo, ki je poleg drugih načel, opredeljeno v Evropski
listini. Ustava Republike Slovenije v 9. členu določa, ,da je lokalna samouprava
zagotovljena. V občinah občani uresničujejo pravico do lokalne samouprave. Uresničujejo
pa jo tudi v drugih lokalnih skupnostih. V Sloveniji je do danes ustanovljenih 211 občin, ki
zaradi svoje majhnosti del nalog iz izvirne in prenesene pristojnosti od države, opravljajo v
skupnih občinskih upravah. Občine za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na
določenem območju ustanovijo skupen občinski organ. Do leta 2011 je bilo ustanovljenih
48 skupnih občinskih organov za različna področja. Tako obliko izvrševanja upravnih nalog
omogoča zakonodaja s področja lokalne samouprave. Skupen občinski organ zaradi
ustreznega kadra, delovnih sredstev ter poznavanja stroke omogoča racionalizacijo nalog
in strokovno delo za več občin hkrati. Postavlja se vprašanje, zakaj je potrebno tolikšno
število majhnih občin, ko pa so kadrovsko in tudi finančno ter strokovno podhranjene.
Problem v Sloveniji je tudi v tem, da nimamo drugega nivoja lokalne samouprave, kot ga
npr. pozna večina držav v Evropi, in zato je vloga države premočna.
KLJUČNE BESEDE
evropska listina o lokalni samoupravi
lokalna samouprava
lokalne skupnosti
medobčinski inšpektorat
medobčinsko sodelovanje
ministrske konference
občinska uprava
pokrajine
skupna občinska uprava
skupni občinski organ
svet Evrope
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SUMMARY
JOINT MUNICIPAL AUTHORITY
Why the title Master of joint municipal administration?
European Charter of Local Self-Government defines the right of local self-government as a
key democratic principle. Constitution of Republic of Slovenia in the ninth Stipulates
defines that local government is guaranteed. Residents carry it out in municipalities and
other local communities. Slovenia has 211 municipalities that perform tasks of original
jurisdiction and of jurisdiction conferred from the country in joint municipal
administrations due to their smallness. For more effective implementation of
administrative tasks in particular area municipalities form a joint municipal authority. By
2011 48 joint municipal authorities for different areas were established. Such form of
implementation of administrative functions is enabled by the law in the field of local
government. Joint local authority enables rationalization of tasks and professional work
for several municipalities simultaneously due to proper personnel, labor resources and
knowledge of the profession. This raises the question why are so many small
municipalities needed when they are malnourished in staff and also financially and
professionally. The problem in Slovenia is also that the role of government is too big due
to the fact, that we do not have a second level of local self-government, as known to
most countries in Europe.
KEY WORDS
european charter of local self-government
local government
local communities
municipal inspectorate
inter-municipal cooperation
ministerial conference
municipal administration
province
joint municipal administration
joint municipal authority
council of Europe
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1 UVOD
V Ustavi Republike Slovenije je zagotovljena lokalna samouprava. Prebivalci jo
uresničujejo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. S tem je državljanom priznana
pravica, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev. Z ustanavljanjem lokalnih skupnosti se
demokracija približuje občanom na lokalno raven. Lokalna skupnost je steber vsake
demokracije. Slovenija nima pokrajin, kot druge ravni lokalne samouprave. Iz tega razloga
je možna edino primerjava relacije med državo in občinami, da se ugotovi v kolikšni meri
je izvedena decentralizacije države na področju lokalne samouprave. Ustava iz leta 1991
je omogočila, da je lokalna samouprava zamenjala obstoječi komunalni sistem. Sprejeti
so bil mnogi zakoni, najpomembnejši Zakon o lokalni samoupravi. V področje lokalne
samouprave so velikokrat posegali tako Ustavno sodišče, Državni zbor in še posebej
župani v parlamentu.
Želja po ustanovitvi novih občin, ki je bila v zadnjih 10 do 15 letih izrazita v Sloveniji, je
doprinesla k temu, da obstoječe občine ne morejo opravljati vseh svojih pristojnosti, zato
prihaja do združevanja upravnih nalog na ravni skupnih občinskih uprav. Gre za
opravljanje upravnih nalog, ki so izrazito v pristojnosti občin, in ne za naloge, ki so
pomembne za širšo lokalno skupnost kot regijo ali pokrajino. Zahteve prebivalstva po
različnih storitvah na lokalnem nivoju in prenos pristojnosti države po opravljanju
določenih upravnih nalog ustvarjajo nove oblike dela.
Osnovni namen magistrskega dela je podrobno proučiti pravne podlage, strokovne študije
in znanstveno literaturo iz področja delovanja ožjih in širših lokalnih skupnosti ter države.
Namen je združiti spoznanja in primerjati izkušnje iz držav z razvito lokalno samoupravo, z
razmerami v Sloveniji in primerjati nivo izvedene reforme lokalne samouprave v Sloveniji,
z drugimi državami EU.
V teoretičnem delu so predstavljene teoretične opredelitve lokalne skupnosti, lokalne
samouprave, prehod iz komunalnega sistema na ustanovitev občin ter pravne podlage
področja lokalne samouprave v Sloveniji. Predstavljena je študija o mnenju do
decentralizacije in uvajanja regionalizma. Predstavljene so pravne podlage ureditve
področja lokalne samouprave v državah Evropske unije. Posebej je izpostavljena listina
lokalne samouprave, kot izredno pomemben dokument za področje, ki ga ureja.
V empiričnem delu so se preverile postavljene hipoteze, ki so podlaga za raziskovanje
teme magistrskega dela. Hipoteze so se preverile tudi na podlagi že opravljenih študij
strokovne javnosti in na podlagi teoretičnih spoznanj. V raziskavi se išče odgovore na
vprašanja ali res vsako lokalno okolje potrebuje svojo občino ali je le potrebno zmanjšati
število občin na nivo, ko bodo same zmožne opraviti vse naloge, ki jih predpisuje država,
naloge iz izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti in vse tisto, kar občani pričakujejo na
lokalnem nivoju. Postavljene hipoteze bodo preverjene v konkretnem okolju delovanja
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občin, tako manjših kot večjih in s predstavitvijo skupnega občinskega organa za področje
inšpekcije in redarstva. V raziskavi se skuša ugotoviti oziroma opredeliti več dejavnikov in
sicer:
•
•
•
•

zakonske zahteve države za opravljanje upravnih nalog na lokalnem nivoju,
majhnost občin,
porast stroškov dela,
kadrovska neustreznost med zaposlenimi na lokalnem nivoju.

Predmet raziskovanja je skupen občinski organ. Z raziskovanjem delovanja in
ustanavljanja skupnega občinskega organa se je preverilo hipoteze, skladne s ciljem in
namenom magistrskega dela.
Postavljene hipoteze:
1. Skupen občinski organ pomeni optimalno opravljanje upravnih zadev v ožji in širši
lokalni skupnosti.
2. Občina skupnega občinskega organa nima, ker sama pokriva vse upravne zadeve.
3. Zaradi skupnega občinskega organa so optimalno racionalizirani stroški dela.
4. Skupen občinski organ je nastal zaradi 50 % povračila države za delovanje skupne
občinske uprave.
V izvedeni raziskavi na podlagi anketnega vprašalnika, ki je bil poslan 210 občinam v
Sloveniji, so analizirani pridobljeni podatki in ugotovitve raziskave.
V magistrskem delu sta postavljena dva cilja. Raziskovalo se je, na koliko različnih
področjih dela se občine povezujejo za izvajanje nalog in koliko občin se med seboj
povezuje, da lahko opravljajo naloge. Raziskovalo se je tudi, zakaj občine ustanovijo
skupen občinski organ, ali zaradi cenejše izvedbe upravnih nalog ali zaradi kadrov,
učinkovitosti in racionalnosti pri delu ali zato ker država sofinancira stroške za delovanje
skupnega občinskega organa.
Ti dve vprašanji sta pomembni, ker so na podlagi raziskave ugotovljeni rezultati, ki bodo
dokazovali ali je združevanje v širši lokalni skupnosti potrebno ali je uvedba pokrajin
nujna. Cilj magistrskega dela je ugotoviti ali je združevanje upravnih nalog v skupnem
občinskem organu, enako kot opravljanje nalog na nivoju pokrajine. Pokrajina naj bi bila
dovolj široka, da opravi vse naloge regije ali naloge iz izvirne pristojnosti oziroma
dodeljene naloge od države.
Kakšna so pričakovanja občin glede skupnega organa občinske uprave, ali so skupni
organi posledica prevelikega števila premajhnih občin v državi? Ali je taka oblika
združevanja uporabljena tudi v drugih državah Evrope? V državah Evrope je
regionalizacija pomenila decentralizacijo države in je približala lokalno samoupravo
občanom. Cilj magistrskega dela je ugotoviti oziroma pojasniti s študijem teorije v
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povezavi z raziskavo, ali potrebujemo drugo ravne lokalne samouprave v Sloveniji, tako
kot jo imajo države v Evropi.
V magistrskem delu je opredeljen namen, postavljene so hipoteze, definirani so cilji
raziskovanja in opisane so uporabljene znanstvene metode raziskovanja. Magistrsko delo
je nastalo na podlagi znanstvenih metod:








statistična metoda (primerjava sedanjih podatkov glede na ugotovitve statističnih
raziskovanj v preteklih letih),
analiza in sinteza (analiza obstoječega stanja skupnih občinskih organov),
metoda dokazovanja (s to bomo dokazali, katere prednosti, ugotovljene pri
raziskovanju, se lahko uporabijo v praksi),
metoda deskripcije (opis predmeta, ki ga raziskujemo),
metoda kompilacije (prevzemanje izsledkov znanstvenih študij),
primerjalna metoda (primerjava z drugimi državami) in
študij pravnih virov.

Namen raziskovanja je bilo poiskati konkretne rezultate, ki jih dajejo povezave upravnih
nalog na lokalnem nivoju v skupni občinski upravi, in ugotoviti, ali so takšne zakonsko
dovoljene povezave racionalne, optimalne ter kadrovsko in strokovno podkrepljene.
Predvsem pa ali je moč države v Sloveniji za področje lokalne samouprave še vedno
prevelika, ker ni izvedene decentralizacije in ni uvedenega drugega nivoja lokalne
samouprave. Že pred leti bi morali zaznati probleme majhnosti občin in že zdavnaj ustaviti
njihovo nastajanje, saj so kadrovsko podhranjene in nezmožne opravljati vse upravne
naloge na lokalnem področju. Povezave na pokrajinskem nivoju so nujne in kaže se
potreba po regionalizaciji države.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1

LOKALNE SKUPNOSTI

Lokalne skupnosti so samostojne teritorialne enote. Nastale so po dalj časa trajajočih
procesih v družbi. Bistvena je njihova navezanost na ožje območje, od tod tudi ime –
lokalne skupnosti. Pri prostorskem določevanju lokalne skupnosti sta pomembna zlasti dva
vidika, določitev skrajnih teritorialnih meja in središče skupnosti. Značilnost lokalne
skupnosti je tudi njen mnogofunkcionalni značaj. Skupnost ni omejena na opravljanje ene
same specializirane dejavnosti, temveč na številne in raznovrstne dejavnosti. Če so
dejavnosti raznovrstne, se večji del družbenega življenja odvija znotraj skupnosti. Za
lokalne skupnosti je značilna tudi njena dolgotrajnost. Na dolgotrajnost kaže že to, da
neka množica ljudi dolgo živi skupaj na nekem območju in ljudje se med seboj povežejo v
skupnost. Sociološka teorija deli lokalne skupnosti na podeželske in mestne (po
Gričarju,1975, str. 148-151).

2.2

LOKALNA SAMOUPRAVA

Začetki lokalne samouprave segajo v leto 1849, ko je bil sprejet avstrijski zakon o
občinah, na podlagi katerega so bila izvoljena občinska zastopstva na Kranjskem. Občine
so takrat skrbele za občinsko premoženje, finance, javno varnost. Skrbele so tudi za
zdravje, čistočo ulic in potokov, obrambo pred požari, za vzdrževanje svojega premoženja,
lokalnih poti in mostov, za nadzor meje ipd. Na ravni dežele so bili sprejeti občinski redi, v
katerih je bil urejen položaj, organizacija in funkcija občin. Nad občinami so bili po takratni
organizaciji upravni okraji in regionalne upravne enote. Okraji so imeli najmanj 16.000
prebivalcev.
V kraljevini SHS so obstajale občine, okraji in oblasti kot enote lokalne samouprave1,
istočasno so bile državne teritorialne enote. Koncept države takrat ni dopuščal nacionalne
avtonomije in tudi ne razvoja lokalne samouprave. Leta 1929 je kralj razrešil vse občinske
uprave. »Oktroirana ustava Kraljevine Jugoslavije iz leta 1931 pozna lokalne skupnosti,
občine in banovine« (Ribičič, 1994, str. 35-36).
Med drugo svetovno vojno so se pričeli ustanavljati novi organi na lokalni ravni. V
Sloveniji so bili to terenski odbori osvobodilne fronte. Zakon o ljudskih odborih iz leta 1946
je določil, da so ljudski odbori v takratni FLRJ temeljni organi državne oblasti. Oblikovani
so bili na krajevni, mestni, okrajni, okrožni in oblastni ravni.
Ljudski odbori so bili »v praksi predvsem izpostava centralne državne oblasti, ki je prek
demokratičnega centralizma, dvojne odgovornosti, nadzora primernosti sprejetih odločitev
in na druge načine obvladovala njihovo delovanje. Odločilno vlogo so si pridobili izvršni
1

Po Ribičiču, 1994, stran 36, enote lokalne samouprave po Vidovdanski ustavi.
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odbori ljudskih odborov kot izvršilni in upravni organi, podrejeni centralni izvršni državni
oblasti. Šele nekaj let po sporu s Sovjetsko zvezo (leta 1952) pride do delne
decentralizacije in demokratizacije lokalnih oblasti. Lokalna samouprava postane
dvonivojska (občina, okraj), pri čemer je temeljni poudarek dan okraju. Razširjajo se
pristojnosti ljudskih odborov, ki postanejo na mestni in okrajni ravni dvodomni (uvede se
zbor proizvajalcev« (Ribičič, 1994, str. 37).
Leta 1955 pride do uvedbe komunalnega sistema. Občine postanejo temeljne
družbenoekonomske celice, istočasno tudi temeljne enote državne oblasti. Zamisel
komunalnega sistema se je kazala kot poskus oblikovanja nekakšne federacije občin in je
bila torej tudi izraz podcenjevanja nacionalnega vprašanja in v funkciji zoževanja pomena
vloge republik in pokrajin. Po letu 1955 občine postanejo izrazito velike in delujejo bolj po
načelih državne oblasti kot pa lokalne samouprave (glej Ribičič, 1994, str. 37).
Osnovna značilnost občin je bila, da so delovale kot izpostava državne oblasti, ki izvaja
zvezne in republiške predpise.
Ko so pričele delovati nove občine je bil ukinjen stari komunalni sistem, v katerem je
občina, tako imenovana družbeno politična skupnost, delovala v imenu države. «Lokalna
samouprava se je deloma odvijala v krajevnih skupnostih. Nekdanja občina je bila po
velikosti, številu prebivalcev, organizaciji in področju dejavnosti težko primerljiva z neko
občino v Evropi, bila je država v malem. Občine so bile prevelike za vlogo prave lokalne
skupnosti in hkrati premajhne za prvostopne državne organe« (Ribičič, 1994, str. 37) oz.
za vlogo regionalne skupnosti. Po nekih raziskavah je 80 % dejavnosti občina opravljala
za državo2. Občina je bila takrat pristojna za vse javne zadeve na svojem področju ne
glede na to, ali so imela lokalen ali državen pomen.
Občina v tistem času ni opravljala lokalnih zadev z namenom, da bi zadovoljila potrebe
občanov. To je bilo razvidno tudi iz tega, da so bili organi in službe občin le podaljški
državnih resorjev. Enako sliko kažejo tudi normativni akti tistega časa, saj so odloki
odražali zgolj izvajanje zakonov in drugih državnih predpisov.
Občine so bile v velikosti povprečne sedanje evropske občine po površini in številu
prebivalstva3 z 31.740 prebivalci in 321 km2 površine.

2.3

LOKALNA SAMOUPRAVA PO LETU 1995

Nova, samostojna demokratična država je prebivalcem Slovenije v ustavi zagotovila
pravico do lokalne samouprave.
S temeljno pravico do lokalne samouprave je Ustava RS uvrstila Slovenijo med države, ki
želijo zagotoviti evropske standarde na področju lokalne politike in regionalizacije.

2
3

Dr. Stane Vlaj. Članek Lokalna samouprava v Sloveniji – centralizem ali decentralizacija.2005.
Prav tam.
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Usmeritev je bila v tem, da se na lokalni ravni občani odločajo o zadevah, ki se tičejo
njihovega lokalnega okolja. Pravica sodelovanja občanov je ena od demokratičnih načel, ki
so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope.
Na zakonodajnem področju je bila ratificirana Evropska listina lokalne samouprave. V letu
2003 je bila ratificirana Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju
teritorialnih skupnosti ali oblasti. Z ratifikacijo obeh so bili vzpostavljeni pogoji za
delovanje organov.
Nastajale so nove občine, pripravljale so se strokovne podlage za možnost uvedbe
pokrajin. Sprejeta so bila priporočila CLRAE glede lokalne in regionalne demokracije v
Sloveniji. Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske Unije.

2.4

NOVE OBČINE

Ob osamosvojitvi Slovenije, leta 1991, je bilo v Sloveniji 62 občin, ki so štele v povprečju
31.740 prebivalcev, seveda brez Ljubljane in Maribora.
Občine so obsegale v povprečju 321 kv. kilometrov. Nobena občina ni imela pod 5.000
prebivalcev. 7 občin je imelo manj kot 15.000 prebivalcev (glej Ribičič, 1994, str. 38).
V demokratičnih družbah lokalno samoupravo poznajo že zelo dolgo. Pri nas se z njo
srečujemo od uvedbe demokratičnega družbenega sistema dalje. Pri nas ta pravica
pomeni, da se v občinah in tudi v širših lokalnih skupnostih opravljajo javne zadeve iz
izvirne pristojnosti. Gre za pravico občanov, da sami rešujejo svoje lokalne probleme.
Lokalne skupnosti so izhodišče za oblikovanje lokalne samouprave. V teoriji ni neke
definicije lokalne samouprave, ki bi bila enotna vsem.
Samoupraven je »tisti, ki ima pravico in možnost odločati o svojih zadevah na podlagi
lastne moči. To je v današnjih pogojih v družbi samo država. Samo država je neodvisna
od kogarkoli, ker ima samo ona moč, da vsili svoje odločitve proti komurkoli v državi. Vse
druge družbene skupnosti v državi črpajo svoje pravice do samouprave iz države« (Bučar,
1969, str. 28).
»Javno samoupravo tvori sistem samoupravnih družbenih skupnosti, ki črpajo svojo
samoupravo iz najširše družbene skupnosti. Pri tem ima vsaka samoupravna skupnost
svoj lastni delokrog, v katerega drugi ne morejo posegati od zunaj. Javno upravo tvori v
poseben sistem povezan krog organov, ki so s strani posamezne javne samoupravne
skupnosti pooblaščeni, da odločajo o zadevah iz pristojnosti te samoupravne skupnosti«
(Bučar, 1969, str. 39.40).
»Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja življenjskih potreb
prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirih in na organiziran, vendar ne
oblasten način. Za razliko od državne uprave, za katero so značilni hierarhična ureditev,
podrejenost nižjih organov, centralizacija, racionalnost in učinkovitost, so za lokalno
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samoupravo značilni avtonomija in samostojnost, decentralizacija in demokracija« (Ribičič
v: Vlaj, Ljubljana, 2001).
Lokalna samouprava po MELLS je pravica in sposobnost lokalne oblasti, da se v ustavo in
zakone predpiše in z njimi uredi večino javnih zadev lokalne narave4.

Tabela 1: Med državno upravo in lokalno samoupravo

DRŽAVNA UPRAVA
centralizacija
prisilnost
hierarhična ureditev, podrejenost nižjih
organov
uprava se postavlja od zgoraj navzdol, od
državne oblasti
izvrševanje pooblastil na oblasten način – s
pomočjo državne prisile
učinkovitost, racionalnost, strokovnost pri
izvajanju pooblastil državne oblasti

LOKALNA SAMOUPRAVA
decentralizacija
prostovoljnost
avtonomnost, samostojnost,
demokratizacija
samouprava se gradi od spodaj navzgor,
od prebivalcev
prevladuje ne oblastno urejanje in
reševanje lokalnih zadev javnega pomena
pripadnost, zavest o usodni povezanosti
med prebivalci lokalne skupnosti

Vir: Tabela je oblikovana na podlagi študijskega gradiva prof. dr. Cirila Ribičiča (1997):
Lokalna samouprava. Ministrstvo za notranje zadeve »V:«, dr. Katarina Žagar.
Lokalna samouprava. Organizacija in funkcija. 2010.

2.5

USTAVNA DOLOČILA IN ZAKONSKE PODLAGE V SLOVENIJI

Ustava Republike Slovenije v 9. členu določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna
samouprava. V 138. členu je določeno uresničevanja lokalne samouprave. »Prebivalci
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih«
(Ustava RS, 138. člen).
»Občina je samoupravna lokalna skupnost. Območje občine obsega naselje ali več naselij,
ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z
zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na
določnem območju. Zakon določi tudi območje občine« (Ustava RS, 139. člen).
»V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki
zadevajo samo prebivalce občine. Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi potrebna sredstva. V zadevah,
ki jih je na organe lokalne skupnost prenesla država, opravljajo državni organi tudi nadzor
nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela« (Ustava RS, 140. člen).
4

Evropska listina lokalne samouprave. Prvi odstavek 3. člena MELLS.
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Ustava določa, da mesto lahko pridobi status mestne občine po postopku in pod pogoji, ki
jih določa zakon. Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določena naloge iz
državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.
V ustavi je kot širša samoupravna lokalna skupnost navedena možnost ustanovitve
pokrajine in drugih širših samoupravnih lokalnih skupnosti. Po ustavi se občine same
odločajo o povezavi v širše lokalne skupnosti zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev
širšega pomena.
Za izvedbo reforme lokalne samouprave je bilo potrebno v državnem zboru sprejeti
določene zakone. Državni zbor Republike Slovenije je 21. decembra 1993 sprejel Zakon o
lokalni samoupravi, 22. decembra 1993 Zakon o lokalnih volitvah in 27. januarja 1994 še
Zakon o referendumu za ustanovitev občin.
Na podlagi te zakonodaje in ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo
Ustave Republike Slovenije, ki je bil sprejet na seji državnega zbora 31.1.1994, so bili
podani normativni pogoji za transformacijo komunalnega sistema v sistem lokalne
samouprave do konca leta 1994 (Vlaj, 1995, str. 5).
V Republiki Sloveniji je uvedba lokalne samouprave pomenila uresničevanje treh
komponent, in sicer teritorialne, funkcionalne in organizacijske (glej Vlaj, 1995, str. 5).
Reforma še vedno ni končana v nobeni od sestavin. Na to kažejo številne primerjave s
tujimi ureditvami lokalne samouprave.
1. Teritorialna sestavina lokalne samouprave
»Teritorialno sestavino lokalne samouprave v Republiki Sloveniji urejata dva zakona.
Zakon o lokalni samoupravi v II. poglavju z naslovom »Območje in deli občine« v skladu s
139. členom ustave določa, da se občina ustanovi z zakonom po prej opravljenem
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Območje občine se lahko spremeni
na enak način. S spremembo območja občine se lahko ustanovi nova občina, pri čemer
zakon določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati tako območje, med katerimi je
najpomembnejši pogoj število prebivalcev. Zakon določa tudi postopek, ki vsebuje
določitev upravičenih predlagateljev, skrajni rok za končanje postopka, vsebino predloga,
postopek obravnave predloga ter posebnosti postopka v Državnem zboru.
Občine so ustanovljene z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.
Zakon določa naselja, ki sestavljajo območje občine, ime občine, sedež in število članov
prvega občinskega sveta.
Z Zakonom o lokalni samoupravi je določeno, da je območje občine lahko razdeljeno na
krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno s prostorskimi, zgodovinskimi,
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upravno-gospodarskimi ali kulturnimi razlogi in če je to v interesu prebivalcev dela
občine. Interes se ugotovi na zborih krajanov« (SVLR, 2010).
Statut posamezne občine predpiše naloge občine, način financiranja izvedbe teh nalog,
delovanje organov občine in njihov status ob upoštevanju zakonskih določb s področja
lokalne samouprave. Novo ustanovljene občine so nadomestile nekdanje komune.
2. Funkcionalna sestavina lokalne samouprave
»Funkcionalno sestavino lokalne samouprave poleg Zakona o lokalni samoupravi in
Zakona o financiranju občin urejajo še področni zakoni, s katerimi so natančneje določene
pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma občin.
Zakon o lokalni samoupravi v III. poglavju z naslovom »Naloge občine« ureja izvirne
naloge občine tako, da v skladu s prvim odstavkom 140. člena ustave določa, da so
naloge občine določene s splošnim aktom občine in z zakonom. Zakon na deklarativen
način določa naloge, ki jih občine opravljajo in so podrobno urejene s predpisi občine ali
zakonom. Zakon določa tudi pogoje, razloge in način prenosa državnih nalog v opravljanje
občinam. Zakon o lokalni samoupravi je dal občinam položaj oseb javnega prava s pravico
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Funkcionalni del reforme lokalne samouprave je vseboval:
•

•

•

•

razmejitev pristojnosti opravljanja javnih zadev na pristojnosti, ki jih morajo v
korist državljanov oziroma prebivalcev Slovenije opravljati državni organi, ter
pristojnosti, ki se nanašajo samo na prebivalce občine in jih občine lahko
opravljajo samostojno;
razmejitev z zakonom določenih javno-finančnih virov, ki so dohodek državnih
organov, ter z zakonom določenih javno-finančnih virov, ki so dohodek občin in
glede katerih imajo občine, če tako določa zakon, v okviru zakona možnost s
svojimi predpisi določati drugačne javno-finančne obveznosti za svoje prebivalce;
določitev premoženja, ki je bilo v družbeni lastnini in v upravljanju republike, občin
ali krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij, ki bo pripadlo glede na
razmejitev pristojnosti med državnimi organi in občinami in na pripadajoče
pristojnosti
opravljanja
lokalnih
javnih
zadev
občini
ter
ureditev
premoženjskopravnih vprašanj med občinami samimi;
opredelitev okvira in vsebine nadzora in določitev državnih organov, pristojnih za
nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov.

Določba prvega odstavka 140. člena ustave je temeljno merilo za določitev, kaj je
občinska pristojnost in kaj spada v pristojnost države. V skladu z njo so v pristojnosti
občine vse lokalne zadeve, ki jih občina lahko opravlja samostojno in se nanašajo samo
na prebivalce občine.
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Naloge oziroma pristojnosti občin niso določene z enim zakonom, temveč z vrsto
področnih zakonov. Za lažje izvajanje občinskih nalog je bil že v letu 1997 izdelan Katalog
pristojnosti občin.
Občina je v okviru svojih pristojnosti, ki so izraz decentralizacije javne uprave, na svojem
območju tudi nosilec oblasti, vendar je občina del države, del celote in zato ni suvereni
nosilec oblasti, temveč je odvisna od države. Občina črpa oblast iz ustave in zakona.
Zakonodajalec je pri razmejevanju pristojnosti vezan na ustavno določbo in z razmejitvijo
ne sme poseči v lokalno samoupravo, ker bi to ogrozilo samostojnost lokalnih skupnosti.
Ustavno varstvo lokalne samouprave je zagotovljeno tudi z določitvijo pristojnosti
Ustavnega sodišča, ki razsoja v sporih zaradi pristojnosti med državnimi organi in organi
lokalnih skupnosti, kar hkrati pomeni, da sta država in lokalna samouprava, vsaj glede
svojih pristojnosti in prepovedi poseganja vanje, enakopravni« (SVLR,2010).
Po transformaciji sistema je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, od tega 11 mestnih.
Že takrat so bile dane ocene da Slovenija potrebuje lokalno samoupravo na dveh nivojih.
Skoraj brez izjeme je bila takrat lokalna samouprava organizirana po vseh evropskih
deželah na dveh nivojih.
»Imeli so temeljne lokalne samoupravne skupnosti občine in širše lokalne samoupravne
skupnosti, pokrajine v Italiji, Španiji, Holandiji, Belgiji, departmente v Franciji in okraje v
nemških deželah« (Vlaj, 1995, stran 7).
Ustava Republike Slovenije ni dopuščala take organiziranosti lokalne samouprave, kot je
poznana v drugih evropskih državah. Na ravni širše lokalne samoupravne skupnosti
pokrajine bi poleg izvirnih nalog in nalog, ki bi poverile občine, opravljali še državne
naloge regionalnega pomena.
Določba o pokrajini v ustavi je izrazito kompromisna, pravi dr. Ribičič (glej Ribičič, 1994,
str. 42-43), ker je nastala kot posledica mnenj med tistimi, ki so za regionalizacijo, in
tistimi, ki so proti. Omogoča nastanek pokrajin, nastanek pa je po drugi strani zelo
otežen.
Z ustavo je določeno, da se občine lahko združujejo v širše lokalne skupnosti zaradi
urejanja zadev širšega pomena. Zakon torej ne urejuje natančno načel in meril za
povezovanje v pokrajine. Pokrajine tako tudi ne bi imele po ustavi takšnega položaja in
vloge, da bi jih upravičeno šteli za širše lokalne skupnosti, pač pa bi šlo bolj za obliko
medobčinskega sodelovanja.
»Na drugi strani je ustava močno restriktivna, in sicer tako pri opredeljevanju pristojnosti
občin kot pri omejevanju možnosti prenosa državnih pristojnosti nanje in pri povezovanju
občin v pokrajine.
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Dr. Janez Šmidovnik v zborniku Nova ustavna ureditev Slovenije iz leta 1992 ocenjuje, da
je okvir, ki ga ustava RS določa lokalni samoupravi, ožji od katerekoli znane evropske
ureditve lokalne samouprave, ožji od britanskega, francoskega in nemško-avstrijskega
modela lokalne samouprave. Po njegovem mnenju je vprašljivo tudi, ali je veljavna
ureditev sploh skladna s standardi, za katere se zavzema Evropska listina lokalne
samouprave.
Ravno glede navedenih domnevnih slabosti ustavne ureditve (ozko določene pristojnosti
občine, otežen prenos pristojnosti države na občine, ustanavljanje pokrajin) so bili že dani
prvi predlogi za spremembo oz. dograditev ustavnih določb o lokalni samoupravi« (Ribičič,
1994, str. 43).
Značilno pri nastanku lokalne samouprave v Sloveniji je, da je nastalo v kratkem
časovnem obdobju veliko število občin. V obdobju nastajanja občin je bilo veliko želja in
političnih pritiskov, zato so pri tej reformi zapostavljene funkcionalne, finančne in
regionalne sestavine. Prišlo je do ustanovitve velikih in na drugi strani zelo majhnih občin.
Vzrok je tudi v nerazumevanju načela subsidiarnosti. Nastale so »oskubljene«5 občine iz
prej preobremenjenih občin. Izveden je bil centralizem namesto regionalizma.

2.6

OBČINE V SLOVENIJI

Občine imajo pristojnosti in naloge po posameznih predpisih Državnega zbora, Vlade
Republike Slovenije in ministrstev. Pristojnosti organov občin so podane posebej za
občinski svet, župana, občinsko upravo in druge organe oziroma telesa v občini.
Osnovna enota lokalne samoupravne skupnosti je občina. Zanjo je značilno:
•
•
•

da je osnovna oblika lokalne samouprave;
da je oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, kot so
naselje, oziroma več naselij, povezanih s skupnimi interesi;
da ima položaj samoupravnosti po zakonskih določilih države, v kateri se nahaja.

Na določenem teritoriju občine prebivajo ljudje, ki jih povezujejo skupni lokalni interesi, ki
čutijo pripadnost tej skupnosti in kjer so pogoji za uspešno organiziranje dejavnosti za
zadovoljevanje potreb v kraju prebivanja6.
Glede na sedanjo zakonodajo je občina lokalna samoupravna skupnost, ki zagotavlja:
•

5
6

osnovno šolanje,

Dr. Stane Vlaj. Članek Lokalna samouprava v Sloveniji centralizem ali decentralizacija. 2005.
Dr. Katarina Žagar. Lokalna samouprava. Organizacija in funkcija. Gradivo za seminar.
MJU,Direktorat za organizacijo in kadre. Upravna akademija.2010.

11

•
•
•
•
•
•
•

primarno zdravstveno varstvo občanov,
preskrbo z življenjskimi potrebščinami,
komunalno opremljenost,
poštne storitve,
finančne storitve hranilnice ali banke,
knjižnico in
prostore za upravno dejavnost lokalne skupnosti.

Da občina lahko zagotavlja vse pomembne funkcije za razvoj in obstoj določene lokalne
skupnosti, ima v okviru občinskih uprav organizirane upravne službe za splošne zadeve, za
družbene zadeve (šole, vrtce, muzejsko dejavnost in ostale javne zavode), službo za
razvoj in investicije v občini, za prostor in okolje, za zaščito in reševanje.
Po zakonodaji mora imeti občina najmanj 5.000 prebivalcev (ta pogoj je lahko zaradi
geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov omiljen, tako
da ima občina lahko tudi manj kot 5.000 prebivalcev).
Veliko občin v Sloveniji nima 5.000 prebivalcev. Občine nimajo devetletnega osnovno
šolskega izobraževanja, nimajo zdravstvenega doma, nimajo banke niti pošte in nimajo
prostorov za delo občinskih organov.
V tujini so občine običajno pristojne za:
•
•
•
•
•
•

komunalo,
socialno varstvo,
zdravstvene službe,
podporo zasebni gospodarski dejavnosti,
zagotavljanje kolektivne porabe za prebivalce
nedobičkonosna stanovanja ipd.),
vzdrževanje družbenega reda.

lokalne

skupnosti

(solidarna

Regije imajo pristojnosti, ki zajemajo prebivalstvo na širšem področju v regiji:
•
•
•

javni prevozi,
usklajevanje in načrtovanje bolnišnic, srednjega šolstva,
regionalno načrtovanje.

Občina naj bi opravljala lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene v splošnem aktu
občine ali z zakonom. Občina v Sloveniji samostojno ureja zadeve, ki se nanašajo na
občane.
Država lahko na občino prenese določeno pristojnost, vendar istočasno tudi finančna
sredstva za izvajanje te pristojnosti. Občine prevzemajo oziroma so že prevzele nekatere
zadeve za področje urejanja prostora, kmetijstva, drobnega gospodarstva, turizma, javnih
prireditev, obratovalnega časa.
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2.6.1 ZAKONODAJA
Na občine v Sloveniji se nanašajo naslednji zakonski akti:
•
•
•

•

členi od 138. do 144. Ustave Republike Slovenije,
Zakon o postopku za ustanovitev občin Republike Slovenije (predpisuje dogajanje po
izvedenem referendumu),
Zakon o referendumu za ustanovitev občin Republike Slovenije (predpisuje velikost
referendumskega območja in volilne upravičence; volijo lahko tudi tujci s stalnim
prebivališčem v referendumskem območju) in
Zakon o lokalni samoupravi Republike Slovenije (določa pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati lokalne samoupravne enote in občine).

2.6.2 RAZDELITEV
Glede na tip se občine delijo na:
•
•

mestne in
navadne občine.

V letu 1991 je bilo v Sloveniji 62 občin. V nadaljnjih 10 letih se je število občin povečalo
na 210 v letu 2009. Februarja 2011 je nastala še ena občina – Mirna.
V letu 2014 bo Slovenija dobila še Občino Ankaran. Ustavno sodišče Republike Slovenije je
9. junija 2011 odločilo, da se ustanovi Občina Ankaran. Volitve v novi občini se izvedejo
leta 2012. Do leta 2014 bodo prebivalci Ankarana svoje pravice do lokalne samouprave
uresničevali v okviru krajevne skupnosti v Mestni občini Koper. Ustanovitev občine z
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je novost, ki jo Slovenija do sedaj pri
ustanavljanju občin ni poznala. Vendar je bilo mnenje sodišča, da so obstajali vsi pogoji za
ustanovitev občine (Ustavno sodišče, 2011).
V letu 2011 ima Slovenija 211 občin. Od tega jih je 11 s statusom mestne občine.
Seznam občin:
Ajdovščina, Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bled, Bloke, Bohinj, Borovnica,
Bovec, Braslovče, Brda, Brezovica, Brežice, Cankova, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica,
Cerkno, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Divača,
Dobje, Dobrepolje, Dobrna, Dobrova-Polhov Gradec, Dobrovnik, Dol pri Ljubljani,
Dolenjske Toplice, Domžale, Dornova, Dravograd, Duplek, Gorenja vas-Poljane, Gorišnica,
Gorje, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Grosuplje, Hajdina, HočeSlivnica, Hodoš, Horjul, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Izola,
Jesenice, Jezersko,Juršinci, Kamnik, Kanal ob Soči, Kidričevo, Kobarid, Kobilje, Kočevje,
Komen, Komenda, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska gora, Križevci, Krško,
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Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubno, Ljutomer, Log-Dragomer,
Logatec, Loška dolina, Loški potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Lukovica, Majšperk,
Makole, Markovci, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, MirenKostanjevica, Mirna, Mirna peč, Mislinja, Mokronog-Trebelno, Moravče, Moravske toplice,
Mozirje, Muta, Naklo, Nazarje, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Piran, Pivka,
Podčetrtek, Podlehnik, Podvleka, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Preddvor, Prevalje,
Puconci, Rače-Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem,
Razkrižje, Rečica ob Savinji, Renče-Vogorsko, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogaška
Slatina, Rogaševci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Sežana, Slovenska
Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž,
Šalovci, Šempeter-Vrtojba, Šenčur, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan,
Škofja loka, Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke toplice, Šmartno pri Litiji, Šmartno ob
Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Trzin, Tržič,
Turnišče, Velika Polana, Velike Lašče, Veržej, Videm, Vipava, Vitanje, Vodice, Vojnik,
Vransko, Vrhnika, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Železniki, Žetale, Žiri,
Žirovnica in Žužemberk (Wikipedija, 2011).
Slika 1: Občine v Sloveniji leta 2007

Vir: (Wikipedia, 2011)
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Mestne občine:
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj,
Slovenj Gradec in Velenje.

2.6.3 NASTAJANJE OBČIN
Slovenija je bila leta 1990 upravno razdeljena na 60 občin.
Tabela 2: Število občin leta 1990

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajdovščina
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laško
Lenart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lendava
Litija
Ljubljana-Bežigrad
Ljubljana-Center
Ljubljana-Moste-Polje
Ljubljana-Šiška
Ljubljana-Vič-Rudnik
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Škofja Loka
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Velenje
Vrhnika
Zagorje ob Savi
Žalec

Vir: lasten
»62 občin – ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je bila Slovenija razdeljena na 62
občin.
147 občin – leta 1995 je bilo na ozemlju Slovenije 147 občin.
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193 občin – leta 1998 je bilo ustanovljenih še 46 občin, junija 2002 se je od Občine Litija
odcepila Občina Šmartno pri Litiji. Tako je bilo leta 2005 število občin 193.
205 občin – januarja 2006 je bil izveden posvetovalni referendum o občinah, na katerem
so prebivalci iz območja, kjer naj bi nastale nove občine, glasovali o ustanavljanju novih
občin« (Wikipedija, 2011).
Po rezultatih referenduma so se prebivalci odločili še za 12 občin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apače
Cirkulane
Kostanjevica na Krki
Makole
Mokronog - Trebelno
Poljčane
Renče - Vogrsko
Središče ob Dravi
Straža
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Sveti Tomaž
Šmarješke Toplice

Državni zbor Republike Slovenije je 1. marca 2006 potrdil referendume in nove občine.
»210 občin – 8. aprila 2006 je bil izveden še drugi posvetovalni referendum o občinah,
ki je zajemal področja 8 možnih novih občin: Gorje, Log-Dragomer, Poljane, Rakek, Rečica
ob Savinji, Spodnja Idrija, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentrupert.
4. maja 2006 je Vlada Republike Slovenije poslala v Državni zbor predlog o ustanovitvi
petih novih občin, s tem se je število občin povečalo že drugič, tokrat na 210:
•
•
•
•
•

Gorje
Log - Dragomer
Rečica ob Savinji
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Šentrupert « (Wikipedija, 2011).

Od leta 1991 do leta 2010 je nastalo 148 novih občin. Tako velika teritorialna razdeljenost
majhne Slovenije po občinah je skoraj nerazumljiva.
Že pri vsakodnevnem zagotavljanju potreb lokalnega prebivalstva se kaže, da je
razdrobljenost prevelika, saj občine ne morejo opravljati vseh nalog iz svoje pristojnosti. V
občinskih upravah imajo majhne občine le tajnico in župana. Denarja za večje število
zaposlenih, ki bi lahko opravljali vse potrebne naloge, ni.
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Vse to pelje v združevanje občin v skupne občinske uprave.

Tabela 3: Pregled števila občin po številu prebivalcev:

manj kot 5.000 prebivalcev

v 110 občinah

52,38 %

od 5.000 do 10.000 preb.

v 47 občinah

22,38 %

od 10.000 do 50.000 preb.

v 50 občinah

23,80 %

od 50.000 do 100.000 preb.

v 1 občini

0,48 %

več kot 100.000 preb.

v 2 občinah

0,96 %

SKUPAJ

210

100 %

Vir: (SVLR,2010)

Grafikon 1: Število občin v letih 1991 do 2011

leto

USTANOVITEV OBČIN V LETIH 1991-2011

2011

211

2009

210

2006

205

1998

193

1995
1991

147
60
število občin

Vir: lasten

Iz tabele 3 je razvidno, da je v 110 občinah do 5.000 prebivalcev in temu primerna je tudi
velikost občinske uprave in število zaposlenih.
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Občine kadrovsko in finančno ne zmorejo opravljati vseh upravnih nalog, zato se
združujejo v skupen občinski organ. Leta 2010 je bilo za različna področja upravnega dela
ustanovljenih 45 skupnih občinskih uprav, v letu 2011 pa so nastali še trije novi skupni
organi.

2.7

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

»Institut skupne občinske uprave je opredelil Zakon o lokalni samoupravi že leta 1993
(ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93), 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),
• leta 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) in
• nazadnje še v letu 2007 z vsebinsko spremembo 49. b. člena (ZLS-N) (Uradni list RS,
št. 60/07).
Ključni ukrep, ki je temeljito spremenil poglede slovenskih občin na organe skupne
uprave, je bila sprememba Zakona o financiranju občin leta 2005 (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 » (SVLR, 2011).
Zakon o lokalni samoupravi dopušča občinam, da na podlagi določb v statutih občin
določijo način povezovanja med seboj. Občine se povezujejo zaradi urejanja in opravljanja
zadev lokalnega pomena v širšem okolju v skupnosti ali zveze. Na podlagi prostovoljnosti
in solidarnosti občine prav tako sodelujejo med seboj. Za take namene sodelovanja
združijo sredstva, oblikujejo skupne organe ali organizacije ali službe za izvedbo
dogovorjenih aktivnosti.
Skupna občinska uprava je z oblikovanjem skupnega organa ena izmed oblik
medobčinskega sodelovanja. Skupno upravo poznajo v številnih tujih ureditvah, to ni
iznajdba naše lokalne samouprave. Lahko jo ustanovita najmanj dve ali več občin.
143. člen ustave je v letu 1993 določal, da do ustanovitve širše lokalne samoupravne
skupnosti pride s prostovoljnim povezovanjem občin, kar je pravno in dejansko nerealno
in neuresničljivo. Do pokrajin na tej podlagi ni moglo priti. Te določbe ustave so bile
podlaga za medobčinsko sodelovanje.
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V Sloveniji so bile tako že v letu 1993 dane pravne podlage za ustanovitev skupne
občinske uprave. »Institut skupne občinske uprave je opredelil Zakon o lokalni
samoupravi. Kasneje je bil zakon večkrat dopolnjen, leta 1998 z določbami o
organizacijskem aktu in sistemizaciji delovnih mest, leta 2002 z določbami o načinu
upravljanja in vodenja organa skupne občinske uprave in načinu ustanovitve, leta 2005 z
določbama o načinu zagotavljanja sredstev za delovanje skupne uprave in načinom
njenega finančnega poslovanja in nazadnje še v letu 2007 z vsebinsko spremembo 49. b.
člena« (SVLR, 2011).
Pogled slovenskih občin na organe skupne uprave pa se je spremenil, ko je bila sprejeta
sprememba Zakona o financiranju občin leta 2005. Spremenil se je 26. b člen, ki je določil
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.
Navedena sprememba zakona je občinam zagotovila dodatna finančna sredstva in občine
so pospešeno začele ustanavljati skupne občinske uprave.
V skupen občinski organ se v praksi povezujeta najmanj dve do sedemnajst občin.
V letih 1999 do 2000 sta bili ustanovljeni dve skupni občinski upravi, deset je bilo
ustanovljenih v letih 2004 do 2006 in petindvajset jih je bilo ustanovljenih v letih 2007 do
2008.
Po podatkih iz aprila 2010 je ustanovljeno 45 skupnih občinskih uprav. V letu 2011 so bile
ustanovljene 3 nove skupne občinske uprave. Tako je sedaj njihovo število 48.
Zaradi pomanjkanja kadrov in večje učinkovitosti dela so nastajale skupne uprave do leta
2006. Kasnejše povezave pa so nastajale zaradi novih nalog iz področja redarstva,
notranje revizije in zaradi dodatnega financiranja odhodkov skupnih občinskih uprav.
V pretežni meri so se povezovale občine z manjšim številom prebivalstva, v povprečju
imajo 5.697 prebivalcev, medtem ko imajo nepovezane občine povprečno tri krat več
prebivalcev – 16.751 (Združenje občin, 2009).
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Grafikon 2: Število skupnih občinskih uprav od leta 1999 do 2011
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Tabela 4: Število skupnih občinskih uprav v letu 2011

SEDEŽNA
Zap.
št.
OBČINA
1.
BELTINCI

2.

DOLENJSKE
TOPLICE

3.

JESENICE

4.

LENDAVA

NALOGE

PODROČJE

nadzor nad
občinskimi
predpisi s
področja
komunale,
urejanja
okolja,
občinskih cest,
občinskih
komunalnih
taks
inšpekcijski in
redarski
nadzor
dela in naloge
medobčinskeg
a redarstva
inšp.
nadzorstvo in
občinsko
redarstvo

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

OBČINE
USTANOVITELJICE
BELTINCI,
ČRENŠOVCI,
ODRANCI,
TURNIŠČE, VELIKA
POLANA

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
ORGAN SKUPNE
UPRAVE

DOLENJSKE
TOPLICE, MIRNA
PEČ, ŽUŽEMBERK
JESENICE,GORJE,
KRANJSKA GORA,
ŽIROVNICA
LENDAVA, KOBILJE,
DOBROVNIK
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5.

PTUJ

prostorsko
načrtovanje,
zagotavljanje
in izvajanje
javnih služb,
občinske
inšpekcije,
občinsko
redarstvo,
notranje
revidiranje

ORGAN SKUPNE
OBČINSKE UPRAVE
OBČIN V
SPODNJEM
PODRAVJU

6.

ROGAŠKA
SLATINA

komunalni
nadzor in obč.
redarstvo

7.

ŠKOFJA LOKA

8.

ŠKOFLJICA

9.

ŠMARJE PRI
JELŠAH

inšpekcijsko in
občinsko
redarstvo
inšp. nadzor in
občinsko
redarstvo
odločanje in
opravljanje
nalog na
področju
požarne
varnosti ter
varstva,
zaščite,
reševanja in
pomoči ob
naravnih in
drugih
nesrečah
občinske
finančne
službe,
notranji
finančni
nadzor,
občinske
inšpekcije (in
redarstvo),
druge
strokovne in
tehnične
naloge

SOU OBČINSKO
REDARSTVO
OBČINE ROGAŠKA
SLATINA IN
ROGATEC
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

10.

TABOR

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
CZ IN POŽARNA
VARNOST

SKUPNA OBČINSKA
UPRAVA
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PTUJ, DESTRNIK,
DORNAVA,
GORIŠNICA,
HAJDINA, JURŠINCI,
MARKOVCI,
PODLEHNIK, SV.
ANDRAŽ V SLOV.
GORICAH,
TRNOVSKA VAS,
VIDEM, KIDRIČEVO,
MAJŠPERK, ŽETALE,
ZAVRČ, STARŠE,
CIRKULANE, DUPLEK
ROGAŠKA SLATINA,
ROGATEC

ŠKOFJA LOKA,
GORENJA VAS POLJANE, ŽIRI
ŠKOFLJICA, IG

BISTRICA OB SOTLI,
KOZJE,
PODČETRTEK,
ROGAŠKA SLATINA,
ROGATEC, ŠMARJE
PRI JELŠAH

TABOR, VRANSKO

11.

TRZIN

inšpekcijske in
redarske
naloge
inšpekcijske in
redarske
naloge za vse
občine
ustanoviteljice,
del nalog iz
področja
varstva okolja
pa za
naslednje
občine
ustanoviteljiceŠmartno ob
Paki, Šoštanj,
MO Velenje
prostorsko
načrtovanje in
urejanje okolja

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKA
INŠPEKCIJA,
REDARSTVO IN
VARSTVO OKOLJA

TRZIN, LUKOVICA,
KOMENDA, MENGEŠ,
MORAVČE, VODICE
VELENJE, SOLČAVA,
LJUBNO, LUČE,
GORNJI GRAD,
NAZARJE, MOZIRJE,
ŠMARTNO OB PAKI,
ŠOŠTANJ,
BRASLOVČE, REČICA
OB SAVINJI,
POLZELA, PREBOLD,
TABOR, VRANSKO

12.

VELENJE

13.

VELENJE

URAD ZA OKOLJE
IN PROSTOR SAŠA
REGIJE

VELENJE,SOLČAVA,
LJUBNO, LUČE,
GORNJI GRAD,
NAZARJE, MOZIRJE,
ŠMARTNO OB PAKI,
REČICA OB SAVINJI
DOBJE, DOBRNA,
VITANJE, VOJNIK ,
ZREČE, SLOVENSKE
KONJICE, ŠENTJUR,
OPLOTNICA
VRHNIKA, LOGATEC,
BREZOVICA,
DOBROVA-POLHOV
GRADEC ,
BOROVNICA, LOGDRAGOMER, HORJUL
MARIBOR,
BENEDIKT,
CERKVENJAK,
DUPLEK, HOČESLIVNICA,
KUNGOTA, LENART,
LOVRENC NA
POHORJU, MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM
POLJU, PESNICA,
RAČE - FRAM, RUŠE,
SELNICA OB DRAVI,
STARŠE, SVETA ANA,
ŠENTILJ, SVETA
TROJICA, SVETI
JURIJ V SLOV.
GORICAH

14.

VOJNIK

občinska
inšpekcija,
občinsko
redarstvo

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO

15.

VRHNIKA

naloge
občinske
inšpekcije in
občinskega
redarstva

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO

16.

MARIBOR

upravne,
strokovne in
svetovalne
naloge občin
ustanoviteljic v
zvezi z
nalogami
občinske
inšpekcije

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
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17.

VELIKE LAŠČE

18.

BOVEC

19.

SLOVENJ
GRADEC

20.

LOGATEC

21.

SLOVENSKE
KONJICE

inšpekcijski
MEDOBČINSKI
VELIKE LAŠČE,
nadzor nad
INŠPEKTORAT
SODRAŽICA, LOŠKI
izvajanjem
POTOK
občinskih
predpisov
naloge
MEDOBČINSKA
BOVEC, KOBARID,
občinske
UPRAVA
TOLMIN, KANAL
inšpekcije in
občinskega
redarstva
priprava in
URAD ZA PRIPRAVO SLOVENJ GRADEC,
sprejemanje
PROJEKTOV IN
RADLJE OB DRAVI,
projektov na
OBČINSKE
MUTA, MISLINJA,
področjih
REDARSKE SLUŽBE
VUZENICA
javnih
gospodarskih
služb, priprava
projektov za
kandidiranje
na razpis za
evropska
sredstva,
sredstva
ministrstev in
drugih
ustanov,
nadzor
mirujočega
prometa in
naloge s
področja
prekrškovnega
organa
naloge
SKUPNA NOTRANJA VRHNIKA, LOGATEC,
notranjega
REVIZIJSKA
BREZOVICA,
revidiranja org.
SLUŽBA
DOBROVA-POLHOV
enot občin ter
GRADEC IN
javnih zavodov
BOROVNICA
in drugih
proračunskih
porabnikov
upravne,stroko
MEDOBČINSKI
SLOVENSKE
vne,razvojne in
URAD
KONJICE, VITANJE,
pospeševalne
ZREČE
naloge občin
na področju
urejanje okolja
ter nalog na
področju
zagotavljanja
in izvajanja
javnih služb
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22.

MORAVSKE
TOPLICE

upravne
strokovne in
svetovalne
naloge na
področju
občinske
inšpekcije,
občinskega
redarstva,
urejanja
prostora,
naloge
občinskega
urbanista
naloge
občinske
uprave na
področju
občinske
inšpekcije in
redarstva,
urejanja
prostora ter
notranjega
finančnega
nadzora
opravlja
naloge
izvajanja
inšpekcijskega
nadzora

MEDOBČINSKA
INŠPEKCIJA IN
REDARSTVO

CANKOVA, GORNJI
PETROVCI, GRAD,
HODOŠ, KUZMA,
MORAVSKE TOPLICE,
PUCONCI,
ROGAŠOVCI,
ŠALOVCI, TIŠINA

23.

ORMOŽ

MEDOBČINSKA
UPRAVA

ORMOŽ, SREDIŠČE
OB DRAVI, SVETI
TOMAŽ

24.

DRAVOGRAD

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
KOROŠKE

ŠENTJERNEJ

inšpektorat in
redarstvo

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO

26.

ŽELEZNIKI

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

27.

LJUTOMER

inšpekcijski in
redarski
nadzor
inšpekcijski in
redarski
nadzor

DRAVOGRAD,
MEŽICA, MISLINJA,
MUTA, PODVELKA,
PREVALJE, RADLJE
OB DRAVI, RAVNE
NA KOROŠKEM,
RIBNICA NA
POHORJU,
VUZENICA,
ŠENTJERNEJ,
ŠMARJEŠKE
TOPLICE,
KOSTANJEVICA
ŽELEZNIKI, CERKNO,

25.

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT in
REDARSTVO

28.

LITIJA

inšpekcijski in
redarski
nadzor

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
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LJUTOMER,
KRIŽEVCI,
RAZKRIŽJE, SV.
JURIJ, VERŽEJ,
RADENCI
DOL PRI LJUBLJANI,
IVANČNA GORICA,
LITIJA, ŠMARTNO
PRI LITIJI

29.

POSTOJNA

občinska
inšpekcija in
občinsko
redarstvo
inšpekcijski in
redarski
nadzor
notranje
revidiranje

30.

SEŽANA

31.

SEŽANA

32.

KRANJ

inšpekcijski
nadzor in
redarstvo

33.

JESENICE

34.

ČRNOMELJ

35.

KRŠKO

36.

CELJE

37.

ŠEMPETER
VRTOJBA

38.

SLOVENSKA
BISTRICA

izvaja nadzor
nad
pravilnostjo in
smotrnostjo
poslovanja
občin, svetuje
inšpekcijski
nadzor in
redarstvo
inšpekcijski
nadzor,
komunalni
nadzor in
redarstvo
inšpekcijski
nadzor,
komunalni
nadzor in
redarstvo
inšpekcijski
nadzor in
občinsko
redarstvo,
notranji
finančni
nadzor,
upravne in
strokovne
naloge na
področju
urejanja
prostora
civilna zaščita
in požarna
varnost

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKA
NOTRANJA
REVIZIJSKA
SLUŽBA
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT
KRANJ

NOTRANJA
REVIZIJSKA
SLUŽBA

MEDOBČINSKA
INŠPEKCIJA IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT SKUPNI
PREKRŠKOVNI
ORGAN
MEOBČINSKI
INŠPEKTORAT
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POSTOJNA,
CERKNICA, PIVKA,
LOŠKA DOLINA,
BLOKE
DIVAČA, HRPELJKOZINA, KOMEN,
SEŽANA
DIVAČA, HRPELJKOZINA, KOMEN,
SEŽANA
KRANJ, CERKLJE NA
GORENJSKEM,
JEZERSKO, NAKLO,
PREDDVOR, ŠENČUR,
TRŽIČ
GORJE,ŽIROVNICA,
JESENICE,
BOHINJ,KRANJSKA
GORA

ČRNOMELJ,
METLIKA, SEMIČ
BISTRICA OB SOTLI,
BREŽICE, KRŠKO,
RADEČE, SEVNICA

CELJE , LAŠKO,
ŠTORE

MEDOBČINSKA
UPRAVA

ŠEMPETER-VRTOJBA,
RENČE-VOGRSKO,
MIRENKOSTANJEVICA

CZ IN POŽARNA
VARNOST

SLOVENSKA
BISTRICA,
OPLOTNICA

39.

TRBOVLJE

medobčinski
inšpektorat in
redarstvo

40.

POLJČANE

41.

KOSTEL

42.

BLED

43.

KRANJ

44.

MARIBOR

medobčinski
inšpektorat in
redarstvo
občinska
inšpekcija,
občinske
finančne in
računovodske
službe,
prostorsko
načrtovanje in
varstvo okolja,
zagotavljanje
obveznih
gospodarskih
javnih služb
medobčinski
inšpektorat in
redarstvo
naloge
notranjega
revidiranja
občin
ustanoviteljic
ter njihovih
posrednih in
neposrednih
proračunskih
uporabnikov
redarstvo

MEDOBČINSKA
INŠPEKCIJA IN
REDARSTVO
ZASAVJE
MEDOBČINSKA
INŠPEKCIJA IN
REDARSTVO
MEDOBČINSKA
UPRAVA OBČIN
KOSTEL IN
OSILNICA

HRASTNIK,
TRBOVLJE, ZAGORJE
OB SAVI

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
SKUPNA SLUŽBA
NOTRANJE
REVIZIJE KRANJ

BLED, BOHINJ

MEDOBČINSKO
REDARSTVO
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POLJČANE, MAKOLE

KOSTEL, OSILNICA

MO KRANJ, NAKLO,
PREDDVOR, TRŽIČ

MO MARIBOR,
BENEDIKT,
CERKVENJAK,
DUPLEK,HOČESLIVNICA,KUNGOTA,
LENART, LOVRENC
NA POHORJU ,
MIKLAVZ NA DR.
POLJU, PESNICA,
RAČE-FRAM, RUŠE,
SELNICA OB
DRAVI,STARŠE,
SVETA ANA, SVETA
TROJICA,SVETI
JURIJ V SLOV.
GORICAH, ŠENTILJ

45.

GORNJA
RADGONA

46.

MOKRONOG

47.

MARIBOR

48.

VOJNIK

občinske
inšpekcije,
občinsko
redarstvo
občinske
inšpekcije,
občinsko
redarstvo
varstvo okolja
in ohranjanja
narave

proračunsko
računovodstvo

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT

GORNJA RADGONA,
APAČE

MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO

MOKRONOG,
TREBELNO,
ŠENTRUPERT

MEDOBČINSKI
URAD ZA VARSTVO
OKOLJA IN
OHRANJANJA
NARAVE
SKUPNA OBČINSKA
UPRAVA

MARIBOR,
DUPLEK,RUŠE,
MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU
VITANJE, VOJNIK

Vir: (SVLR, 2011)
Dr. Virant v zvezi s skupno občinsko upravo pravi: »Gre za racionalizacijo organiziranja
uprave, ki je v korist vseh sodelujočih občin« (Virant, 1999). Poleg tega se aktivno
vključujejo tudi ostala načela moderne javne uprave, ki na koncu izoblikujejo kakovosten
segment javne uprave.
Države z najdaljšo tradicijo na področju lokalne in regionalne samouprave spremljajo
sodobne potrebe prebivalcev v lokalnih skupnosti in tako izvajajo demokracijo na osnovni
lokalni ravni. Iščejo odgovore na vprašanja, kako okrepiti udeležbo vseh skupin
prebivalcev pri odločanju v lokalnih skupnostih.
Države, ki hočejo razvijati lokalno samoupravo, se ukvarjajo z uvajanjem evropskih
standardov v lokalno samoupravo, spreminjajo obseg in strukturo lokalnih skupnosti,
uvajajo regije. Pomembno je tudi, da upravnopolitično in finančno decentralizirajo državo.
Uvajajo lokalni menedžment7.

2.8

POKRAJINE DVONIVOJSKA LOKALNA SAMOUPRAVA

V službi vlade za lokalno samoupravo so že v letu 1996 pričeli z aktivnostmi za pripravo
osnove zakona o pokrajinah. Pri razpravi projektne skupine so bila v ospredju tri
vprašanja, in sicer: pristojnosti pokrajin, financiranje in regionalizacija.
Ustava Republike Slovenije v 138. členu določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo
lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. V 143. členu pa opredeljuje
pokrajino kot širšo samoupravno lokalno skupnost, v katero se povezujejo občine zaradi

7

Doc. dr. Stane Vlaj. Upravljanje občin in javna etika, prosojnice za predavanje na specialističnem
študiju FU Ljubljana.

27

urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena. Pokrajine so tako ustavna
kategorija. Pokrajine naj bi zapolnile vrzel med majhnimi občinami in državo ter ublažile
sedanjo regulatorno moč države, ki je prevelika, in tudi dejansko moč države v odnosu do
občin.
Zakon o lokalni samoupravi predvideva pokrajino kot drugo raven lokalne samouprave. Na
tej ravni naj bi se opravljale naloge, ki presegajo okvire občin in naloge, ki bi jih na
pokrajine prenesla država. V drugih državah pa je regija v ustavah določena kot obvezna
druga raven lokalne samouprave.
Slovenija je ena redkih izjem v državah članicah Sveta Evrope, ki nima pokrajin. Splošni
trend v Evropi je krepitev lokalne samouprave čim bližje lokalnemu prebivalstvu. Pokrajine
v Sloveniji so potrebne zaradi uveljavljanja načela subsidiarnosti oziroma procesa
decentralizacije države. Pokrajine so potrebne tudi iz zunanjih razlogov, in sicer zaradi
primerljivosti z državami Evrope in zaradi možnosti pridobitve evropskih sredstev za
regionalni nivo.
Cilj regionalizacije Slovenije je decentralizacija oblastnih (državnih) funkcij in prenos
upravljanja pomembnega dela javnih zadev z države na pokrajino. Uvajanje pokrajin
pomeni uresničevanje načela subsidiarnosti.
Ob navedenem sta pomembna cilja regionalizacije in decentralizacije tudi skladen
regionalni in policentrični razvoj države ter čezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti. Z
ustanovitvijo pokrajin se določa ozemeljska sestavina pokrajinske samouprave.
Gre za eno od temeljnih pravno sistemskih sestavin lokalne oziroma pokrajinske
samouprave, ki temeljijo na načelih lokalne samouprave, ki jih opredeljuje ustava, in na
načelih, ki so v pravni red Republike Slovenije vgrajene z Evropsko listino lokalne
samouprave (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 15, Uradni list RS, št. 57/96).
Temeljni kriterij za oblikovanje predloga za ustanovitev pokrajin v Sloveniji je optimalna
regionalizacija in decentralizacija države. Za dosego zadanih ciljev je potrebno vzpostaviti
ustrezno ravnovesje med štirimi vidiki decentralizacije države, in sicer: teritorialno,
politično, upravno in fiskalno. V tem okviru je potrebno vzpostaviti ustrezno teritorialno
strukturo pokrajin s primernim obsegom nalog in zadostnimi finančnimi in drugimi
materialnimi viri za izvajanje teh nalog. Temeljno izhodišče za oblikovanje navedenega je
v razvojni (pospeševalni) funkciji pokrajin, ki jo bodo bodoče pokrajine zagotavljale na
posameznih področjih.
Vzporedno s tem je potrebno vzpostaviti tudi ustrezno organizacijsko strukturo pokrajin, ki
bodo predstavljale avtonomen teritorialni upravni sistem, s predstavniškim voljenim
organom in sodobnim sistemom sprejemanja odločitev v sodelovanju z nosilci teritorialnih,
gospodarskih, socialnih in drugih subregionalnih interesov.
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Kljub temu, da je potekalo več aktivnosti, da bi se ustanovile pokrajine pa ni bilo
doseženega končnega cilja. Tako so kot edina oblika združevanja v širši lokalni skupnosti
nastali skupni občinski organi. Zaradi vseh dejstev bo v bodočnosti večina občin vključenih
v obliko skupnega občinskega organa.
Pokrajine naj bi zapolnile vrzel med majhnimi občinami in državo. S tem bi država izgubila
pritisk in moč do šibkih občin. Občine bi bile v pokrajini povezane zato, da bi bolj
učinkovito uresničevale širše regijske potrebe in interese državljanov.
Pokrajine bi bile kadrovsko, tehnično in organizacijsko ter finančno močnejše. Šlo bi za
izvirne naloge pokrajin, ki bi jih opravljale same ali pa bi jih skupaj s finančnimi sredstvi
prenesle na občine. Vprašanja varstva okolja, urejanja prostora, prometa, kmetijstva so
širšega pomena, zato bi jih reševala pokrajina, ki bi bila prva stopnja splošne pristojnosti
države.
Potreba po pokrajinah se kaže tudi pri čezmejnem sodelovanju, ko na eni strani pri nas
sodeluje občina, na drugi strani pa regija neke države Evropske unije.
»Financiranje pokrajin naj bi bilo urejeno iz davkov, dajatev in pristojbin, s tem:
•

da se zagotavlja enakomeren gospodarski, kulturni in socialni razvoj;

•

da se upoštevajo interesi države do pokrajin in občin;

•

da se omogočata večja dostopnost ter decentralizacija upravnega odločanja in

•

da se zagotavlja učinkovitost upravnega delovanja« (Vlaj, 2005, stran 9-10).

Z uvedbo lokalne samouprave bi morala država izvesti decentralizacijo države. Zgodilo se
je ravno nasprotno. Država se je centralizirala. Upravne naloge so prešle delno na
državo, delno na novoustanovljene občine. K temu je pripomoglo tudi to, da ustava
predpisuje naloge občin, in jih na ta način omejuje na ožji prostor delovanja.
V Evropi je cilj lokalne samouprave regionalizem. Pri nas so velike razlike med centrom in
podeželjem, regije so neenakomerne razvite. Slovenija ima statistične regije, narečne ipd.,
vendar pravega regionalizma ni nikoli izvedla. Načelo subsidiarnosti ni upoštevano.
Regionalizem in regionalizacija sta pomembna vprašanja v državah evropske unije. Zelo
izrazita je težnja po povezovanju znotraj regije med lokalnimi oblastmi. Cilj takega
povezovanja je izboljšati kvaliteto življenja. Krepi se demokracija in izvaja se
decentralizacija oblasti.
Cilj Slovenije bi moral biti v tem, da prevzame dobre izkušnje iz Evrope in uvede
pokrajine, ker bo na ta način lokalnemu prebivalstvu na širšem področju zagotovljeno
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bolj kvalitetno življenje. Drugi cilj pa je decentralizacija države, prenos funkcij na širšo in
ožjo lokalno skupnost. To je tudi v povezavi s pridobivanjem sredstev evropske unije in za
skladnejši regionalni razvoj. V Evropi se pokrajine povezujejo v ozemeljsko sodelovanje, ki
ga sestavljajo čezmejno, transnacionalno in mrežno sodelovanje in naj bi spodbujalo večjo
integriranost ozemlja Unije (Vlaj, 2010, str. 22). Z uvedbo pokrajin v Sloveniji bi se tudi
lahko uveljavilo načelo subsidiarnosti. To pa sedaj ni možno, ker ni druge ravni lokalne
samouprave. Uvedba druge ravni lokalne samouprave bi bil radikalen poseg v državno
upravo, ker bi to pomenilo prenos velikega dela državnih pristojnosti na drugo raven
lokalne samouprave. Tak korak bi bil odločen, kajti storitve bi se približale lokalnemu
prebivalstvu. Lokalno prebivalstvo bi bolj sodelovalo pri odločanju zadev v svojem
lokalnem prostoru tako ožjem kot širšem.
Določeni poskusi so se zgodili, ko je predsednik vlade RS imenoval Strateški svet za
regionalizacijo in decentralizacijo Slovenije. Svet se je sestal trikrat. Njegovo delo je
zamrlo, kajti regionalizacija ni bila med prioritetami aktualne vlade.
»Načelo subsidiarnosti kot ključno načelo za razumevanje vloge lokalne in regionalne
samouprave v sodobnih demokracijah. Gre za temeljno filozofsko načelo sodobne lokalne
samouprave, način razmišljanja in temeljno merilo kritičnega presojanja lokalne
samouprave v posamezni državi. To načelo ni povezano samo z vertikalno delitvijo oblasti
oziroma javnih zadev na lokalne, regionalne in državne oblasti, temveč tudi z vprašanji
varovanja avtonomije in svobode posameznika, velikostjo lokalnih skupnosti, njihovega
financiranja, organizacije in delovanja lokalnega upravnega aparata, regionalizacije, idr »
(Vlaj, 2010, str. 23).
V Evropi si prizadevajo za tolikšne lokalne skupnosti, ki še omogočajo, da se učinkovito
rešujejo tako lokalne kot tudi prenesene državne naloge. Cilj je imeti take lokalne
skupnosti, ki imajo tudi ustrezne človeške in finančne vire za izvedbo vseh nalog. Storitve
za občane morajo biti čim bolj kakovostne.

2.8.1 RAZISKAVA MNENJA DO DECENTRALIZACIJE IN UVAJANJA
REGIONALIZMA
V magistrski nalogi je predstavljena raziskava mnenja do centralizacije in uvajanja
regionalizma z namenom, da se prouči poleg pravnih podlag tudi različne študije, ki so
pomembne za ponazoritev potrebe po širših lokalnih skupnostih oziroma po izvedbi
regionalizacije Slovenije. Cilj magistrskega dela je med drugimi tudi, da se ugotovi, ali
Slovenija potrebuje drugo raven lokalne samouprave.
V letu 2004 so študentje Fakultete za družbene vede izvedli empirično raziskavo, v kateri
je sodelovalo 193 županov in 300 vodilnih delavcev, ki zasedajo mesta predsednikov
uprav oziroma direktorjev.
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V raziskavi so želeli pridobiti mnenje, kakšen je »odnos nosilcev gospodarskega in
političnega vodstva do decentralizacije in uvajanja regionalizma« (Brezovšek, 2005).
Čeprav celotna izbrana populacija ni sodelovala, so rezultati zanimivi tudi za nadaljnje
razmišljanje glede nujnosti uvedbe drugega nivoja lokalne samouprave v Sloveniji.
Anketiranih je bilo 168 županov in 79 gospodarstvenikov. Reprezentativnost raziskave je
malo vprašljiva, ker je sodelovalo le 26,3 % direktorjev.
Kot najpomembnejši notranji razlog za uvedbo pokrajin se velikokrat navaja odnos med
centrom države in posameznimi slovenskimi regijami. Določene regije (zaostala področja)
so zapostavljene v razvoju, preveč se vlaga v mesta in njihovo neposredno okolico. Proces
decentralizacije je zato osrednje vprašanje.
Anketa je pokazala, da je v Ljubljani največja koncentracija moči in sredstev. »Posamezne
slovenske regije so zato zapostavljene« (Brezovšek, 2005).
»V Sloveniji je potrebno vzpostaviti primernejše ravnovesje med središčem in preostalim
delom države8« (Brezovšek, 2005).

Tabela 5: »Odnos med centrom države in regijami I (v odstotkih)

V javnosti je slišati različna mnenja o
odnosu med Ljubljano kot centrom
države in ostalimi regijami. Kakšno je
vaše mnenje?
V Ljubljani je skoncentrirano preveč moči
in sredstev, regije pa so zapostavljene.
Moč in sredstva so uravnoteženo
razporejeni med Ljubljano in regijami.
Ljubljana ima premalo vpliva na regije, ki
posedujejo preveč moči in sredstev.
Drugo
SKUPAJ

Župani
slovenskih
občin
(N=165)
94,5

Gospodarstveniki
(N=79)

1,2

12,7

0,6

2,5

3,6
100

1,3
100

83,5

Vir: Brezovšek (2005, stran 109)«.

8

Raziskava Odnos nosilcev odločanja do decentralizacije države, uvajanja regionalizma ter obsega
in vsebin občin v Republiki Sloveniji. Fakulteta za družbene vede, Center za politološka
raziskovanja (interno gradivo). Ljubljana, 2004.
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Tabela 6: »Odnos med centrom države in regijami II (v odstotkih)

Kako bi bilo potrebno urediti odnos med
Ljubljano kot središčem države in
regijami v Sloveniji?
Slovenija mora imeti močno središče
države, katerega politiko morajo regije
brezpogojno uresničevati.
V Sloveniji je potrebno vzpostaviti
ravnovesje med središčem države in
regijami.
Slovenijo je potrebno urediti kot
federacijo regij.
Drugo
SKUPAJ

Župani
slovenskih
občin
(N=165)
0,6

Gospodarstveniki
(N=79)

92,7

91,1

3,0

5,1

3,6
100

2,5
100

1,3

Vir: Brezovšek (2005, stran 109)«.
Nadalje so raziskovalci spraševali o politični podpori regionalizacije Slovenije.
Dobili so odgovore, da se 91 % županov strinja z regionalizacijo.
Strinjajo se tudi gospodarstveniki, in sicer 74,7 % od sodelujočih v anketi. Podjetniška
podpora je manjša.
Tabela 7: »Podpora političnih in gospodarskih akterjev regionalizaciji Slovenije (v
odstotkih)

Ali se strinjate z
regionalizacijo
Slovenije?
Da
Ne
Ne vem
SKUPAJ

Župani slovenskih
občin
(N=168)
91,0
6,0
3,0
100

Gospodarstveniki
(N=79)
74,7
15,2
10,1
100

Vir: Brezovšek (2005, stran 110)«.

Vprašanje števila bodočih pokrajin ni prineslo enakega odgovora obeh skupin anketiranih.
Manjši % politikov se bolj zavzema za manjše število pokrajin. Tudi gospodarstveniki v
večji meri prikimavajo manjšemu številu pokrajin.
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Tabela 8: »Politični in gospodarski akterji o projektu regionalizacije Slovenije (v
odstotkih)

Kakšno število pokrajin bi bilo
za Slovenijo najprimernejše?
Manj kot 8
Od 8 do 10
Od 10 do 12
Od 12 do 14
Več kot 14
Ne vem, brez odgovora
SKUPAJ

Župani slovenskih Gospodarstveniki
občin
(N=79)
(N=168)
41,6
62,0
16,1
21,5
13,7
6,3
23,2
1,3
1,2
0
4,2
8,9
100
100

Vir: Brezovšek (2005, stran 109)«.

Raziskovalci so vprašali, »kdo bi po mnenju nosilcev odločanja v slovenskih občinah moral
odločati o uvedbi pokrajin9.
Gre za osrednje vprašanje, tudi zaradi ustavne problematike glede druge ravni lokalne
samouprave. Sedanja ureditev glede uvajanja pokrajin in odločanja o tem vprašanju je
jasna« (Brezovšek, 2005) – o tem odločajo občine.
Tabela 9: »Politični in gospodarski akterji o projektu regionalizacije Slovenije II (v
odstotkih)

Kdo bi moral odločati pri
uvajanju pokrajin v RS?
Državni zbor RS
Vlada RS
Slovenske občine
Državljani RS
Kdo drug
Ne vem, brez odgovora
SKUPAJ

Župani slovenskih Gospodarstveniki
občin
(N=79)
(N=168)
35,1
48,1
4,8
15,2
29,2
8,9
6,5
17,7
17,9
2,5
6,5
7,6
100
100
Vir: Brezovšek (2005, stran 110)«.

9

Prav tam, stran 106.
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Anketiranci so mnenja, da bi moral odločiti državni zbor. Župani, ki so odgovarjali na to
vprašanje, prihajajo iz različno velikih občin. Zanimiva je analiza odgovorov o
regionalizaciji države glede na odgovore županov ob upoštevanju velikosti občin, iz katerih
prihajajo.
Tabela 10: »Politični akterji o uvajanju pokrajin v Sloveniji

Velikost občine
Kdo bi po mnenju
županov moral odločati
do 5000 od 5000
nad
pri uvajanju pokrajin v
prebivalce do 10000 10000
Sloveniji?
prebivalce prebivalce
v
v
v
Državni zbor RS
število
23
13
23
% od
34,8%
37,1%
60,5%
celote
Vlada RS
število
2
4
2
% od
3,0%
11,4%
5,3%
celote
Občine
število
33
12
4
% od
50,0%
34,3%
10,6%
celote
Državljani
število
6
1
4
% od
9,2%
2,8%
10,6%
celote
Občine in Državni število
2
5
5
zbor RS
% od
3,0%
14,4%
13,0%
celote
SKUPAJ
število
66
35
38
% od
100% 100% 100%
celote

SKUPAJ

59
42,4%
8
5,7%
49
35,4%
11
7,9%
12
8.6%
139
100,0%

Vir: Brezovšek (2005, stran 111)«.
V preteklih letih so se večkrat pojavljala mnenja, da so proti regionalizaciji najmanjše
občine. Iz ankete je razvidno, da kar polovica županov iz najmanjših občin meni, naj
obvelja dosedanja ureditev in da naj občine odločijo o uvedbi pokrajin. Nasprotno pa 60,5
% županov iz največjih občin meni, naj državni zbor odloči o uvedbi pokrajin.
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Tabela 11: »Analiza vzrokov nasprotovanja občin obvezni uvedbi pokrajin (v odstotkih)

Vzroki
nasprotovanja
Strah pred izgubo
avtonomije občin
Strah pred
zmanjšanjem finančnih
virov občin
Strah pred prenosom
nalog iz občin na
pokrajine
Strah pred nadaljnjo
centralizacijo države
Strah pred
zmanjševanjem vloge
in pomena občin v
sistemu lokalne
samouprave
Drugo

Župani slovenskih
občin
(N=168)
33,3

Gospodarstveniki
(N=79)

52,4

61,5

23,8

37,2

24,4

12,8

45,2

37,2

8,3

3,8

44,9

Vir: Brezovšek (2005, stran 112)«.

Pri uvedbi pokrajin se župani najbolj bojijo, da bi občine izgubile določene finančne vire.
Nekatere pristojnosti občin bi se prav gotovo prenesle na pokrajine in s tem tudi finančni
viri za izvajanje. Nad tem pa v občinah niso navdušeni.
Lokalna samouprava ima od države do države različen položaj in pomen. Vsepovsod je
namenjena zadovoljevanju potreb prebivalstva v lokalnem okolju. Za evropske države je
značilno, da imajo lokalno samoupravo organizirano na več nivojih. Slovenija take
organiziranosti nima. Institucije Evropske unije spodbujajo reformiranje lokalne
samouprave in si prizadevajo za manjšanje razlik v razvoju posameznih predelov držav.
Seveda pa unija nima izdelanega enotnega modela, saj je to nemogoče.
Slovenija v času svoje samostojnosti še ni našla dovolj moči, da bi uvedla pokrajine in s
tem decentralizacijo. Raziskovalci so ugotovili, da Slovenija potrebuje širšo samoupravno
lokalno skupnost. Ustanovitev pokrajin mora biti povsem v interesu Slovenije in v
primernem političnem času bodo ustanovljene.
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2.8.2 POMEN RAZISKAVE
Raziskava mnenj do decentralizacije in uvedbe regionalizma je pokazala, da bi Slovenija
morala izvesti regionalizacijo in uvesti drugo raven lokalne samouprave. Centralizem moči
v državi se odraža na neenakomernem regionalnem razvoju države in na kopičenju moči
in sredstev v določenih delih države. Župani občin sodelujočih v raziskavi se strinjajo z
regionalizacijo. Cilj magistrske naloge se potrjuje z rezultati izvedene raziskave.
Glede nato, da Slovenija nima uvedenih pokrajin, občine iščejo rešitve v združevanju
občin v skupne občinske organe. Taka rešitev ni enaka, kot regionalizacija in uvedba
pokrajin. Saj rešitev ne omogoča skladnejšega razvoja regij, niti skupnega reševanja
širših problemov lokalne skupnosti na področjih prometa, kmetijstva, okolja in podobno.
Pri nas država še vedno z vso svojo močjo regulira omenjena vprašanja.
V Sloveniji je moč države velika, centralizem je prisoten. Regionalizacije še nihče ni
izvedel. V drugih državah Evrope so pokrajine obvezne in pri njih je bila izvedena
regionalizacija. Pri razmišljanjih o uvedbi druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji, so
premalo upoštevana novejša družboslovna spoznanja, ki kažejo na to, kako v razvitem
svetu presegajo lokalno zaprtost, ki se dogaja pri nas.
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3

SITUACIJA V EVROPSKI UNIJI

Primerjalna situacija v Evropski uniji glede lokalne samouprave je pomembna z vidika
potrditve cilja magistrskega dela, da je v Sloveniji storjena napaka, ker ni izvedena
regionalizacija države. Istočasno se v predstavitvi lokalne samouprave v evropskih
državah išče potrditev oziroma zanikanje hipoteze, da skupen občinski organ pomeni
optimalno opravljanje upravnih zadev v ožji in širši lokalni skupnosti.
Zaradi političnih pritiskov in premajhnega vpliva strokovne javnosti se je Slovenijo
razdelilo do leta 2011 na 211 občin. Država nima regij in občine so premajhne za
opravljanje vseh pristojnosti, zato iščejo rešitve v sodelovanju v skupnih občinskih
organih. Predstavitev situacije v Evropski uniji je pomembna z vidika primerjave ureditve
lokalne samouprave po državah EU, z ureditvijo v Sloveniji.
Lokalna samouprava je svetovni pojav, na to kaže tudi to, da generalna skupščina
združenih narodov pripravlja svetovno listino o lokalni samoupravi. Podlaga za to je
Evropska listina o lokalni samoupravi – Mells. Sodobna listina bi morala biti sprejeta že
pred nekaj leti, vendar se je zapletlo zaradi odpora Kitajske in ZDA. Kitajska je bila proti
načelu subsidiarnosti, ZDA pa bolj zaradi samovšečnosti.
Za Evropsko unijo je zelo pomemben dokument s področja lokalne samouprave Evropska
listina o lokalni samoupravi. Po pomenu jo lahko uvrstimo takoj za Evropsko konvencijo o
človekovih pravicah. Predlagano je bilo celo, da bi to konvencijo dopolnili z določbami o
lokalni samoupravi. Svet Evrope je sprejel za to področje še druge pomembne
dokumente: Evropsko okvirno konvencijo o čezmejnem sodelovanju lokalnih skupnosti,
Konvencijo o udeležbi mladih v lokalnih samoupravi. V dolgoletni pripravi je Evropska
listina o regionalni samoupravi, ki naj bi nadgradila Mells glede regionalizma in regionalne
samouprave v Evropi.
Evropska listina ne vzpostavlja enotnega Evropskega modela lokalne samouprave, ker je
to nemogoče, saj je vsaka lokalna samouprava rezultat zgodovine, tradicije, običajev
kulturnih in jezikovnih posebnosti in drugih specifičnih razmer v posamezni državi.
Čeprav ni enotnega Evropskega modela, so se v evropskem kulturnem prostoru
izkristalizirala skupna načela, ki veljajo za vse demokratične ureditve. Ta načela so
vsebina Evropske listine in so civilizacijski dosežek v evropskem kulturnem prostoru.
Lokalne samouprave poznajo tudi na drugih kontinentih v vseh demokratičnih državah.
Evropska listina lokalne samouprave je stopila v veljavo 1. septembra 1988. Države z
ratifikacijo listine sprejmejo pogoje, načela in pravila, ki so določena v njej. Državljani
pridobijo pravico sodelovanja pri javnih zadevah. Lokalne oblasti izvajajo zadeve iz izvirne
pristojnosti v okviru zakonskih določil.
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Pravica do lokalne samouprave se vrši v izvoljenih občinskih, mestnih svetih ali
skupščinah. Člane teh občinskih organov volijo državljani na volitvah. V Sloveniji je
Evropska listina lokalne samouprave pričela veljati 31.3.1997.10
V listini je tudi poudarjeno, da lokalna skupnost zagotovi učinkovito upravo za državljane.
Zapisano je tudi, da morajo države članice EU upoštevati: da so lokalne oblasti eden od
glavnih temeljev vsake demokratične ureditve; da je pravica državljanov sodelovati pri
opravljanju javnih zadev eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam
članicam Sveta Evrope (MELLS, preambula).
Načelo lokalne samouprave se priznava v domači zakonodaji in v ustavi, kjer je to mogoče
(MELLS, 2. člen).
Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona
urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega
prebivalstva. To pravico uresničujejo sveti ali skupščine, ki jih sestavljajo člani, izvoljeni s
svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne volilne
pravice, in imajo lahko izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te določbe na noben način
ne vplivajo na reševanje zadev tudi na zborih državljanov, referendumih ali kakšni drugi
obliki neposredne udeležbe državljanov, kjer to dopušča zakon ( MELLS; 3. člen).
Lokalne oblasti pa imajo tudi pravico do združevanja in sicer:
1. Lokalne oblasti imajo pri izvajanju svojih pooblastil pravico sodelovati in v okviru
zakona oblikovati konzorcije z drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog skupnega
pomena.
Take oblike združevanja lokalnih oblasti bi lahko do neke mere pomenile isto kot v
Sloveniji skupni občinski organi.
2. V vsaki državi se prizna pravica lokalnih skupnosti do združevanja za varstvo in
pospeševanje skupnih koristi in do mednarodnega združevanja lokalnih skupnosti.
3. Pod pogoji, ki jih lahko določi zakon, imajo lokalne oblasti pravico do sodelovanja z
ustreznimi organi v drugih državah (MELLS, 10. člen).
Evropska listina lokalne samouprave določa nek pravni okvir, čeprav so njena načela bolj
splošne narave. Vendar v posamezni državi lahko opravimo na podlagi teh načel presojo
ali so vzpostavljeni temeljni pogoji za uveljavitev in uresničitev načel lokalne samouprave.
»Nekatere veljavne rešitve v slovenski lokalni samoupravi so v nasprotju z MELLS npr.
(ne)odgovornost župana občinskemu svetu, nespoštovanje načel MELLS o virih za
financiranje lokalnih skupnosti« (Vlaj, 2010, str. 25).

10

Slovenija je listino podpisala v Strasbourgu 11. oktobra 1994, po ratifikaciji v državnem
zboru, dne 1. oktobra 1996. Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave,
Ur.l. RS, št. 57/1996.
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Ko smo že poudarili so MELLS in dokumenti SE za ustanavljanje takih lokalnih skupnosti,
ki so sposobne urejati lokalne javne zadeve z lastno odgovornostjo in v korist lokalnega
prebivalstva.

3.1

ORGANIZIRANOST LOKALNE SAMOUPRAVE V DRŽAVAH EVROPE

Reforma lokalne samouprave je potekala in še poteka v vseh državah članicah Sveta
Evrope. V številnih državah se je izkazalo, da je nujna ureditev druge ravni lokalne
samouprave. Ob tem se postavlja več vprašanj, in sicer o porazdelitvi pristojnosti med
državo in lokalnimi skupnostmi – decentralizacija in vprašanje glede virov sredstev za
izvajanje pristojnosti in finančne avtonomije.
Večstoletna tradicija v evropskih državah je dala rezultate skozi pestre in različne ureditve
lokalnih skupnosti. Skupna značilnost je lastna tradicija okolja in zgodovinski razvoj.
Struktura lokalne samouprave je osnovno vprašanje za njeno ureditev. Pri tem gre za
velikost posamezne enote lokalne skupnosti in za strukturo njenega upravnega sistema11.
Iz različnosti strukture lokalne samouprave in njenega razmerja do države lahko opazimo
nekatere dejavnike, ki neposredno vplivajo na izbiro upravne ureditve in strukturo lokalne
samouprave. Če je stopnja lokalne samouprave visoka in je ozemlje skupnosti veliko, je
večja tudi strukturiranost, ker nekatere skupne potrebe zahtevajo zadovoljevanje na
širšem ali ožjem prostoru. Nasprotno pa nizka stopnja lokalne samouprave ne zahteva
njene strukturiranosti, ker se pri majhnem obsegu skupnih zadev prepuščenih lokalni
samoupravi te sploh ne diferencirajo12.

3.2 REGIJA, REGIONALIZACIJA
Slovenija je zaradi svoje velikosti v primerjavi z evropskimi državami kot ena regija.
Pojem regija:
govorimo o dveh ravneh lokalne samouprave na eni strani je občina kot najožja lokalna
skupnost in na drugi strani država s svojimi organi in službami. V evropskih državah
obstaja še druga raven lokalne samouprave in sicer pokrajina, okraj in departma. Vmes
med občinami in pokrajinami pa je regija, ki naj bi zapolnila prostor med njima in
omogočila bolj uravnotežen razvoj celotnega državnega ozemlja. V Evropskih državah se
je s prenosom pristojnosti iz države na regije sprožila decentralizacija državnih nalog.
Zgodile so se obsežne reforme lokalne samouprave. Politika Evropske skupnosti temelji ne
le na državah članicah, temveč tudi na regijah. Evropa regij izvaja regionalno politiko, ki je
tudi finančno podprta preko strukturnih skladov, ki omogočajo enakomernejši regionalni
razvoj. S tem se ukvarja Svet Evrope, Kongres lokalnih in regionalnih oblasti.
11
12

Po Vlaju, 1998, stran 108.
Trpin v: Vlaj, 1998, str.108.
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Po definiciji Evropske listine lokalne samouprave je »regija najširša avtonomna teritorialna
skupnost v posamezni državi, ki je v prostoru med lokalnimi skupnostmi in državo, ima
svoje izvoljene organe in razpolaga s svojimi izvirnimi ali prenesenimi državnimi
pristojnostmi, s katerim opravlja pod lastno odgovornostjo pomemben del javnih nalog v
interesu svojih prebivalcev v skladu z načelom subsidiarnosti« (Šmidovnik, 2001, str.
287).
Regionalizacija:
»pa pomeni politiko držav, ki si prizadevajo vzpostaviti regije, na katere prenašajo del
svojih pristojnosti, in jih usposabljajo kot subjekte, s pomočjo katerih bi lažje obvladovale
vse svoje ozemlje in s tem pospeševale razvoj. Regionalizacija je torej akcija oziroma
proces, ki poteka od zgoraj – od države, navzdol. Drugo pa je regionalizem; to je politično
gibanje oziroma politični proces, ki poteka od spodaj navzgor, to je od prebivalstva, ki
hoče sodelovati pri upravljanju in vsakršnem razvoju ustreznega območja, in zato zahteva
regionalizacijo države« (Šmidovnik, 2001, str. 288).
Prizadevanja Sveta Evrope so usmerjena v države, kjer regionalizacija še ni izvedena, tako
kot v Sloveniji in še nekaterih državah v prehodu.

3.3 PREDSTAVITEV DRŽAV
Predstavljene države imajo organizirano lokalno samoupravo iz katere je razvidna delitev
pristojnosti med državo, širšo lokalno skupnostjo in občino. Povezovanje občin med seboj
v državah EU ni posledica delovanja in izvajanja izvirnih pristojnosti ali podeljenih
pristojnosti od države. Občine se združujejo ker na tak način zadovoljujejo potrebe
prebivalstva po druženju, urejanju širših vprašanj regije ipd.
3.3.1 ŠVEDSKA
Država ima lokalno samoupravo, ki je sestavljena iz primarnih mestnih in podeželskih
občin in okrožnih sekundarnih občin.
Med primarnimi in sekundarnimi občinami ni hierarhije, pač pa le delitev pristojnosti.
Okrožna občina je tudi teritorialna podlaga za upravno teritorialno razdelitev švedske
centralne uprave.
Svet okrožne občine je »najvišji organ lokalne samouprave na drugi stopnji ter državni
okrožni upravni odbor kot teritorialno decentralizirani organ centralne oblasti« (Vlaj,
1998). Svet okrožne občine in državni okrožni upravni odbor sta celo povezana na primer
pri načrtovanju socialnega razvoja13.

13

Prav tam, stran 109.
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3.3.2 ŠVICA
Švica je federalna država in ima 26 kantonov. Država je strukturirana drugače, ima
enostopenjsko lokalno samoupravo. Temeljna enota lokalne samouprave je občina.
Občine se vključujejo v kantone, ki so združeni v federacijo. Glede na to, da so nekateri
kantoni majhni, niti ni možnosti za večstopenjsko samoupravo. Posebnost občin v Švici je
v tem, da imajo tudi občine za poseben namen oziroma posamezno področje, poleg
splošnih občin, ki imajo vse pristojnosti lokalne samouprave14.
Švedska in Švica spadata med državi z visoko stopnjo razvitosti lokalne samouprave.
Posamezne občine v teh dveh državah so relativno neodvisne. V drugih državah, kjer
neodvisnost držav ni tako izrazita, so razvidna razmerja v hierarhiji med centralno in
lokalno oblastjo. Imajo vmesne enote, na primer okraje.
3.3.3 AVSTRIJA
Ta država je tipičen primer države, kjer občine niso popolnoma neodvisne. Njihova lokalna
samouprava je sicer enostopenjska, imajo občine. Občine poleg izvirne pristojnosti
izvajajo tudi prenesene zadeve iz centralne uprave. Vse občine imajo enak položaj ter iste
organe in strukturo. Izjema je le nekaj občin in mesto Dunaj, ki imajo poseben status.
Taka organiziranost omogoča enotnost njihovega sistema državne uprave, v katerega je
neposredno vključena občina.
Imajo okraj, ki je vmesna stopnja med občino in pokrajino. Na področju prenesenih
pristojnosti obstaja med okrajem in občino tipično hierarhično razmerje. Okrajni komisar
neposredno nadzoruje izvajanje prenesenih pristojnosti na občino, izvaja tudi naloge, ki so
prenesene iz zvezne ali pokrajinske uprave.
Na temelju deželnega zakona se lahko občine združujejo v skupnosti občin. Podobno velja
tudi za upravne skupnosti, v katere se občine združijo za opravljanje posameznih opravil
iz lastne ali prenesene pristojnosti15.

3.3.4 NEMČIJA
Podlaga pravne in politične ureditve Zvezne republike Nemčije je temeljni zakon
Grundgesetz, ki je bil sprejet 23. maja 1949. Ureja strukturo oblasti in uprave.
Za organizacijo Nemčije so značilna tri načela:
• načelo federalizma, ki pomeni, da so dežele neodvisne članice zveze ter imajo lastno
državno suverenost;
• načelo lokalne samouprave, ki zagotavlja pravice mest in lokalnih oblasti;

14
15

Prav tam, stran 109.
Prav tam, stran 110.
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•

načelo delitve oblasti, ki dodeljuje zakonodajno, izvršilno in sodno oblast različnim
telesom. 16

Organizacija uprave v ZRN ima pet ravni organiziranosti (stanje 1993):
• lokalne oblasti (16.068),
• okraje in mesta, ki ne pripadajo okrajem (426),
• deželna administrativna okrožja (32),
• dežele (16)
• in zvezo (1).
Mesta Berlin, Hamburg in Bremen so hkrati dežele in mesta, ki pripadajo okraju.
Nemška lokalna samouprava izhaja iz občine, ki po načelu subsidiarnosti učinkovito
opravlja naloge na lokalni ravni, ki so tipične za lokalno raven.17
»V ZRN obstajajo tri komunalna združenja občin – nemški kongres mest, zveza mestnih
(manjših) občin in nemška zveza deželnih okrajev. Obstaja predpis, ki nalaga zveznim
ministrstvom, da morajo tem trem združenjem predložiti vse osnutke zakonov, ki se
nanašajo na te skupnosti oziroma ki jih izvajajo občine (na primer Zakon o javnih
financah)«.18

3.3.5 ANGLIJA
Za Anglijo je značilno da nima ustave. Za kakršnekoli spremembe je potrebna večina v
spodnjem domu, zato obstaja večja možnost za spremembe v strukturi oblasti. Anglija je
zibelka lokalne samouprave. Pomembno je vplivala na položaj lokalne samouprave v ZDA
in Evropi. Velika Britanija je unitarna država, vendar ima lokalna uprava kljub temu močno
tradicijo v Angliji in drugih državah v kraljestvu. Od drugih držav se razlikujejo v tem, da
ima državna ali okrajna oblast pristojnost za področja sociale, policije, izobraževanja. Z
reformo v letih 1972-74 je bila razdelitev naslednja:
• v Angliji in Walesu so bile pristojnosti lokalnih oblasti razdeljene med 53 grofij, od tega
6 mestnih in 47 ne mestnih,
• 369 okrožij, od tega 36 mestnih in 333 ne mestnih
• na Škotskem je 9 regij in 53 distriktov.
S to reformo se je znatno zmanjšalo število lokalnih skupnosti – iz 1.500 na 500. Leta
1980 je bila povprečna velikost lokalne skupnosti v Angliji 127.000 prebivalcev.
Leta 1996 je stopnja lokalne samouprave dvostopenjska. Prva stopnja – unitary – obsega:
• 36 angleških mestnih okrožij,
• 32 samoupravnih mestnih okrožij,
16

National Reports on Regionalisation and Local Self-Government, Council of Evrope, Strasbourg,
21. November 1996 (Germany, str. 28) v: Vlaj, 1998, str.127.
17
Po Vlaju, 1998, stran 127.
18
Vlaj, 1998, str. 130.
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•
•
•

22 velških svetov,
32 škotskih svetov,
14 angleških ne mestnih svetov (glej Vlaj, 1998)

Na drugi stopnji so funkcije razdeljene med ravni:
• 35 angleških svetov, grofij,
• 283 angleških ne mestnih oblasti.
Skupno število lokalnih oblasti se je zmanjšalo s 520 iz leta 1976, na 454 v letu 1996.19
Velikost lokalnih skupnosti je različna. V večjih mestih je enojna lokalna oblast. Manjša
mesta imajo dvotirno lokalno oblast. Pri dvotirni imajo okrožni svet – Country Council.
Okrožni svet skrbi in je odgovoren za avtoceste, izobraževanje in požarno varnost.
Okrajni ali občinski svet pa se ukvarja s stanovanjsko politiko, komunalnimi zadevami, to
je odpadki in lokalnim planiranjem20.
3.3.6 FRANCIJA
Francija je demokratična država s parlamentarno in predsedniško ureditvijo, kjer se
oblast deli na izvršilno oblast, ki si jo delita predsednik republike in ministrski predsednik s
svojo vlado, zakonodajno oblast, ki jo izvaja parlament – narodna skupščina in senat,
pravosodno oblast, ki jo ima sodstvo.
V Franciji obstajajo tri ravni lokalne samouprave. To so:
1.
Občina
Občina je najmanjši, hkrati pa najstarejši upravni del, ki izhaja iz mest in župnij iz
srednjega veka. Pristojna je za naloge iz socialnega varstva, izobraževanja (vrtci in
osnovane šole), gospodarstva in lokalnega razvoja, prometa (mestnega in žičnic), kulture
(za arhive, mestne muzeje, knjižnice in konservatorij), urbanizem, okolje (vodovod,
kanalizacija, predelava odpadkov, za ceste občinske in podeželske, pristaniška in vodne
poti) ter stanovanjske programe.
2.
Departma.
Departma ima naloge na področju sociale (pomoč za otroke, nastanitev prizadetih,
socialno skrbstvo, zdravstvena preventiva, srednješolsko izobraževanje), gospodarstva in
lokalnega razvoja, krajevnega prometa, šolskih prevozov, kulture, cest, nastanitev.
3.
Pokrajina.
Pokrajina pa je pristojna za liceje in strokovno šolsko izobraževanje, gospodarski razvoj,
pomoč gospodarstvu, urejanje prostora, planske pogodbe za državo in dopolnilno pomoč
pri nastanitvi.
19
20

Po Vlaju, 1998, str.143.
Roger Cork, župan Londona., The British system of local government, Adress to national asembly
of mayors, Ljubljana, Monday 12 th May 1977, str. 2 v: Vlaj, 1998, str. 144.

43

Vsaka raven lokalne samouprave v celoti izvaja svoja pooblastila. Vse lokalne skupnosti so
usmerjene na svoj gospodarski razvoj. Občine lahko ustanovijo skupno upravo.
Model lokalne samouprave, kot ga imajo v Franciji je imel velik vpliv na razvoj lokalne
samouprave v drugih evropskih državah. Državo imajo razdeljeno na 26 regij, 22 regij je
na kontinentalnem delu Francije. Nadalje je država razdeljena na departmaje, katerih je
100. Večina 96 jih je na kontinentu. Francija ima 36.763 občin.

Shema 1: Francoska ureditev

Vir: Vlaj, 1998, str. 147.

3.3.7 ČEŠKA
Češka republika ima regije kot drugo nivojsko lokalno skupnost. »Z ustavnim zakonom je
bilo na Češkem decembra 1997 ustanovljenih 14 regij, določen je bil tudi njihov
ozemeljski obseg. Zakon določa, da se meje regij lahko spremenijo samo z zakonom.
Novembra leta 2000 so bile izvedene prve regionalne volitve in od tedaj regije izvajajo
naloge, ki jih določa področna zakonodaja. Prehod je bil postopen, saj so bili okrajni uradi
ukinjeni konec leta 2002 in regije niso takoj izvajale vseh svojih pristojnosti.
Prvo dejanje v dolgem obdobju transformacije teritorialnih upravnih sistemov je bila
ukinitev 7 regionalnih in 75 okrajnih ljudskih (narodnih) odborov, ki so na različnih ravneh
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izvajali naloge države. Tako je bilo v letu 1990 ustanovljenih 73 okrajnih uradov, ki so bili
dekoncentrirani državni organi na lokalnem nivoju« (Urad, 2011).

3.3.8 ESTONIJA
Estonija je razdeljena je na 15 okrožij in 255 občin. Večina ljudi v Estoniji živi v mestnih
okoljih. V Estoniji je 50 mest in 205 podeželskih občin. Do leta 1993 je imela Estonija dvonivojski sistem lokalne samouprave občine in okrožja. Z zakonom o ureditvi okrožij so
okrožja prenehala obstajati kot oblasti lokalne samouprave in delujejo naprej kot enote
državne uprave.21
V Estoniji obstajajo tri vrste združenj lokalne samouprave, in sicer:
•
združenje estonskih mest,
•
združenje podeželskih občin in
•
unija estonskih lokalnih oblasti.

3.3.9 DANSKA
Večina sistemov lokalne in regionalne samouprave upošteva načelo subsidiarnosti.
Pomembno je vprašanje ravnovesja med pristojnostjo lokalne oblasti in njeno zmožnostjo
financiranja pristojnosti.

Tabela 12: Decentralizirana oblast v Evropski uniji 1996

Država
Avstrija

Regionalna oblast
9 dežel

Vmesna lokalna oblast

Lokalna oblast
2.347 občin

Belgija
Danska

3 regije

10 provinc
14 amter

589 občin
275 občin

Finska
Francija
Nemčija

1 avtonomna regija
26 regij
16 dežel

19 regij
100 departmajev
426 okrajev (kreise)

20 regij
29 okrožij

95 provinc
83 občin

455 občin
36.433 občin
16.067 občin in
117 mest zunaj
okrajev
359 demoi
5.562 koinotikes
8.066 občin
5 mestnih korporacij
118 občin

Grčija
Italija
Irska
Luksemburg
Nizozemska
21

12 provinc

Vlaj, 1998, str.172. Novi zakon je določil samo ruralne občine in mesta
kot enote lokalne samouprave.
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633 občin

Portugalska
Španiji
Švedska

2 avtonomni regiji
17 regij

Združeno
kraljestvo Velika
Britanija in
Severna Irska

50 provinc
23 landsting

305 občin
4.220 freguesias
8.098 občin
288 občin

56 okrožij

482 distriktov

Vir: dr. Vlaj Stane. Decentralizacija Evropa in mi. V: Pokrajina druga raven lokalne
samouprave. Inštitut za lokalno samoupravo, Ljubljana, junij 2004, stran 158.
Danska je država z najbolj razvito lokalno in regionalno samoupravo od vseh evropskih
držav. Javne zadeve imajo na danskem najbolj decentralizirane. Pravila lokalne
samouprave na Danskem so unikatna. Vsaka lokalna oblast je najbolj približana občanu in
občani imajo pomemben in velik vpliv na zadeve in odločitve v lokalni skupnosti. Stopnja
demokratičnosti je izredno visoka.
Lokalna oblast je javni sektor, ki je najbližje posameznemu državljanu. Državljani vplivajo
na javne službe s sodelovanjem na lokalnih volitvah in s splošno javno razpravo o lokalnih
političnih vprašanjih. Glede na pristojnosti lokalne oblasti na Danskem lokalna javna
poraba že presega več kot polovico javne porabe na Danskem (glej dr. Vlaj, 2004, 159,
160).
Leta 1970 so število občin zmanjšali s 1.370 na 275 občin in število okrožij s 25 na 14, kar
je bil pomemben dosežek v korist lokalnih skupnosti, ki so dovolj velike za lastno
gospodarsko in upravno sposobnost.
Reforma je sledila načelu, da se zadeve rešujejo čim bližje posameznemu državljanu.

3.4 DRUGI NIVO LOKALNE SAMOUPRAVE
Iz predstavitve držav se vidi, da je dvonivojska lokalna samouprava pravilo pri
organiziranju lokalnih skupnosti. Večina držav ima več kot eno raven oblasti, ki spada pod
centralno oblast. Obsega pa širše ali ožje območje. Regionalne oblasti imajo svoje izvirne
pristojnosti. V regije se povezuje različno število lokalnih skupnosti. Avstrija, Nemčija in
Belgija imajo federalni sistem, kjer govorimo o regijah kot državah in je njihova
pristojnost določena že v ustavah. V Franciji, Italiji, Portugalski in Španiji imajo regije
različne pristojnosti, čeprav so enako regionalne oblasti. V Italiji na primer imajo regije
zakonodajno oblast. Na Nizozemskem imajo province kot vmesno lokalno oblast, enako
na Švedskem22.
22

Regional and local Government in teh European Union, The Committee of the Regions, julij 1996,
stran 17-18.
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Bodočo pokrajino Slovenije lahko primerjamo s provinco v Italiji, z departmaji v Franciji, in
deželnimi okraji v Nemčiji. Vedno gre za drug nivo lokalne samouprave med državo in
občino. Ta vmesna raven naj bi se ukvarjala z regionalnimi cestami, oskrbo z vodo in
energijo. Gre za širše interese lokalnega prebivalstva in države. Na drugem nivoju lokalne
samouprave se urejujejo tudi vprašanja prostora, srednješolskega izobraževanja,
odpadkov, gradnja bolnišnic, knjižnice, muzeji in naloge iz področja sociale.
V Evropskih držav je izrazit trend regionalizacije, druge ravni lokalne samouprave in
uvajanje načela subsidiarnosti. Države nimajo prevladujoče moči v zadevah lokalnega in
regijskega pomena, tako kot jo ima država Slovenija.
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4 USMERITVE SVETA EVROPE IN ODBOROV
Prav demokracija na lokalni in regionalni ravni je bila v Svetu Evrope vedno v prvi vrsti.
Vprašanje svobode državljanov je treba urejati na lokalnem in državnem nivoju. Cilj
lokalne samouprave je, da misli na ljudi po vsej Evropi tako na tiste, ki živijo na vasi,
podeželju in na tiste iz mest. Tako se je delo Sveta Evrope širilo povsod.
Svet Evrope je med vsemi evropskimi inštitucijami največ naredil za področje razvoja
lokalne samouprave. Najpomembnejši dokument je Evropska listina lokalne samouprave.
V letu 1957 je Svet Evrope ustanovil Stalno konferenco lokalnih in regionalnih oblasti
Evrope CLRAE (predstavniško telo na evropski ravni) in s tem dal velik poudarek pomenu,
ki ga imajo lokalne skupnosti za demokracijo in visoko stopnjo lokalne samouprave.23
» Leta 1994 je Odbor ministrov ustanovil Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope
(CLRAE). To svetovalno telo je nadomestilo prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in
regionalnih oblasti. Kongres pomaga novim državam članicam pri praktičnem
uresničevanju njihovih prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne
samouprave« (Urad, 2010).
Svet Evrope je pripravil že preko 70 študij za področje lokalne samouprave, npr: študija
št. 72, ki govori o participaciji državljanov v lokalnem javnem življenju; druge se nanašajo
na lokalne finance, javne službe, na status lokalnih funkcionarjev in osebja v lokalnih
upravah, na subsidiarnost in njene omejitve in druge.
Svet Evrope na 3 leta organizira ministrske konference, gre za konference ministrov držav
članic, ki so odgovorni za lokalno in regionalno samoupravo.
Na teh konferencah se na podlagi analiz obravnava uresničevanje posameznega člena
Evropske listine v praksi, sprejemajo se zaključni dokumenti, kako naprej.
Evropska listina ni nikjer v celoti uresničena in tudi ne more biti. Gre za približevanje
ciljem in načelom, ki jih vsebuje. Evropska listina lokalne samouprave in tudi drugi
dokumenti Sveta Evrope strmijo k temu, da se ustanovi takšne lokalne skupnosti ki so
sposobne opravljati javne zadeve v korist lokalnega prebivalstva. Ta usmeritev se v
Sloveniji ne upošteva, saj z množico malih občin, ni možnosti in sposobnosti, da se zadeve
opravljajo v celoti in kakovostno. Za izvajanje zadev zato občine koristijo ustavno možnost
združevanja oziroma ustanavljanja skupnih občinskih uprav.
Svet Evrope spodbuja lokalno in regionalno samoupravo, pospešuje sodelovanje med
sosednjimi državami in širših regij. Usmerjevalni odbor za lokalno in regionalno
demokracijo je forum (CDLR), kjer vlade izmenjujejo svoje izkušnje in usklajujejo
23

Prim. European Charter of Local Self-Government and explanatory report Treatis and reports,
Council of Europe, 1986. 14.1.1994 se je Stalna konferenca preoblikovala v Kongres lokalnih in
regionalnih oblasti Evrope (CLRAE) kot priznanje njenega političnega pomena.
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usmeritve glede pravnega in institucionalnega okvira za lokalno demokracijo24. Odbor
proučuje lokalne in regionalne oblike organiziranosti, finančno poslovanje in upravljanje
lokalnih oblasti, lokalno upravo, sodelovanje občanov v javnem življenju na lokalni ravni in
lokalne javne službe. Odbor, za Odbor ministrov pripravlja priporočila in konvencije.
Evropska listina lokalne samouprave daje ustavno in pravno podlago za lokalno
samostojnost. Določa načela pooblastil za vodenje in upravljanje, nadzor in samostojno
finančno poslovanje, kar naj bi upoštevali vsi sistemi lokalnih vlad. CDLR pa v skladu z
načeli Evropske listine pripravlja predloge za ukrepanje in delovanje in spodbuja
uresničevanje listine.

4.1 MINISTRSKE KONFERENCE
Ministrske konference Sveta Evrope o lokalni samoupravi potekajo že od leta 1975, ko je
potekala konferenca v Parizu.
»Slovenija je že pri pripravi nove ustave v letu 1991 upoštevala najpomembnejši pravni
inštrument Sveta Evrope na področju lokalne samouprave – Evropsko listino lokalne
samouprave – MELLS, ki jo je Svet Evrope sprejel leta 1985. Slovenija je listino podpisala
leta 1994 in ratificirala brez pridržkov leta 1996. Listina je v Republiki Sloveniji začela
veljati 1. marca 1997, za njeno uresničevanje je zadolžena Vlada oziroma ministrstvo
pristojno za lokalno samoupravo.
Slovenija se je udeležila tudi vseh mednarodnih konferenc evropskih ministrov,
odgovornih za lokalno samoupravo, ki jih je organiziral Svet Evrope« (SVLR, 2010).
4.1.1 KONFERENCA V HAAGU
Na konferenci v Haagu, leta 1993 sta bili v ospredju dve temi in sicer velika mesta in
njihove periferije ter lokalni referendumi. Pri velikih mestih je bilo v ospredju vprašanje
povezovanja urbanih, suburbanih in ruralnih območij. Ugotovljeno je bilo, da bistveni del
evropskega prebivalstva živi v urbanih regijah, kjer je zaradi mobilnosti prebivalstva zaradi
služb, prišlo do velike odvisnosti mest z periferijo. Konferenca se je zavzela se je za
proučitev različnih instrumentov in mehanizmov za krepitev sodelovanja in solidarnosti
znotraj urbanih regij.
V zvezi z lokalnimi referendumi se je konferenca seznanila z vrstami lokalnih
referendumov in njihovo uporabo. Ugotovila je, da lokalni referendumi lahko pomenijo
koristno dopolnitev predstavniške demokracije na lokalni ravni. Konferenca se je zavzela
za to, da naj bi nacionalna in regionalna zakonodaja definirala vprašanja, o katerih je
mogoče izvesti lokalne referendume, pogoje za njihovo izvedbo, status njihovih izidov,
možnost uvrstitve več referendumov na isti datum ter mehanizme varovanja zakonitosti
uporabe teh inštrumentov (MNZ, 2010).

24

Svet Evrope. Dosežki in dejavnosti. 1998, stran 33-34.

49

4.1.2 V VARŠAVI
V Varšavi so se oktobra 1994 srečali ministri držav članic Sveta Evrope, ki so odgovorni
za področje lokalne samouprave. Konferenca je obravnavala vprašanja, povezana s
stanjem na področju lokalne in regionalne demokracije v državah Srednje in Vzhodne
Evrope. Ugotovljeno je bilo da se lokalna demokracija v bivših socialističnih državah šele
vzpostavlja. V bivših socialističnih državah so tako politične, ideološke, materialne
organizacijske in druge težave, ki ovirajo proces lokalne samouprave. Ugotovili so, da je v
bivših socialističnih državah še vedno centralizirana moč države. Države niso hotele, da
se finančno osamosvojijo občine ali širše lokalne skupnosti, kar bi omogočilo lokalno
samoupravo.

4.1.3 KONFERENCA V LIZBONI
Oktobra 1996 je bila Lizboni redna konferenca ministrov držav članic SE, odgovornih za
lokalno samoupravo, ki se bo ukvarjala samo z vprašanjem lokalnih financ oziroma z (ne)
uresničevanjem 9. člena Evropske listine lokalne samouprave. V tem členu je v prvih treh
odstavkih, ki so obvezni za države pogodbenice, določeno, da so lokalne oblasti v okvirih
nacionalne gospodarske politike upravičene do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi
v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo. Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti v
sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon. Vsaj del finančnih virov lokalnih
oblasti naj izvira iz krajevnih davkov in prispevkov, katerih višino v okviru zakona lahko
določajo same (MNZ, 2010).

4.1.4 V KOPENHAGENU
»V Kopenhagenu je bila aprila 1996 mednarodna konferenca v počastitev desete obletnice
sprejema Evropske listine lokalne samouprave. Konferenca je potekala pod naslovom
Lokalna samouprava v Evropi: Listina kot demokratični mehanizem za promocijo
subsidiarnosti.
Generalni sekretar Sveta Evrope Daniel Tarschys je v svojem govoru poudaril, da je
učinkovita in odprta lokalna samouprava temeljni kamen vsake resnično demokratične
družbe. Trdna demokracija je lahko zgrajena le na trdnih lokalnih temeljih. Lokalne oblasti
po njegovem mnenju niso samo šola za demokracijo, ampak so odločilni del
funkcioniranja demokratičnega sistema. Lokalna samouprava zahteva, da je politična moč
razdeljena ne samo horizontalno, temveč tudi vertikalno. Listina se loteva vseh najbolj
pomembnih aspektov tega delikatnega problema: potrebe po pristnih kompetencah
odločanja na lokalni ravni; načela subsidiarnosti, odkar je postal tako moderen;
avtonomnega položaja lokalno izvoljenih predstavnikov; omejitve državne kontrole aktov
lokalnih oblasti glede vprašanja njihove zakonitosti; jamčenja pravičnih sredstev lokalnim
oblastem in njihove ustrezne finančne avtonomije. Listina kristalizira bistvo različnih
evropskih tradicij v temeljna načela, ki morajo biti spoštovana v vsakem demokratičnem
sistemu lokalne samouprave« (MNZ, 2010).
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4.1.5 KONFERENCA V ISTANBULU
»Osnutek resolucije o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri zagotavljanju lokalnih
socialnih služb, ki naj bi jo sprejela 12. konferenca evropskih ministrov, odgovornih za
lokalno samoupravo, aprila 2000 v Istanbulu, poudarja, da morajo biti prebivalcem
zagotovljene visoko kakovostne socialne službe posebno na področjih zdravstvenega
varstva, skrbi za družino in posameznika, socialnih stanovanj in zaposlovanja in tudi
učinkovito in racionalno zagotavljanje teh storitev.
V današnji družbi se tudi pričakovanja uporabnikov in pogoji za opravljanje teh služb
korenito menjajo in zavezujejo oblasti, da prilagodijo opravljanje teh služb in razporeditev
nalog. Dodelitev pristojnosti eni ali drugi oblasti mora upoštevati obseg in naravo javne
zahteve in zahteve učinkovitosti in racionalnosti. Še zlasti socialne službe so blizu ljudem,
kar terja visoko stopnjo decentralizacije in aktivno vključitev lokalnih in regionalnih oblasti
pri zagotavljanju teh storitev. Stopnja decentralizacije je odvisna od tega, kako je
nacionalno ozemlje členjeno, od velikosti regionalnih in lokalnih skupnosti, tipa,
pomembnosti in teritorialnega obsega določene službe in dejanske zmožnosti lokalnih in
regionalnih oblasti za opravljanje teh nalog« (MNZ, 2010).

4.1.6 BUDIMPEŠTA
Na zasedanju 14. ministrske konference (Budimpešta, 24. in 25. februarja 2005) je bilo v
ospredju vprašanje upravljanje na lokalni in regionalni ravni (Delivering good local and
regional governance). Ministri pa se niso ukvarjali samo z omenjeno temo, pač pa so
razpravljali tudi o delu, ki so ga v zadnjem obdobju opravljala delovna telesa Sveta Evrope
za področje lokalne samouprave. Take razprave so osnova za različne analize in pripravo
konvencij.
Pomembnejših sklepov v zvezi s stanjem in razvojem regionalizacije držav članic v
nasprotju s pričakovanji ministrske konference v Helsinkih leta 2002 niso sprejeli.

4.1.7 VALENZIA
15. srečanje 15. in 16. oktobra 2007 v Valenzii je imelo dve vodilni temi. Razpravljali so o
participaciji prebivalcev pri odločanju o javnih zadevah na lokalni ravni in o razvoju
regionalne demokracije v državah članicah.
Prisotna slovenska delegacija je aktivno razpravljala o drugi temi na konferenci z
naslovom »Razvoj regionalne demokracije v državah članicah Sveta Evrope«. Predstavili
so napore za izvedbo regionalizacije v Sloveniji ter značilnosti reforme za izvedbo
decentralizacije države.
Ministri so na konferenci sprejeli posebno deklaracijo (t.i. »Valencia Declaration «), ki se
nanaša na prihodnjo krepitev vloge regionalnih oblasti v državah članicah Sveta Evrope in
spremljanje napredka na tem področju.
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5 RAZISKAVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Lokalna samouprava je pomembna pri uresničevanju lokalnih interesov občanov, vendar ti
interesi segajo v širšo lokalno skupnost, kjer so zadeve istočasno pomembne tudi za
občane sosednjih občin. Ker država prenaša na občine vrsto pristojnosti in ker imajo tudi
mnogo izvirnih pristojnosti, vse občine ne zmorejo opravljati vseh nalog. Iščejo ustrezne
rešitve. Veliko možnosti nimajo. Pokrajin Slovenija nima. Občine zato izkoristijo ustavno
možnost medsebojnega povezovanja.
Ustanavljajo skupne občinske organe.
V skupnih občinskih organih opravljajo naloge za področje občinske inšpekcije, redarstva,
notranje revizije, prostora in okolja, finančne službe in tudi s področja zaščite in
reševanja. Iz vrste nalog je razvidno, da nekatere občine ne opravljajo same niti nalog iz
izvirne pristojnosti, pač pa jih opravljajo v skupnih občinskih organih, z drugimi občinami.
Za sodelovanje občin med seboj obstaja nekaj pravnih podlag, ki olajšujejo povezovanje
in opravljanje pristojnosti in nalog v občinah. Medobčinsko sodelovanje postaja razvojna
nujnost slovenskih občin. Zapiranje v lastne meje ne rešuje obstoječih občinskih
problemov, prej jih poglablja ali povzroča nove. Združevanje je mogoče za opravljanje
upravnih nalog občin, za izvajanje javnih služb, tako gospodarskih kot negospodarskih.
Zakon o lokalni samoupravi ima več določb, ki urejajo medobčinsko sodelovanje. Vse
vrste medobčinskega sodelovanja niso enako dobro razvite. Najbolj razvita je oblika
skupne občinske uprave, katere delovanje je neposredno finančno spodbujeno iz
državnega proračuna.
Temeljna splošna določba Zakona o lokalni samoupravi je 6. člen, ki določa, da
samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega
urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena.
V ta namen 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 ter se povezujejo v skupnosti, zveze in združenja.
Določba temelji na načelu prostovoljnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti.
Evropska listina lokalne samouprave (MELLS) namreč v 10. členu zagotavlja lokalnim
oblastem pravico, da v okviru zakona oblikujejo konzorcije za izvajanje svojih pooblastil in
nalog skupnega pomena, pravico lokalnih oblasti do združevanja zaradi varstva in
pospeševanja skupnih koristi ter pravico do mednarodnega sodelovanja in združevanja.
MELLS torej obravnava sodelovanje in združevanje lokalnih oblasti kot njihovo pravico, od
zakonodajalcev držav podpisnic listine pa terja, da določijo zakonski okvir sodelovanja.
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Skupno občinsko upravo je opredelil Zakon o lokalni samoupravi že leta 1993. Za
delovanje skupne občinske uprave je bil potreben tudi akt o organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest. Določbe tega akta so bile sprejete leta 1998. Leta 2002 so bile sprejete
določbe za način upravljanja in določbe za vodenje organa skupne občinske uprave. V
določbah je bilo tudi zapisano kako se ustanovi skupna občinska uprava. Leto 2005 pa je
prineslo določbe glede zagotavljanja finančnih sredstev za delo skupne občinske uprave,
vsebinsko spremembo 49. b člena (ZLS-N) (Uradni list RS, št. 60/07).
Besedilo zakona predstavlja zakonski okvir, ki ga je v skladu z načeli lokalne samouprave
in samoorganiziranja treba konkretizirati s predpisom, s katerim se ustanavlja organ
skupne občinske uprave.
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave je pravna podlaga za proračunsko
načrtovanje, torej za sofinanciranje skupne uprave s strani vsake od občin ustanoviteljic.
Besedilo 49. č člena navaja enega izmed kriterijev za določitev obveznosti občin, ki mora
biti točno opredeljen z odlokom. Odlok je ustanovitveni akt, ki mora biti jasen in
natančen. Poleg člena 49. č je potrebno upoštevati tudi 49. b člen, ki določa, da z
odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave določijo ime in sedež organa,
razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, ki so pomembne za delovanje organa
skupne občinske uprave.
Pomembna sprememba, ki je povzročila nastajanje skupnih občinskih uprav, je bila
sprememba Zakona o financiranju občin leta 2005. Ta je z novim 26. b členom določil, da
se občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog
občinske uprave, v tekočem letu zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev državnega
proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za
financiranje skupnega opravljanja nalog.
Po sprejetju te zakonske spremembe je bilo dodatno ustanovljenih 33 skupnih občinskih
uprav od skupno 45 uprav v letu 2010.
Oblike medobčinskega sodelovanja, ki se nanašajo na izvajanje nalog in pristojnosti občin,
delimo na tiste, ki jih je mogoče uporabiti le za izvajanje upravnih nalog občinske uprave
in na tiste, ki omogočajo izvajanje javnih službe ali celo obojega.
Ne glede na delitve se prostovoljno sodelovanje občin lahko odvija skozi:
•
•
•
•

ustanavljanje skupnih organov za upravljanje skupnih javnih zavodov, podjetij in
skladov,
ustanavljanje organov skupne občinske uprave,
soustanoviteljstvo skupnih javnih zavodov, podjetij in skladov ter
ustanavljanje interesnih zvez.
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Slika 2: Sedežne občine skupnih občinski uprav

Vir: Zbornik 2, stran 10
Za potrebe opravljanja nalog iz pristojnosti lokalne samouprave lahko občine ustanovijo
skupno občinsko upravo, kar je tudi predmet raziskovanja.
Občine lahko sodelujejo tudi na podlagi sklenjene medsebojne pogodbe. Pri pogodbi se
občine dogovorijo, da ena od občin za ostale opravlja, glede na kadrovske in druge
možnosti, strokovne, tehnične naloge za vse občine.
Pri ustanovitvi skupne občinske uprave je pomembno, da razumemo, da pri taki obliki
sodelovanja določen organ, npr. medobčinska inšpekcija, opravlja naloge v imenu tiste
občine, pod katero spada krajevna pristojnost zadeve.
Sedež organa je v eni od občin, ki je istočasno tudi delodajalec zaposlenim pri skupnem
občinskem organu.

5.1

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

Medobčinski inšpektorat Kranj je eden od 48 skupnih občinskih organov in njegova
predstavitev pokaže obliko dela, sodelovanja občin pri širših zadevah lokalne skupnosti.
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Za leto 1995 je značilno, da so takrat orale ledino novo nastale občine, ki so imele veliko
težav pri svojem delovanju. Značilno za tisto obdobje je, da je bilo podeljenih veliko
državnih pomoči. Občine so sodelovale, si izmenjavale dobro prakso in informacije. V
tistem času so občine tudi podpisovale pogodbe o medsebojnem sodelovanju za različna
področja. Sodelovanje je bilo odvisno od kadrovskih in organizacijskih možnosti.
Sodelovale so na področju varstva okolja, inšpekcijskih služb in urejanju prostora.
Zakon o lokalni samoupravi iz leta 1993 (Uradni list RS št. 72) je v 49. členu omogočal, da
imajo manjše občine lahko skupno občinsko upravo, vendar tega člena občine niso
uporabljale, saj je bila enostavnejša pogodbena povezava.
Občine so začele ustanavljati skupne občinske uprave, da bi zmanjšale stroške občinske
uprave, da bi pridobile dodatna sredstva za delovanje, da bi optimalno izrabile kadre in
povečale strokovnost.
Rezultati raziskave pa kažejo, ali je bil namen ustanavljanja skupnih občinskih uprav
dosežen.
Na podlagi določil 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi so občinski sveti in mestni svet
občin ustanoviteljic Mestne občine Kranj, Občine Tržič, Občine Naklo, Občine Šenčur,
Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Preddvor in Občine Jezersko 28.11.2007 sprejeli
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Medobčinski inšpektorat Kranj).
Z odlokom so ustanovili skupen občinski organ za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog
na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic. Dne
12.11.2009 so iste občine sprejele nov Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave. Odlok iz leta 2007 je z dnem uveljavitve odloka iz leta 2009 prenehal veljati.
Skupen občinski organ je bil ustanovljen, da se bo učinkovitejše izvrševalo naloge, ki jih
opravlja inšpekcijski organ in redarska služba, v okviru zakonskih pooblastil na področju
lokalne skupnosti.
V odloku so določili pravice in obveznosti občin ustanoviteljic. Določili so pravice in
obveznosti organov v razmerju do skupne uprave in določili so vsa medsebojna razmerja,
ki so pogoj za delovanje skupnega občinskega organa.
Skupna uprava je dobila status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega
organa občin ustanoviteljic. Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo
njihovi župani. Občine, ki so ustanovile skupen organ se sestajajo na sejah, ki jih skliče
župan Mestne občine Kranj. Pobudo za sklic pa lahko poda vsaka ustanoviteljica. Za
sprejem odločitev je potrebno soglasje vseh predstavnikov občin.
Župani sprejmejo predlog kadrovskega načrta. Poleg tega se sprejme tudi program vseh
nalog in načrt finančnih sredstev za izvedbo planiranih nalog. Župani nadzorujejo delo v
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skupnih občinskih organih in dajejo usmeritve glede vseh vprašanj delovanja organa. Vse
dogovorjeno ustanoviteljice zapišejo v pogodbo, ki jo podpišejo župani.
Pogodbo za ustanovitev Medobčinskega inšpektorata Kranj so župani občin ustanoviteljic
sklenili in dogovorili 23.12.2009. V njej so podrobneje določili medsebojne pravice in
obveznosti občin ustanoviteljic do skupne službe, načrtovanje dela in način poročanja,
način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za skupno
službo in ostala dela pomembna za nemoteno delo skupne službe.
Slika 3 : Primer povezave občin v skupno občinsko upravo

Vir: lasten

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat Kranj opravlja nalogo inšpekcijskega nadzora na
področju vseh sedmih občin ustanoviteljic skupnega organa. Naloge inšpekcijskega
nadzora opravlja na podlagi zakonskih pooblastil na področju lokalnih skupnosti in na
podlagi pristojnosti za nadzor, ki so jim dane v Odlokih lokalnih skupnosti.
Skupen občinski organ pa opravlja tudi naloge redarskega nadzora na področju občin
ustanoviteljic.
Tako inšpekcijska kot redarska služba dela v občinah po krajevni pristojnosti zadeve, ki se
rešujejo po upravnem ali prekrškovnem postopku.
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Izdane odločbe oziroma drugi upravni akti v postopkih, ki jih vodi inšpektorat, imajo v
glavi naziv skupne uprave. Izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine
ustanoviteljice.
Medobčinski inšpektorat pri svojem delu deluje na podlagi Zakona o splošnem upravnem
postopku, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in na podlagi Zakona o prekrških.
Delodajalec zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj je Mestna občina Kranj.

Slika 4: Organigram skupne občinske uprave

Vir: Akt o sistemizaciji. Mestna občina Kranj

Skupno upravo vodi vodja, kot uradnik na položaju, ki ga imenuje in razrešuje župan
Mestne občine Kranj. Za imenovanje in razrešitev je potrebno soglasje ostalih občin
ustanoviteljic.
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine
ustanoviteljice v razmerju dogovorjenem z odlokom in pogodbo. Finančni načrt skupne
uprave, ki ga sporazumno določijo župani občin ustanoviteljic, je skupaj s kadrovskim
načrtom za posamezno proračunsko leto vključen v proračun Mestne občine Kranj.
Glede na to, da je Mestna občina Kranj delodajalec in da je sedež Medobčinskega
inšpektorata v prostorih Mestne občine Kranj, tekoče upravne in strokovne naloge za
skupno upravo opravlja občinska uprava Mestne občine Kranj. Občine ustanoviteljice
skupnega občinskega organa pa v skladu z določili pogodbe krijejo stroške v
dogovorjenem razmerju.
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Zakon o financiranju občin v 26. členu določa, za katere naloge, ki se skupno opravljajo v
skupnem organu, se občini zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna, in sicer
v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje.
Te naloge so:
•
•
•
•

naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva,
upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora ter
naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.

Občina je do sredstev iz državnega proračuna upravičena za financiranje tistih nalog, ki se
opravljajo za dve ali več občin in jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje strokovne izobrazbe.

5.2

PROBLEM, PREDMET IN HIPOTEZE RAZISKOVANJA

Osnovni namen magistrskega dela je podrobno proučiti pravne podlage, strokovne študije
in znanstveno literaturo iz področja delovanja ožjih in širših lokalnih skupnosti ter države.
Namen je združiti spoznanja in primerjati izkušnje iz držav z razvito lokalno samoupravo, z
razmerami v Sloveniji in primerjati nivo izvedene reforme lokalne samouprave v Sloveniji,
z drugimi državami EU.
V empiričnem delu so se preverile postavljene hipoteze, ki so podlaga za raziskovanje
teme magistrskega dela. Hipoteze so se preverile tudi na podlagi že opravljenih študij
strokovne javnosti in na podlagi teoretičnih spoznanj. V raziskavi se išče odgovore na
vprašanja ali res vsako lokalno okolje potrebuje svojo občino ali je le potrebno zmanjšati
število občin na nivo, ko bodo same zmožne opraviti vse naloge, ki jih predpisuje država,
naloge iz izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti in vse tisto, kar občani pričakujejo na
lokalnem nivoju. Postavljene hipoteze bodo preverjene v konkretnem okolju delovanja
občin, tako manjših kot večjih in s predstavitvijo skupnega občinskega organa za področje
inšpekcije in redarstva. V raziskavi se skuša ugotoviti oziroma opredeliti več dejavnikov in
sicer:
•
•
•
•

zakonske zahteve države za opravljanje upravnih nalog na lokalnem nivoju,
majhnost občin,
porast stroškov dela,
kadrovska neustreznost med zaposlenimi na lokalnem nivoju.

Predmet raziskovanja je skupen občinski organ. Z raziskovanjem delovanja in
ustanavljanja skupnega občinskega organa se je preverilo hipoteze, skladne s ciljem in
namenom magistrskega dela.
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Postavljene hipoteze:
1. Skupen občinski organ pomeni optimalno opravljanje upravnih zadev v ožji in
širši lokalni skupnosti.
2. Občina skupnega občinskega organa nima, ker sama pokriva vse upravne
zadeve.
3. Zaradi skupnega občinskega organa so optimalno racionalizirani stroški dela.
4. Skupen občinski organ je nastal zaradi 50 % povračila države za delovanje
skupne občinske uprave.
V izvedeni raziskavi na podlagi anketnega vprašalnika, ki je bil poslan 210 občinam v
Sloveniji, so analizirani pridobljeni podatki in ugotovitve raziskave.
V magistrskem delu sta postavljena dva cilja. Raziskovalo se je, na koliko različnih
področjih dela se občine povezujejo za izvajanje nalog in koliko občin se med seboj
povezuje, da lahko opravljajo naloge. Raziskovalo se je tudi, zakaj občine ustanovijo
skupen občinski organ, ali zaradi cenejše izvedbe upravnih nalog ali zaradi kadrov,
učinkovitosti in racionalnosti pri delu ali zato ker država sofinancira stroške za delovanje
skupnega občinskega organa.
Ti dve vprašanji sta pomembni, ker so na podlagi raziskave ugotovljeni rezultati, ki bodo
dokazovali ali je združevanje v širši lokalni skupnosti potrebno ali je uvedba pokrajin
nujna.
1. Cilj magistrskega dela je ugotoviti ali je združevanje upravnih nalog v skupnem
občinskem organu, enako kot opravljanje nalog na nivoju pokrajine. Pokrajina naj bi bila
dovolj široka, da opravi vse naloge regije ali naloge iz izvirne pristojnosti oziroma
dodeljene naloge od države.
Kakšna so pričakovanja občin glede skupnega organa občinske uprave, ali so skupni
organi posledica prevelikega števila premajhnih občin v državi? Ali je taka oblika
združevanja uporabljena tudi v drugih državah Evrope? V državah Evrope je
regionalizacija pomenila decentralizacijo države in je približala lokalno samoupravo
občanom.
2. Cilj magistrskega dela je ugotoviti oziroma pojasniti s študijem teorije v povezavi z
raziskavo, ali potrebujemo drugo ravne lokalne samouprave v Sloveniji, tako kot jo imajo
države v Evropi.

5.3

IZVEDBA RAZISKAVE

Namen raziskovanja je bilo poiskati konkretne rezultate, ki jih dajejo povezave upravnih
nalog na lokalnem nivoju v skupni občinski upravi, in ugotoviti, ali so takšne zakonsko
dovoljene povezave racionalne, optimalne ter kadrovsko in strokovno podkrepljene.
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Ali bi morali ustaviti nastajanje manjših občin, ki so kadrovsko podhranjene in nezmožne
opravljati vse upravne naloge na lokalnem področju?
Zakonsko določilo glede ustanavljanja občin v letih 1991 do 2011 ni zdržalo, ker je bil
politični pritisk prevelik in zato je bilo ustanovljeno veliko število malih občin. Kar petina
občin je manjših od 3.000 prebivalcev. Prav majhnost občin je vodila v združevanje
občinskih uprav v skupen občinski organ.
Cilj raziskovanja je bil usmerjen k iskanju rešitev, na podlagi katerih bi se sprejemale
odločitve lokalnih skupnosti, ali slediti povezavam v skupne občinske uprave ali
zaposlovati dodatne uslužbence, ki bi opravili vse upravne naloge, ali jih opraviti z
obstoječim kadrom v upravah lokalnih skupnosti in z delovnimi sredstvi, ki so na voljo.
V času od 1.7.2010 do 15.8.2010 je bila opravljena raziskava z anketnim vprašalnikom na
področju Slovenije. Anketni vprašalniki so bili poslani na elektronske naslove občin in
mestnih občin. Preko telefona se je preverilo prejetje vprašalnikov.
Z vprašalnikom je bil poslan tudi spremni dopis, ki je pojasnjeval cilje in namen ankete
izključno za izdelavo magistrskega dela. V spremnem dopisu so bili anketiranci obveščeni,
da se bo z dobljenimi podatki ravnalo v skladu z varstvom podatkov in da bodo
uporabljeni samo za namene magistrskega dela 25.
Anketni vprašalnik je bil poslan v 210 občin v Sloveniji. Rešen vprašalnik je vrnilo 70
občin, od tega 2 mestni in 68 navadnih. To je 33 % vseh občin Republike Slovenije26.
Ostalih 67 % občin ni želelo sodelovati. Tiste občine, ki niso poslale izpolnjenega
vprašalnika do roka, so navedle naslednje razloge:
•
•
•
•

V občine dobivamo preveč različnih vprašalnikov in anket in zato nanje ne
odgovarjamo.
Nimamo ustreznega kadra, ki bi imel čas odgovarjati na vprašalnike.
Odgovorni za izpolnitev ankete je na dopustu.
Ne želimo sodelovati v vaši raziskavi.

5.3.1 ANALIZA STANJA NA PODROČJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
33 % od vseh slovenskih občin je odgovarjalo na anketni vprašalnik. V imenu občin je
anketni vprašalnik izpolnilo 10 županov, 42 direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in
18 javnih uslužbencev iz različnih delovnih mest.

25
26

Spremni dopis je v prilogi magistrskega dela.
Anketni vprašalnik – obrazec je v prilogi magistrskega dela. Izpolnjeni anketni vprašalniki so
shranjeni pri avtorici magistrskega dela.
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Tabela 13: Izvajalci ankete

anketiranci
župan
direktor
ostali javni uslužbenci

število
10
42
18

Največ sodelujočih anketirancev je na delovnem mestu direktorja občinske uprave.
1. V anketnem vprašalniku so anketiranci navedli točen naziv občine
oziroma mestne občine z naslovom.
Sodelovale so občine, ki so imele status občine že ob osamosvojitvi Slovenije, in
občine, ki so nastale od leta 1991 dalje.

Tabela 14: Leto ustanovitve občine

število občin
število občin ob
osamosvojitvi Slovenije
število občin ustanovljenih v
letu 1995

št. občin
60

sodelovalo v anketi
26

87

44

Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je bila Slovenije razdeljena na 60 občin. Od
teh je v anketi sodelovalo 26 občin.

2. Leta 1995 je bilo v Sloveniji že 147 občin. 44 občin, sodelujočih v anketi
je bilo ustanovljenih po letu 1995.

3. Anketiranci so navedli površino ozemlja občine, število prebivalcev, ki
živijo v njihovi občini in število manjših enot, krajevnih skupnosti
oziroma naselij ali vaških skupnosti.
Tabela 15: Osnovni podatki o občinah

osnovni podatki o
občini
skupaj anketirane
občine

površina
km2

število
prebivalcev

5.908,4

530.594

61

površina Slovenije
površina ank. občin

Slovenija je razdeljena na 210 občin27 na površini 20.273 km². Anketa je zajela 5.908 km2
površine Slovenije.

Grafikon 3: Število prebivalcev sodelujočih v anketi

Vir: lasten
Anketa je zajela 530.594 prebivalcev iz 70 občin. Na dan 1.1.2010 je imela
Slovenija 2.046.976 prebivalcev. V anketi je preko občin zastopano 25 %
prebivalstva.
4. Glede na obliko občine so v anketi sodelovale:
•
•

27

mestne in
navadne občine.

Po podatkih iz leta 2010.
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Grafikon 4: Vrsta sodelujočih občin

Vir: lasten
Od skupaj 4 mestnih občin sta sodelovali 2 in od skupaj 206 ostalih občin je
sodelovalo 68 občin.

5. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, če so soustanovitelji skupne
občinske uprave.
Iz rezultatov ankete je razvidno, da je 60 sodelujočih občin soustanoviteljic skupne
občinske uprave, 10 pa jih skupne občinske uprave ni ustanovilo.
Anketiranci, ki so soustanovitelji skupne občinske uprave, so nadaljevali z odgovori iz
anketnega vprašalnika. 10 občin, ki niso soustanoviteljice občinske uprave, ni
odgovarjalo na preostala vprašanja. V nadaljevanju je sodelovalo 60 občin.

6. Sodelujoče občine same ne zmorejo opravljati vseh upravnih nalog iz
izvirne pristojnosti, zato se združujejo v skupne občinske uprave.
Iz rezultatov ankete je razvidno, da se je 1 občina, ki je sodelovala v anketi,
povezala v skupno občinsko upravo s še 17 drugimi občinami. Torej ima 18 občin
skupno občinsko upravo.
Največ 17 občin je povezanih v skupno občinsko upravo s še eno mestno občino in
več občinami skupaj.

Tabela 16: Število občin, ki se med seboj povezujejo
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Število občin
z eno občino

Število občin, ki so se
povezale v SUO
4

z dvema občinama

11

s tremi ali štirimi občinami

13

s petimi občinami

3

s šestimi občinami

3

s sedmimi občinami

3

z devetimi občinami

1

z desetimi občinami

3

z dvanajstimi občinami

1

s sedemnajstimi občinami

1

z eno mestno in več občinami
skupaj

17

Največ občin je povezanih z dvema, tremi ali štirimi občinami v skupen občinski organ.

7. V skupnem občinskem organu občine izvršujejo posamezne naloge
lokalnega pomena iz različnih področij:
•

naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,

•

naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva,

•

upravne in strokovne naloge na področju urejanja prostora,
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•

naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.

Iz rezultatov anketnega vprašalnika je razvidno, da nekatere občine oziroma
večina sodelujočih občin v skupnem občinskem organu opravlja več nalog iz svoje
pristojnosti.
Naloge inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva se v skupnem občinskem
organu opravljajo za 60 občin.
Naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva se v
skupnem občinskem organu opravljajo za 14 občin.
Upravne in strokovne naloge na področju urejanja prostora opravljajo v skupnem
občinskem organu za 12 občin.
Naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb za 6 občin.
Grafikon 5: Naloge v SUO, ki se opravljajo za več občin

inšpekcija in obč.
redarstvo
finančni
nadzor,proračun
urejanje prostora
javne službe
požarna varnost in
civ. zaščita

Vir: lasten
Ena občina je združena s še 17 drugimi občinami in tvori skupen občinski organ, ki
opravlja za teh 18 združenih občin naloge s področja inšpekcije in občinskega
redarstva, naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva,
upravne in strokovne naloge na področju urejanja prostora in naloge na področju
zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
Tako majhna občina je brez občinske uprave in oddelkov oziroma ustreznih služb,
zato zanjo opravljajo vse naloge izvirne pristojnosti v skupnem občinskem organu.
Med anketiranimi občinami je tudi primer, ko je ena občina povezana s še eno v
skupen občinski organ.
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Skupen občinski organ za ti dve občini opravlja naloge s področja inšpekcije in
občinskega redarstva, naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega
računovodstva, upravne in strokovne naloge na področju urejanja prostora in
naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
Dve občini sta skupaj ustanovili skupen občinski organ za izvajanje nalog požarne
varnosti in civilne zaščite.
8. Anketiranim občinam je bilo postavljeno vprašanje, katerega leta so
ustanovili skupaj z drugimi občinami skupen občinski organ za
opravljanje nalog.
Iz odgovorov je bilo možno ugotoviti, da sta bila do leta 2000 ustanovljena le dva
skupna občinska organa, do leta 2006 je bilo 10 skupnih organov, leta 2008 pa 25,
v letu 2010 pa je bilo ustanovljenih že 45 skupnih občinskih organov.
Grafikon 6: Število skupnih občinskih uprav

Vir: lasten

9. Pomembno vprašanje je bilo, zakaj so v občinah pristopili k ustanovitvi
skupnega občinskega organa.
Ponujeni so bili naslednji odgovori:
a) Ker želite imeti cenejšo izvedbo upravnih nalog, ki jih lahko opravite v okviru
skupnih občinskih organov.
b) Ker sami nimate ustreznega strokovnega kadra za izvedbo vseh upravnih
nalog, ki vam jih določa državna zakonodaja.
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c) Da dosežete večjo učinkovitost, strokovnost in racionalnost pri poslovanju
občinske uprave.
d) Ker želite biti občina po meri občanov in jim nuditi najboljše storitve.
e) Ker vam država na podlagi zakona nudi 50 % povrnitev stroškov za delovanje
skupnega občinskega organa.
f) Drugo.
Občine so lahko izbrale več odgovorov.
44 jih je odgovorilo, da so se odločili za ustanovitev skupnega občinskega organa,
ker želijo imeti cenejšo izvedbo upravnih nalog, ki se lahko opravijo v okviru
skupnih občinskih organov. Občinska uprava v manjših občinah je zelo
maloštevilna, saj sredstva v proračunu ne omogočajo večjega števila zaposlenih.
45 občin je odgovorilo, da so se odločili za ustanovitev skupnega občinskega
organa zato, ker sami nimajo ustreznega strokovnega kadra za izvedbo vseh
upravnih nalog, ki so jim določene kot izvirne naloge.
42 občin je odgovorilo, da so se odločili za ustanovitev skupnega občinskega
organa, ker država na podlagi zakona nudi 50 % povrnitev stroškov za delovanje
skupnega občinskega organa.
Tak odgovor potrjuje tudi dejstvo, da je bilo največ skupnih občinskih organov
ustanovljenih po letu 2006, ko je pričela veljati zakonska sprememba Zakona o
financiranju.
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.
Zakon o financiranju občin je zagotovil dodatna finančna sredstva občinam in jih s
tem spodbudil, da so pospešeno začele ustanavljati skupne občinske uprave.

Tabela 17: Razlogi za ustanovitev skupnega organa
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RAZLOG ZA USTANOVITEV SKUPNEGA OBČINSKEGA ORGANA

ŠTEVILO
ODGOVOROV
OBČIN

Ker želite imeti cenejšo izvedbo upravnih nalog, ki jih lahko
opravite v okviru skupnih občinskih organov.

44

Ker sami nimate ustreznega strokovnega kadra za izvedbo vseh
upravnih nalog, ki vam jih določa državna zakonodaja.

34

Da dosežete večjo učinkovitost, strokovnost in racionalnost pri
poslovanju občinske uprave.

45

Ker želite biti občina po meri občanov in jim nuditi najboljše
storitve.

26

Ker vam država na podlagi zakona nudi 50 % povrnitev stroškov
za delovanje skupnega občinskega organa.

42

Drugo: Ker en zaposlen lahko opravlja naloge za več občin.
1

Vir: lasten

34 občin nima ustreznega strokovnega kadra za izvrševanje nalog, zato se
združujejo v skupen občinski organ.
26 občin odgovarja, da želijo biti občina po meri občanov in občanom nuditi
najboljše storitve, zato se združujejo v skupen občinski organ. V skupnem
občinskem organu je strokovnost kadrov zagotovljena, isto velja za zakonitost in
preglednost.
V eni občini pa so odgovorili, da en zaposlen pri skupnem občinskem organu,
lahko opravi delo za več občin, kar pomeni tudi finančni prihranek za občine.

10. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, kaj pričakujete ob skupnega
organa občinske uprave.
Lahko so izbrali med naslednjimi možnimi odgovori:
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a) zakonitost pri opravljanju nalog skupnega organa
b) ekonomičnost pri poslovanju skupnega organa
c) transparentnost pri opravljanja nalog
d) učinkovitost pri delu
e) navedite ostalo

Grafikon 7: Organ skupne občinske uprave

Kaj občine pričakujejo od skupnega organa občinske
uprave?
60
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zakonitost
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ekonomičnost
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transparentnost
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učinkovitost
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10

1

0
št.občin

Vir: lasten

Občine, ki se združujejo v skupen organ občinske uprave, od nje pričakujejo v
največji meri zakonitost pri poslovanju in odločanju v upravnih in prekrškovnih
zadevah. Tako je mnenje 57 občin.
48 občin pričakuje od skupnega organa učinkovitost pri delu, 47 pa jih pričakuje
ekonomičnost pri poslovanju skupnega organa.
Poleg naštetega, 39 občin želi transparentnost pri delu skupnega občinskega
organa in 1 občina pričakuje prijaznost do občanov.

11. Ali ste z delom skupnega občinskega organa, pri katerem ste
soustanovitelji, zadovoljni?
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a) zelo zadovoljni
b) zadovoljni
c) nismo zadovoljni

Grafikon 8: Zadovoljstvo občin s skupnimi občinskimi upravami

Vir: lasten

Na vprašanje, če so zadovoljni z delom občinske uprave, v kateri so soustanovitelji
in skupna uprava zanje izvršuje upravne naloge, so anketiranci najpogosteje
odgovorili, da so z delom zadovoljni. To meni 46 občin.
Zelo zadovoljnih je 16 občin, ena pa ni zadovoljna z delom skupne občinske
uprave.
12. Ali so skupni občinski organi:
a) posledica prevelikega števila premajhnih občin, z malo številčno občinsko
upravo
b) posledica neustreznega strokovnega kadra po posameznih občinah za
opravljanje določenih upravnih nalog
c) posledica modernizacije občinske uprave
d) posledica racionalizacije občinske uprave
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Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.
Najpogostejše mnenje je bilo, da so skupni občinski organi posledica racionalizacije
občinske uprave. Tako je odgovorilo 41 občin.

Grafikon 9: Posledica česa so skupni občinski organi
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Vir: lasten

Samo 25 anketiranih meni, da so skupne občinske uprave posledica prevelikega
števila premajhnih občin.
14 anketirancev meni, da so skupne občinske uprave posledica neustreznega
strokovnega kadra za opravljanje določenih nalog in posledica modernizacije
občinske uprave.
Kot je razvidno iz odgovorov, po mnenju anketirancev ni problem, da imamo v
Sloveniji tolikšno število majhnih občin, ki so praktično brez občinske uprave in
zato ne morejo opravljati vsega dela iz izvirne pristojnosti.
Povezovanje majhnih občin v skupne občinske organe vidijo kot racionalizacijo
občinske uprave, saj skupna uprava dela za več majhnih občin. Stroške
financiranja prispevajo glede na število prebivalcev v posameznih občinah. Glede
na določilo Zakona o financiranju občin pa 50 % sredstev za stroške delovanja
skupnega organa dobijo od države.
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13. Občinske uprave imajo v svojih proračunih vsako leto postavljene
določene cilje, ki so kratkoročni in dolgoročni. Za izvajanje vseh takih
nalog je potrebna strokovna uprava.
Skupen občinski organ je dobra in ustrezna oblika delovanja za doseganje ciljev
občinske uprave, je odgovorila večina občin, kar 56. Takemu mnenju nasprotuje 1
občina, 4 občine pa ne vedo, če je skupna občinske uprava dobra in ustrezna
oblika delovanja za doseganje ciljev.

14. Slovenija nima druge ravni lokalne samouprave. V procesu
decentralizacije bo potrebno narediti regionalizacijo. Ali bo ta druga
raven pokrajine bolj državna ali bolj lokalna uprava bo odvisno od
pristojnosti, ki ji bodo dodeljene.
Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, ali bi po njihovem mnenju morale v
prihodnosti naloge skupnih občinskih organov opravljati:
a) občine same ali
b) pokrajinske uprave (ko bodo ustanovljene pokrajine).
V odgovorih občin ni bilo izrazitega odstopanja za eno ali drugo možnost. Da bi
naloge skupnih občinskih organov morali v prihodnje, če pride do druge ravni
lokalne samouprave, opravljati v pokrajinah, meni 33 občin.
27 občin pa je za to, da bi same izvajale naloge sedanjih skupnih občinskih uprav.
Za vsako izvajanje občinskih nalog občine dobijo ustrezna sredstva in prisoten je
strah pred izgubo določenega dela sredstev, če bi naloge prenesli na pokrajine. S
prenosom nalog bi prenesli tudi finančna sredstva.

15. Katera oblika medobčinskega sodelovanja (poznana iz drugih držav
Evrope) se vam zdi prava za naše razmere v prihodnosti?
a) medobčinske konvencije
b) medobčinski konzorcij (poznan tudi kot združenje občin)
c) upravna združenja
d) ne vem
e) ne vem, ker ne poznam organiziranosti v drugih evropskih državah
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Reforma lokalne samouprave je potekala in še poteka v vseh državah članicah Sveta
Evrope. V številnih državah se je izkazalo, da je nujna ureditev druge ravni lokalne
samouprave. Ob tem se zastavlja več vprašanj, in sicer porazdelitev pristojnosti med
državo in lokalnimi skupnostmi – decentralizacija in vprašanja glede virov sredstev za
izvajanje pristojnosti in finančna avtonomija.
Večstoletna tradicija v evropskih državah je dala rezultate skozi pestre in različne ureditve
lokalnih skupnosti. Skupna značilnost je lastna tradicija okolja in zgodovinski razvoj.
Struktura lokalne samouprave je osnovno vprašanje za njeno ureditev. Pri tem gre za
velikost posamezne enote lokalne skupnosti in za njeno strukturo upravnega sistema28.
Iz različnosti strukture lokalne samouprave in njenih razmerij do države se lahko ugotovi
nekatere dejavnike, ki neposredno vplivajo na izbiro upravne ureditve in strukturo lokalne
samouprave. Če je stopnja lokalne samouprave visoka in je ozemlje skupnosti veliko, je
potem večja tudi strukturiranost, ker nekatere skupne potrebe zahtevajo zadovoljevanje
na širšem ali ožjem prostoru. Nasprotno pa nizka stopnja lokalne samouprave ne zahteva
njene strukturiranosti, ker se pri majhnem obsegu skupnih zadev, prepuščenih lokalni
samoupravi, te sploh ne diferencirajo29.
Anketiranci so odgovorili na vprašanje, katera oblika medobčinskega
sodelovanja iz izkušenj držav v Evropi, se jim zdi najprimernejša za Slovenijo.
Grafikon 10: Oblika sodelovanja občin
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Po Vlaju, 1998, stran 108.
Trpin v: Vlaj, 1998, str.108.
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Medobčinski konzorcij poznan tudi kot združenje občin se zdi največjemu številu
anketirancev najboljša oblika medobčinskega sodelovanja, ki je poznana tudi v državah
Evrope. Taka oblika sodelovanja je v prihodnosti najboljša za 27 občin.
19 občin ne ve, kakšna naj bi bila oblika sodelovanja občin, ker ne poznajo organiziranosti
v drugih evropskih državah.
Upravna združenja podpira 11 občin.
Medobčinske konvencije bi kot obliko sodelovanja imeli 2 občini.
6 občin ne ve, na kakšen način bi sodelovali z drugimi občinami.

5.3.2 STRNJENA OCENA ODGOVOROV
Anketa je zajela 70 občin, ki imajo skupaj 530.594 prebivalcev. Na anketo je odgovarjalo
10 županov, 42 direktorjev občinskih uprav in 18 javnih uslužbencev.
Sodelovali sta 2 mestni in 68 ostalih občin.
60 sodelujočih občin je soustanoviteljic skupne občinske uprave. Glede na to, da majhne
občine ne zmorejo opravljati vseh upravnih nalog in glede na to, da Slovenija nima
uvedene druge ravni lokalne samouprave, se občine združujejo v skupne občinske organe.
Ena občina je povezana skupaj s še 17 občinami v skupno občinsko upravo. Največ 17
občin pa je povezanih s še 1 mestno občino v skupno občinsko upravo.
Največ skupnih občinskih organov je ustanovljenih med dvema, tremi ali štirimi občinami.
Najpogosteje ti skupni organi opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora in občinskega
redarstva.
Leta 2005 je bila sprejeta sprememba Zakona o financiranju občin, na podlagi katere
občine dobijo 50 % stroškov skupne občinske uprave. Po tej spremembi je bilo
ustanovljenih največ skupnih občinskih uprav do leta 2010.
Občine so pristopile k ustanovitvi skupnega občinskega organa, ker želijo imeti cenejšo
izvedbo upravnih nalog, ki se lahko opravijo v okviru skupnih organov. V skupni občinski
organ so občine pristopile tudi zato, ker same nimajo ustreznega kadra za izvedbo vseh
upravnih nalog, ki so jim določene kot izvirna pristojnost.
Eden izmed najpomembnejših vzrokov pa je 50 % sofinanciranje države za stroške
skupne občinske uprave.
Občine ustanoviteljice od skupnega občinskega organa pričakujejo zakonitost pri
poslovanju in odločanju v upravnih in prekrškovnih postopkih, učinkovitost pri delu in
transparentnost.
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Občine, ki so že soustanoviteljice skupne občinske uprave, so z delom skupnih uprav
zadovoljne.
Anketirane občine samo v manjšem delu pritrjujejo temu, da so skupne občinske uprave
posledica prevelikega števila majhnih občin. Najbolj se strinjajo s tem, da so skupne
uprave racionalizacija občinskih uprav in prihranek pri stroških.
Skupna občinska uprava je ustrezna in dobra oblika za doseganje ciljev občin.
Slovenija nima druge ravni lokalne samouprave. Anketirane občine menijo, da bi se v
prihodnje morale naloge skupnih občinskih uprav prenesti na pokrajine, enako število pa
jih meni, da bi morale ob uvedbi druge ravni lokalne samouprave, to izvajati same.
Anketiranim občinam se v prihodnosti zdi primerna oblika sodelovanja medobčinski
konzorcij – združenje občin.
Iz rezultatov ankete, na podlagi rezultatov analize, bo možno potrditi oziroma zavreči
postavljene hipoteze.
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6 PRIMERJALNE ŠTUDIJE
Pri Mednarodnem inštitutu za bližnjevzhodne in balkanske študije IFIMES je bilo narejenih
več raziskav priznanih strokovnjakov za področje lokalne samouprave, decentralizacije
države in regionalizacijo. Člani tega mednarodnega inštituta poudarjajo, da je slovenska
lokalna samouprava v krizi, da Slovenija potrebuje strategijo nadaljnjega razvoja lokalne
samouprave30.
Dr. Vlaj pravi, da je decentralizacija kot proces uresničevanja načela subsidiarnosti
moderni trend v evropskih in izvenevropskih državah. Za Slovenijo pa to ne drži. Vzroke
iščemo v nepoznavanju lokalne samouprave in v odporu, da bi se javne zadeve iz države
prenesle na lokalne in regionalne skupnosti. Največji problem predstavlja veliko število
občin, ki so zelo majhne. Še večjo težavo pa predstavlja politika, ki ni enotna in nima
stališča do nadaljnjih reform lokalne samouprave.
V Evropi so v več stoletni tradiciji nastali različni modeli lokalne samouprave. Modeli se
med seboj razlikujejo. Razlike so vidne v obsegu, strukturi in nalogah v razmerju do
države. Skupno jim je le to, da se naslanjajo na lastno tradicijo oziroma zgodovinski
razvoj. To različnost v Evropi spoštuje Evropska listina lokalne samouprave in tudi drugi
dokumenti Sveta Evrope in Evropske unije, na primer Pogodba o Ustavi za Evropo.
Lokalna samouprava je zelo pomembna pri presoji demokratičnosti neke družbe, pri
decentralizaciji države in posledično pri uresničevanju načela subsidiarnosti. Pomembno
je, da lokalna skupnost zazna lokalne potrebe prebivalstva in jih uresničuje v dobro
občanov z vso odgovornostjo.
Zelo pomembno je uveljavljanje načela subsidiarnosti. Pri tem načelu je pomembna
decentralizacija javnih zadev oziroma prenos zadev iz države na lokalno raven.
To načelo je pomembno tudi z vidika človekovih pravic. Načelo nenehno išče ravnovesje
med svobodo posameznika in različnimi oblastmi31. » Načelo tudi pomeni, da države in
mednarodne institucije, predvsem EU, upoštevajo vlogo in položaj lokalnih in regionalnih
oblasti v posamezni državi. Po mednarodnem pravu je načelo subsidiarnosti temeljno
načelo pri evropskem združevanju« (Urad, 2011).
Pri lokalni samoupravi v lokalni skupnosti je poudarek na človeku, zadovoljevanju njegovih
potreb in kakovosti življenja v kraju bivanja.
Lokalne skupnosti ne smejo biti zaprte v okvir svojih meja, pač pa morajo delovati tudi
navzven v širšo lokalno skupnost do države. Pomembno je tudi čezmejno sodelovanje
lokalnih skupnosti, ki je zelo prisotno med slovenskimi občinami.

30
31

Dr. Stane Vlaj. 2011. Članek Lokalna samouprava v Sloveniji centralizem ali decentralizacija.
Prav tam.
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Slovenija bi morala sprejeti strategijo nadaljnjega razvoja lokalne samouprave (glej, Vlaj.
2011). Strategija mora upoštevati evropska načela in standarde. Upoštevati bi morala tudi
izkušnje drugih evropskih držav pri reformah lokalne samouprave.
V nekaterih državah Evrope z reformami želijo ustvariti skupnosti za učinkovito reševanje
lokalnih in prenesenih zadev iz državne pristojnosti v lokalno skupnost. Ob tem je
pomembno, da nastajajo take lokalne skupnosti, ki zmorejo finančno in kadrovsko vse
zadeve urejevati v dobro občanov. Pri nas je bila tu storjena napaka. Zaradi političnih
pritiskov je bilo ustanovljeno zelo veliko majhnih občin, ki ne zadostujejo zakonskim
kriterijem za ustanovitev občine. Take občine niso niti finančno niti kadrovsko sposobne
izvajati vseh nalog lokalne skupnosti.
Evropsko listino lokalne samouprave je naša država ratificirala leta 1996. Listina je temelj
demokracije in daje pravni okvir za določitev razmerij med državami in njihovimi lokalnimi
oblastmi. Vrsto načel je opredeljenih v listini. Temeljno je načelo subsidiarnosti, ki ni
povezana samo z vertikalno delitvijo oblasti na lokalne, regionalne in državne oblasti, pač
pa tudi z vprašanji varovanja avtonomije in svobode posameznika, velikostjo lokalne
skupnosti, njihovega financiranja, organizacije in delovanja lokalnega aparata,
regionalizacije (glej, Vlaj, 2011).
Svet Evrope si želi, da bi bolje izkoristili določila listine na področju lokalne in regionalne
demokracije zaradi dobrega upravljanja v lokalnih skupnostih in na ravni regij. V Sloveniji
bi dosegli večje uspehe pri graditvi sistema lokalne samouprave, če bi upoštevali študije in
dokumente ter dobro prakso iz Evrope in organov Sveta Evrope.
Evropska listina je v Sloveniji delno uporabljena, ob njej je še vrsta konvencij, priporočil in
študij, ki bi jih v slovenski praksi lokalne demokracije lahko uporabile.
Uresničevanje listine nadzira CLRAE, ki je pripravil pet splošnih poročil o vključitvi listine v
pravne sisteme držav, ki so ratificirale listino32 (Urad, 2011).
Dr. Vlaj v svoji študiji predlaga, da bi bilo za razvoj lokalne in pokrajinske samouprave v
Sloveniji koristno ustanoviti skupino neodvisnih strokovnjakov kot strokovno telo, ki bi po
zgledu CLRAE – kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope bdela nad uresničevanjem
Evropske listine lokalne samouprave in drugih dokumentov Sveta Evrope o lokalni in
regionalni demokraciji v Sloveniji. Člani komisije naj bili strokovnjaki s področja lokalne
samouprave in naj bi bili pripravljeni delovati v korist lokalne samouprave RS.
Po osamosvojitvi je Slovenija uvedla lokalno samoupravo, s katero so državljani lahko
pričeli sodelovati pri opravljanju javnih zadev v občinah oziroma lokalnih skupnostih.
Nastale so občine, ko se je ukinil komunalni sistem v lokalnih skupnostih.
32

Prav tam, stran 3,4.
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Kot krovni zakon je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi, ki je do danes doživel veliko
sprememb in dopolnitev.
Slovenska lokalna samouprava je še daleč od evropskih dobrih praks lokalne samouprave.
Slabosti se kažejo v preveliki centralizaciji in moči države, razdrobitvi občin na premajhne
občine, ne uvede se druge ravni lokalne samouprave, ne uresničujejo se evropska načela
in standardi na tem področju, prilašča se občinska oblast s strani županov in političnih
strank. Kriza se kaže tudi zaradi ne uresničevanja participacije državljanov pri odločanju o
lokalnih javnih zadevah, pri zanemarjanju etičnih standardov pri ustanavljanju občin (glej,
Vlaj, 2011).

6.1 NADALJNI RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE
Državni zbor Republike Slovenije bi moral sprejeti strategijo nadaljnjega razvoja lokalne
samouprave. Prej bi moral opraviti temeljito analizo ustrezne zakonodaje in uresničevanje
le-te v praksi. Strategija bi morala opredeliti koncept vodenja države, za katerega se bo
zavzela državna oblast 33.
»V strategiji bi morali upoštevati:

33

•

da načelo pravne države zahteva, da je področje lokalne samouprave urejeno z
jasnimi in določenimi pravnimi normami;

•

da ima Slovenija dvonivojsko lokalno samoupravo;

•

da mora zakonodajalec upoštevati omejitve iz ustave, pri določanju okvirov in
podlag lastnega delokroga lokalnih skupnosti;

•

da MELLS predstavlja določen pravni okvir, ki je podlaga za uveljavitev in
uresničitev načel lokalne samouprave;

•

da pri finančno materialni sestavini lokalne samouprave ne gre le za pravico do
lastnih virov občin, temveč tudi za uresničevanje načela solidarnosti do razvojno
šibkejših občin;

•

da vedno večje število majhnih občin ni sposobno opravljati številnih nalog, ki
jih opravi država in si s tem krepi vlogo;

•

da hipertrofija državnih predpisov za področje lokalne skupnosti onemogoča
normalno in zakonito poslovanje občin;

Prav tam, stran 9
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6.2

•

obravnavanje vprašanja regionalizacije države z ekonomskih, geografskih,
socioloških, ustavnih, upravnih in pravnih, razvojnih in evropskih vidikov,
povezanosti regionalizacije države in prostorskega ter urbanističnega planiranja;

•

upoštevanje pomena mest kot središča gospodarskih, socialnih, tehnoloških,
kulturnih in drugih inovacij in tistih organizmov, ki v svojem vplivnem območju
sorazvijajo zaledje;

•

krepitev dialoga med državo in lokalnimi skupnostmi;

•

opozoriti, da nekatere opredelitve razmerja med državo in lokalnimi skupnostmi
zelo poudarjajo vlogo države kot končnega razsodnika pri zadevah lokalne
samouprave, kar pa ni v skladu z najnovejšimi mednarodnimi dokumenti
področja lokalne samouprave in ni v skladu z načelom subsidiarnosti « (Vlaj,
2011);

•

upoštevati je potrebno tudi poudarke Sveta Evrope, in sicer dobro upravljanje in
krepitev javne etike na lokalni ravni, krepitev neposredne udeležbe državljanov v
lokalnem javnem življenju, razmejitev pristojnosti med državo in lokalnimi
skupnostmi, reorganizacija javnih služb v korist sodobnih potreb prebivalcev
lokalnih skupnosti, regionalizacija v državah, kjer zanjo obstajajo razlogi,
dograjevanje pravne podlage lokalne samouprave, krepitev čezmejnega
sodelovanja34.

AKTUALNE ZADREGE SLOVENSKE LOKALNE SAMOUPRAVE

Znan strokovnjak, član Mednarodnega inštituta IFIMES-Mednarodnega inštituta za
bližnjevzhodne in balkanske študije, dr.Senčur je v svoji študiji 5.10.2010 predstavil
aktualne zadrege slovenske lokalne samouprave.
»Lokalna samouprava je tisti del in temelj ustavne ureditve, ki predstavlja obliko delitve
oblasti, v kateri so pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi kot ožjimi teritorialnimi
javno-pravnimi skupnostmi razmejene na način, da slednje samostojno po demokratičnih
načelih in po načelu decentralizacije« (Senčur, 2010) opravljajo vse tiste javne naloge, ki
jih vsakodnevno življenje zahteva v lokalni skupnosti.
Lokalna samouprava je določba Ustave Republike Slovenije. Najprej je potrebno ustanoviti
občino, v kateri se bo izvrševala lokalna samouprava. Pri tem je veliko problemov.
Sprejete so bile spremembe in dopolnitve dela Zakona o lokalni samoupravi, kjer je
določen postopek in so določeni pogoji, pod katerimi se občino lahko ustanovi.

34

Prav tam, stran 10.
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Zakon odslej ne ureja več pogojev in postopka za ustanovitev nove občine, pač pa je ta
ureditev preoblikovana v ureditev spreminjanja območij občin35 (Senčur, 2010). S
spremembo je bilo načrtovano, da se ustavi nastajanje majhnih občin. S spremembo so se
odpravili podrobnejši pogoji, ki so določali postopek ustanovitve občine.
Tako bo težko presojati, ali bo nova občina sposobna izvajati vse naloge določene z
zakonom in zagotavljati interese lokalnega prebivalstva.
Veliko število občin v državi ima do 5.000 prebivalcev in tako majhne občine bodo težko
izvajale vse naloge. Znano je, da imamo veliko majhnih občin, ki imajo težave, po drugi
strani v državi ne uvedemo druge ravni lokalne samouprave. Mogoče je ravno
regionalizacija izhod iz krize36.
»Občine so omejene na opravljanje javnih zadev, ki se pojmujejo kot lokalne javne
zadeve. Ker se obseg izvirnih pristojnosti ne razlikuje od občine do občine (glede na
velikost občine), je to lahko dodatna ovira za razširitev kroga nalog, ki bi jih občine lahko
opravljale kot lastne naloge.
Občine imajo glede na svoj samoupraven položaj pravico, da izrazijo mnenja o vseh tistih
vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje lokalne samouprave. Z dejansko
decentralizacijo je izrazita tudi težnja po institucionalnem dialogu na državni ravni, kjer
bodo teritorialni interesi prišli do izraza« (Senčur, 2010).
V praksi je razmerje med državo in lokalno samoupravo tako, da občine v lokalnih
skupnostih izvajajo odločitve, ki jih sprejema država.
Po drugi strani je lokalna samouprava sistem, ki je ločen od države in hkrati z njo
enakopraven37.
Čeprav imata država in lokalna samouprava svoje avtonomno delovanje, ne moreta
delovati ločeno druga mimo druge. Obstajajo skupna stičišča, v katerih pride do izraza
regionalni vidik upravljanja. Delovati morata za skladen regionalni razvoj in skrbeti za
enakomeren razvoj vseh območij države.
Z uvedbo druge ravni lokalne samouprave bo več možnosti za razmejitev nalog med
državo in lokalnimi skupnostmi. To bo pomenilo tesnejše sodelovanje med državo in
lokalno skupnostjo.
V Sloveniji sta več čas prisotni dve nasprotni struji, centralistična in regionalistična
oziroma decentralistična. «Gre za vprašanje ene ali dveh ravni lokalne samouprave v
Republiki Sloveniji.

35
36
37

Dr. Senčur, 2010, stran 2,3.
Prav tam, stran 4.
Prav tam, stran 5.
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Pri nastanku novih občin je šlo za vprašanje, ali naj bi imeli občine z velikimi ali z
majhnimi pristojnostmi oziroma velike ali majhne občine. Bistvo razhajanj je bilo v tem, ali
bo Slovenija imela močno lokalno samoupravo, ki bi bila protiutež državnemu centralizmu,
ali pa šibko lokalno samoupravo, ki bi omogočala centralistično upravljanje države. Glede
teh dilem ni bilo v nacionalni politiki nikoli doseženo soglasje, na podlagi katerega bi se v
ustavo in nato v zakon o lokalni samoupravi lahko zapisale jasne in čiste formulacije o
lokalni samoupravi« (Vlaj, 2005, stran 4).
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7 OCENA STANJA IN PREDLOGI REŠITEV
Podrobno so se proučile pravne podlage lokalne samouprave in sicer: Ustava, Zakon o
lokalni samoupravi s spremembami, Zakon o financiranju občin, Evropska listina lokalne
samouprave in še vrsto drugih pravnih podlag, ki obravnavajo problematiko občin,
pokrajin, lokalne samouprave, regije in financiranja ter ustanavljanja ožjih in širših
lokalnih skupnosti. Proučile so se študije in izvedene raziskave glede regionalizacije v
Sloveniji in državah Evropske Unije. Proučila so se tudi znanstvena dognanja glede lokalne
samouprave in decentralizacije, ter regionalizacije. Izvedena je bila raziskava delovanja
skupne občinske uprave in podrobno je bila pregledana in opisana organizacija in
delovanje medobčinskega inšpektorata Kranj. Z opravljenim delom je bil dosežen namen
magistrske naloge, da se združi spoznanja in primerja izkušnje držav z razvito lokalno
samoupravo z razmerami v Sloveniji. Primerjala pa se je tudi do sedaj izvedena reforma v
Sloveniji, z drugimi državami v Evropi.

7.1 OCENA STANJA V SLOVENIJI
V Sloveniji ni dokončana reforma lokalne samouprave. Slovenija nima drugega nivoja
lokalne samouprave, nima povezave občin v širših lokalnih skupnosti. Iz navedenih
razlogov je ocena, da v Sloveniji ni izvedena decentralizacija državne moči. Država ima
preveliko moč pri vprašanjih, katera bi morali reševati znotraj regije oziroma v širših
lokalnih skupnostih, prebivalci z demokratičnim delovanjem v organih skupnosti.
V ustavi je kot širša samoupravna lokalna skupnost navedena možnost ustanovitve
pokrajine in drugih širših samoupravnih lokalnih skupnosti. Po ustavi se občine same
odločajo o povezavi v širše lokalne skupnosti zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev
širšega pomena.
Zakon o lokalni samoupravi v II. poglavju z naslovom »Območje in deli občine« v skladu s
139. členom ustave določa, da se občina ustanovi z zakonom po prej opravljenem
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Območje občine se lahko spremeni
na enak način. S spremembo območja občine se lahko ustanovi nova občina, pri čemer
zakon določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati tako območje, med katerimi je
najpomembnejši pogoj število prebivalcev. Zakon določa tudi postopek, ki vsebuje
določitev upravičenih predlagateljev, skrajni rok za končanje postopka, vsebino predloga,
postopek obravnave predloga ter posebnosti postopka v Državnem zboru.
Značilno pri nastanku lokalne samouprave v Sloveniji je, da je nastalo v kratkem
časovnem obdobju veliko število občin. V obdobju nastajanja občin je bilo veliko želja in
političnih pritiskov, zato so pri tej reformi zapostavljene funkcionalne, finančne in
regionalne sestavine. Prišlo je do ustanovitve velikih in na drugi strani zelo majhnih občin.
Vzrok je tudi v nerazumevanju načela subsidiarnosti. Izveden je bil centralizem namesto
regionalizma.
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Da občina lahko zagotavlja vse pomembne funkcije za razvoj in obstoj določene lokalne
skupnosti, ima v okviru občinskih uprav organizirane upravne službe za splošne zadeve, za
družbene zadeve (šole, vrtce, muzejsko dejavnost in ostale javne zavode), službo za
razvoj in investicije v občini, za prostor in okolje, za zaščito in reševanje. Po zakonodaji
mora imeti občina najmanj 5.000 prebivalcev (ta pogoj je lahko zaradi geografskih,
obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov omiljen, tako da ima
občina lahko tudi manj kot 5.000 prebivalcev). Veliko občin v Sloveniji nima 5.000
prebivalcev. Občine nimajo devetletnega osnovno šolskega izobraževanja, nimajo
zdravstvenega doma, nimajo banke niti pošte in nimajo prostorov za delo občinskih
organov.
Z ustavo je določeno, da se občine lahko združujejo v širše lokalne skupnosti zaradi
urejanja zadev širšega pomena. Zakon torej ne urejuje natančno načel in meril za
povezovanje v pokrajine. Pokrajine tako tudi ne bi imele po ustavi takšnega položaja in
vloge, da bi jih upravičeno šteli za širše lokalne skupnosti, pač pa bi šlo bolj za obliko
medobčinskega sodelovanja. Skupna občinska uprava je z oblikovanjem skupnega organa
ena izmed oblik medobčinskega sodelovanja. Skupno upravo poznajo v številnih tujih
ureditvah, to ni iznajdba naše lokalne samouprave. Lahko jo ustanovita najmanj dve ali
več občin.
143. člen ustave je v letu 1993 določal, da do ustanovitve širše lokalne samoupravne
skupnosti pride s prostovoljnim povezovanjem občin, kar je pravno in dejansko nerealno
in neuresničljivo. Do pokrajin na tej podlagi ni moglo priti. Te določbe ustave so bile
podlaga za medobčinsko sodelovanje. V letih 1999 do 2000 sta bili ustanovljeni dve
skupni občinski upravi, deset je bilo ustanovljenih v letih 2004 do 2006 in petindvajset jih
je bilo ustanovljenih v letih 2007 do 2008. Po podatkih iz aprila 2010 je ustanovljeno 45
skupnih občinskih uprav. V letu 2011 so bile ustanovljene 3 nove skupne občinske
uprave. Tako je sedaj njihovo število 48.
Izvedena raziskava je pokazala, da v skupnih občinskih organih opravljajo naloge za
področje občinske inšpekcije, redarstva, notranje revizije, prostora in okolja, finančne
službe in tudi s področja zaščite in reševanja. Iz vrste nalog je razvidno, da nekatere
občine ne opravljajo same niti nalog iz izvirne pristojnosti, pač pa jih opravljajo v skupnih
občinskih organih, z drugimi občinami.
Ustava Republike Slovenije v 138. členu določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo
lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. V 143. členu pa opredeljuje
pokrajino kot širšo samoupravno lokalno skupnost, v katero se povezujejo občine zaradi
urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena. Pokrajine so tako ustavna
kategorija. Pokrajine naj bi zapolnile vrzel med majhnimi občinami in državo ter ublažile
sedanjo regulatorno moč države, ki je prevelika, in tudi dejansko moč države v odnosu do
občin.
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Zakon o lokalni samoupravi predvideva pokrajino kot drugo raven lokalne samouprave. Na
tej ravni naj bi se opravljale naloge, ki presegajo okvire občin in naloge, ki bi jih na
pokrajine prenesla država. V drugih državah pa je regija v ustavah določena kot obvezna
druga raven lokalne samouprave.
Z uvedbo lokalne samouprave bi morala država izvesti decentralizacijo države. Zgodilo se
je ravno nasprotno. Država se je centralizirala. Upravne naloge so prešle delno na državo,
delno na novoustanovljene občine. K temu je pripomoglo tudi to, da ustava predpisuje
naloge občin, in jih na ta način omejuje na ožji prostor delovanja.
V Evropi je cilj lokalne samouprave regionalizem. Pri nas so velike razlike med centrom in
podeželjem, regije so neenakomerne razvite. Slovenija ima statistične regije, narečne ipd.,
vendar pravega regionalizma ni nikoli izvedla. Načelo subsidiarnosti ni upoštevano.
Regionalizem in regionalizacija sta pomembna vprašanja v državah evropske unije. Zelo
izrazita je težnja po povezovanju znotraj regije med lokalnimi oblastmi. Cilj takega
povezovanja je izboljšati kvaliteto življenja. Krepi se demokracija in izvaja se
decentralizacija oblasti.
Slovenija v času svoje samostojnosti še ni našla dovolj moči, da bi uvedla pokrajine in s
tem decentralizacijo. Raziskovalci so ugotovili, da Slovenija potrebuje širšo samoupravno
lokalno skupnost. Ustanovitev pokrajin mora biti povsem v interesu Slovenije in v
primernem političnem času bodo ustanovljene.

7.2 OCENA STANJA V EVROPSKIH DRŽAVAH

Primerjalna situacija v Evropski uniji glede lokalne samouprave je pomembna z vidika
potrditve cilja magistrskega dela, da je v Sloveniji storjena napaka, ker ni izvedena
regionalizacija države. Istočasno se v predstavitvi lokalne samouprave v evropskih
državah išče potrditev oziroma zanikanje hipoteze, da skupen občinski organ pomeni
optimalno opravljanje upravnih zadev v ožji in širši lokalni skupnosti.
Lokalne oblasti v državah EU z razvito lokalno samoupravo imajo tudi pravico do
združevanja in sicer:
lokalne oblasti imajo pri izvajanju svojih pooblastil pravico sodelovati in v okviru zakona
oblikovati konzorcije z drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog skupnega pomena.
Take oblike združevanja lokalnih oblasti bi lahko do neke mere pomenile isto kot v
Sloveniji skupni občinski organi. V vsaki državi se prizna pravica lokalnih skupnosti do
združevanja za varstvo in pospeševanje skupnih koristi in do mednarodnega združevanja
lokalnih skupnosti. Pod pogoji, ki jih lahko določi zakon, imajo lokalne oblasti pravico do
sodelovanja z ustreznimi organi v drugih državah.
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V magistrskem delu predstavljene države iz EU imajo organizirano lokalno samoupravo iz
katere je razvidna delitev pristojnosti med državo, širšo lokalno skupnostjo in občino.
Povezovanje občin med seboj v državah EU ni posledica delovanja in izvajanja izvirnih
pristojnosti ali podeljenih pristojnosti od države. Občine se združujejo ker na tak način
zadovoljujejo potrebe prebivalstva po druženju, urejanju širših vprašanj regije ipd.
Iz predstavitve držav se vidi, da je dvonivojska lokalna samouprava pravilo pri
organiziranju lokalnih skupnosti. V Evropskih državah je izrazit trend regionalizacije, druge
ravni lokalne samouprave in uvajanje načela subsidiarnosti. Države nimajo prevladujoče
moči v zadevah lokalnega in regijskega pomena, tako kot jo ima država Slovenija.

7.3 REŠITVE

V Sloveniji država sprejema nove zakone in pristojnosti prenaša na občine. Težava pa
nastane, ker ni pokrajin, ki bi lahko opravljale več pristojnosti za širšo regijo, kot občine.
Majhne občine se za izvajanje pristojnosti zato združujejo v širšo lokalno skupnost –
skupni občinski organ, kjer za več občin skupaj opravljajo določena naloge. Skupni
občinski organ pa se ne more po funkciji enačiti s pokrajino.
Zaradi kadrovske podhranjenosti manjših občin se v skupnem občinskem organu na
strokoven, zakonit način zanje opravlja naloge iz občinske pristojnosti. Občine v skupnih
občinskih organih vidijo veliko racionalizacijo dela in stroškov, kot je pokazala raziskava.
Vzrok, da se združujejo v skupne občinske organe, je tudi sofinanciranje dela stroškov teh
organov s strani države.
Rešitev združevanja občin ni v skupnih organih, pač pa je rešitev v ustanovitvi druge ravni
lokalne samouprave v širši lokalni skupnosti. Na drugo raven lokalne samouprave bo
država prenesla, del svojih pristojnosti. Enako tudi občine. Zmanjšala se bo moč države,
izvedla se bo decentralizacija, tako kot je to pri lokalni samoupravi v razvitih državah EU.
Na drugi ravni lokale samouprave bodo prebivalci v svojem širšem okolju lahko sodelovali
pri pomembnih vprašanjih regije in tako bolj kvalitetno živeli.
Državni zbor mora čim prej sprejeti strategijo razvoja lokalne samouprave v Sloveniji.
Spremeniti mora določilo ustave, ki bi spremenilo prostovoljno medobčinsko sodelovanje v
določilo o pokrajinah. V pokrajine naj bi se povezovali vsi prebivalci Slovenije in njihove
občine.
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8 PRISPEVEK K STROKI
Najpomembnejši prispevek in rezultat dela je v tem, da bo v praksi v lokalnih skupnostih,
kjer so se že odločili za skupne občinske organe in kjer se še odločajo, dana možnost, da
se na podlagi preverjenih hipotez in rezultatov raziskovanja ustvari mnenje, ali je skupna
občinska uprava pravilna odločitev ali je potrebno vse sile napeti v smer regionalizacije
države in uvedbe pokrajin. Politika lokalne samouprave mora iti v smer uvedbe pokrajin.
Skupna občinska uprava je samo ena od oblik in možnosti sodelovanja občin za različna
področja, ne more pa biti izenačena s pokrajino kot drugo ravnjo lokalne samouprave.
Slovenija mora slediti cilju regionalizacije države in s tem možnostim, da doseže bolj
enakomeren regionalni razvoj in decentralizacijo države. Iz rezultatov raziskave je
razvidno, da so skupne občinske uprave ustanovljene za izvajanje nalog proračunskega
računovodstva, notranje revizije, inšpekcij in redarstva. Vse to pa niso tiste pristojnosti, ki
bi jih morala reševati, širša lokalna skupnost, pokrajina. Pomeni, da naloge pokrajin v
največji meri še vedno opravlja država. S tem, pa občanom, ki najbolj poznajo probleme
ožje in širše lokalne skupnosti, ni dana možnost odločanja in reševanja teh problemov.
Z raziskavo se skuša opozoriti na vedno večji problem razdrobljenosti Slovenije na 211
občin, ki po kriterijih za ustanavljanje občin, ki so veljale pred spremembo zakona, ne
zadostujejo niti osnovnim kriterijem. Nekatere so kadrovsko povsem neustrezne, finančno
šibke in lokalnemu prebivalstvu ne zagotavljajo osnovnih stvari, kot so banke, pošte,
zdravstvene postaje, osnovno šolstvo. Ustanavljanje skupnih občinskih uprav kaže na to,
da so občine premajhne in, da je bila storjena velika napaka, ko se je dopustilo
ustanavljanje občin, ki niso zmožne opravljati niti svojih osnovnih pristojnosti.
Glede na to, da je bila anketa izvedena na le delno reprezentativnem vzorcu 70 občin, kar
pomeni 1/3 občin, vendar od tega 50 % mestnih občin, ne moremo iz nje povzeti
znanstvenih podlag za obravnavo problema skupnih občinskih uprav, kot oblike širše
organiziranosti lokalne samouprave.
Skupne občinske uprave so oblika organiziranja občin, da lahko opravijo osnovne storitve
za občane, ki jih morajo nuditi. Tak organ pa ni oblika lokalne samouprave, kot jo poznajo
v državah Evrope, kjer je lokalna samouprava zelo razvita. Reševanje širših problemov
regije, ki so zelo pomembni za lokalno prebivalstvo na določenem področju se lahko
rešujejo le na nivoju regij, pokrajin.
Na podlagi dobljenih rezultatov se da ugotoviti, da imajo občine zaradi majhnosti težave
in zato potrebujejo neko širšo skupnost, ki bi lahko opravljala naloge, ki jim jih delegira
država. Vse občine jih ne morejo enakopravno opraviti, zato se nekatere združujejo v
skupen občinski organ (18 občin), da lahko izvajajo pristojne naloge.
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Strokovna javnost, teoretiki s področja lokalne samouprave v svojih študijah opozarjajo na
težave, ki jih ima Slovenija s tem, ko ni dokončala reforme lokalne samouprave.
Regionalizacija je nujna za dokončanje reforme. Načelo subsidiarnosti je potrebno razviti
in decentralizirati moč države. V evropskih državah, kjer je lokalna samouprava razvita,
svojim državljanom omogočajo demokratično vključevanje v odločanje o lokalnih zadevah.
Istočasno pa v državah kjer imajo izvedeno regionalizacijo uspešno izvajajo določila listine
lokalne samouprave. V naši državi bi se iz dobrih praks evropskih držav morali učiti in jim
slediti.
Prispevek k stroki je poziv občinam, strokovni in predvsem politični javnosti, da pričnejo z
delom v smeri uvedbe regionalizacije Slovenije in k dokončni izvedbi reforme lokalne
samouprave v Sloveniji, kar bo pomenilo izvajanje demokratičnih pravic posameznikov na
ravni lokalne skupnosti in decentralizacijo države v smislu izvajanja načela subsidiarnosti.
Sedanjo obliko organiziranja občin v skupne občinske organe, bi lahko opredelili kot
nastanek novih združenih občin za opravljanje osnovnih pristojnostih. Na tak način bi prišli
do manjšega število občin, katere bi bile v tej združeni obliki zmožne opravljati osnovno
poslanstvo. Tej organiziranosti pa bi morale slediti pokrajine, ki bi prevzele pristojnost
države za določena vprašanja. Na tak način bi država in lokalna samouprava uspešno
funkcionirali. Omogočen bi bil skladnejši regionalni razvoj. Centralizirana moč države bi se
postopoma zmanjševala v koristi ožjih in širših lokalnih skupnosti. Pokrajine so potrebne
tudi iz zunanjih razlogov, in sicer zaradi primerljivosti z državami Evrope in zaradi
možnosti pridobitve evropskih sredstev za regionalni nivo.
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9 PRIČAKOVANI REZULTATI
Raziskovanje in študij sta pokazala, da je Slovenija ena redkih držav v Evropi brez
drugega nivoja lokalne samouprave. Reforma lokalne samouprave ni dokončana in zato so
težave pri izvajanju pristojnosti občin. Država krepi svojo moč s tem, ko pristojnosti izvaja
sama, namesto, da bi jih izvajale pokrajine, kot drugi nivo lokalne samouprave, ki bi bil
bližje lokalnemu prebivalstvu.
Občine uporabljajo obliko združevanja, ki jo sicer kot možnost predvideva ustava, vendar
to ni najoptimalnejša oblika dela občin v širšem lokalnem prostoru. Pri skupnih občinskih
upravah gre za to, da majhne občine lahko skupaj z drugimi občinami opravijo naloge iz
svoje izvirne pristojnosti. Pričakovan je bil rezultat, da se občine združujejo za opravljanje
nalog, ker nimajo ustreznega kadra, znanja in finančnih sredstev. Pomembno vlogo pri
združevanju občin, pa je odigrala zakonska možnost, da država sofinancira stroške
poslovanja skupnih občinskih organov v višini 50% vseh odhodkov. Ta pomembna vloga
denarja je bila pričakovana, pri odločitvi za ustanovitev večjega števila skupnih občinskih
organov. Pričakovani so bili tudi odgovori v raziskavi, da skupni organi pomenijo
racionalizacijo stroškov delovanja lokalne skupnosti.
Glede na opravljen študij teorije, znanstvenih razprav in opravljene raziskave, je
pričakovan rezultat 1. hipoteze, da se skupnih občinskih organov ne da enačiti s
pokrajinami, regijami, okraji, skratka z drugem nivojem lokalne samouprave v državah EU.
V tujini na podlagi izkušenj že zelo dolgo vedo, da so regije in pokrajine zelo dobra oblika
dela lokalne samouprave v širšem lokalnem prostoru. Reševanje širših regijskih problemov
je mogoče v pokrajinah in regijah. Povzeti bi morali prakso drugih držav in izvesti
regionalizacijo Slovenije.
Rezultati raziskovanja bodo uporabni za vse občine.
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10 PREVERITEV HIPOTEZ
V empiričnem delu so se preverile postavljene hipoteze, ki so podlaga za raziskovanje
teme magistrskega dela. Hipoteze so se preverile tudi na podlagi že opravljenih študij
strokovne javnosti in na podlagi teoretičnih spoznanj. V raziskavi se je iskalo odgovore na
vprašanja ali res vsako lokalno okolje potrebuje svojo občino ali je le potrebno zmanjšati
število občin na nivo, ko bodo same zmožne opraviti vse naloge, ki jih predpisuje država,
naloge iz izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti in vse tisto, kar občani pričakujejo na
lokalnem nivoju. Postavljene hipoteze so bile preverjene v konkretnem okolju delovanja
občin, tako manjših kot večjih in s predstavitvijo skupnega občinskega organa za področje
inšpekcije in redarstva.
V raziskavi se je skušalo ugotoviti oziroma opredeliti več dejavnikov in sicer:
•
•
•
•

zakonske zahteve države za opravljanje upravnih nalog na lokalnem nivoju,
majhnost občin,
porast stroškov dela,
kadrovska neustreznost med zaposlenimi na lokalnem nivoju.

10.1 OCENA POSTAVLJENIH HIPOTEZ
Predmet raziskovanja je skupen občinski organ. Z raziskovanjem delovanja in
ustanavljanja skupnega občinskega organa se je preverilo hipoteze, skladne s ciljem in
namenom magistrskega dela.
Postavljene hipoteze:
1. Hipoteza:
Skupen občinski organ pomeni optimalno opravljanje upravnih zadev v ožji in
širši lokalni skupnosti.
Postavljena hipoteza se v celoti ne potrjuje.
Skupen občinski organ v Sloveniji pomeni optimalno opravljanje upravnih zadev v ožji
lokalni skupnosti, občini. To je dokazano s tem, ker skupen občinski organ opravlja naloge
iz izvirne pristojnosti občin in veljajo za okvir območja posamezne občine. Take naloge
so proračunsko računovodstvo, civilna zaščita, notranja revizija, občinska inšpekcija in
redarstvo.
Hipoteza se je v delu za ožje lokalne skupnosti potrdila, kar je razvidno iz pravnih podlag,
ki predpisujejo naloge občin in skupnih občinskih organov in iz opravljene raziskave.
V raziskavi so anketirane občine odgovorile, da se združujejo za opravljanje nalog:
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•

inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva v 60 občinah;

•

notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva v 14
občinah;

•

upravne in strokovne naloge na področju urejanja prostora v 12 občinah;

•

naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb v 6 občinah.

Rezultat združevanja velja v glavnem za manjše občine, ki se v največji meri združujejo v
skupno občinsko upravo, kjer se zanje izvajajo upravne zadeve lokalnega pomena. Po
rezultatih raziskave so z opravljenimi zadevami zadovoljni, ne pa zelo zadovoljni.
Hipoteza, da skupen občinski organ pomeni optimalno opravljanje upravnih zadev v širši
lokalni skupnosti, se ne potrjuje v Sloveniji. V Sloveniji nimamo širših lokalnih skupnosti.
Za Evropske države pa velja, da imajo obvezen drug nivo lokale samouprave, širšo lokalno
skupnost regijo, pokrajino, okraj, departma. V širši lokalni skupnosti nimajo skupnih
občinskih uprav z izvirnimi nalogami, kot je to v Sloveniji. V širši lokalni skupnosti se
opravljajo naloge pomembne za regionalni razvoj, za širše področje, za skupno področje
več ožjih lokalnih skupnosti. Te naloge so s področja prostorskega razvoja, srednješolstva,
bolnic, regionalnih cest, pokrajinskih muzejev, gledališč, kmetijske politike,
okoljevarstvene politike, sociale, skratka za vse naloge, ki so pomembne za širšo lokalno
skupnost.
2. Hipoteza:
Občina skupnega občinskega organa nima, ker sama pokriva vse upravne
zadeve.
Hipoteza se je skozi proučevanje strokovne literature in pravnih podlag ter opravljene
raziskave v celoti potrdila.
Hipoteza velja v glavnem za občine z večjim številom prebivalstva – nad 15.000, ki se v
glavnem ne združujejo v skupne občinske uprave. Večje občine imajo same dovolj veliko
občinsko upravo, ki je kadrovsko in strokovno zmožna izvajati vse upravne zadeve.
Občinska uprava v večjih občinah ima znanje, strokovnost in finančno možnost, da opravi
vse naloge, katere so njena izvirna pristojnost in tudi tiste, ki jih na občine prenaša
država.
3. Hipoteza:
Zaradi skupnega občinskega organa so optimalno racionalizirani stroški
dela.
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Hipoteza se v celoti potrjuje.
Skupna občinska uprava pomeni racionalizacijo pri stroških občinskih uprav in zmanjšuje
stroške dela posameznih občin. Soustanoviteljice namreč po deležih sofinancirajo
delovanje skupne uprave in na podlagi zakona dobijo od države povrnjenih 50 % stroškov
za delovanje skupne uprave. Hipoteza se potrjuje s študijo pravnih virov in na podlagi
opravljene raziskave.

4. Hipoteza:
Skupen občinski organ je nastal zaradi 50 % povračila države za delovanje
skupne občinske uprave.
Hipoteza se v celoti potrjuje.
Hipotezo potrjuje dejstvo, da je bilo največ skupnih občinskih organov ustanovljenih po
letu 2006, ko je pričela veljati zakonska sprememba Zakona o financiranju.
Anketirane občine so v raziskavi povedale, da je povračilo države v veliki meri vplivalo na
ustanovitev skupne občinske uprave.
CILJA MAGISTRSKEGA DELA
Hipoteze so bile postavljene tudi za oceno doseženih ciljev postavljenih v magistrskem
delu.
Postavljena sta bila dva cilja:
1. Ugotoviti ali je združevanje upravnih nalog v skupnem občinskem organu, enako kot
opravljanje nalog na nivoju pokrajine. Pokrajina naj bi bila dovolj široka, da opravi vse
naloge regije ali naloge iz izvirne pristojnosti oziroma dodeljene naloge od države.
2. Ugotoviti oziroma pojasniti s študijem teorije v povezavi z raziskavo, ali potrebujemo
drugo ravne lokalne samouprave v Sloveniji, tako kot jo imajo države v Evropi.
S študijem znanstvene literature, raziskav, študijem različnih strokovnih virov, opravljene
raziskave, pravnih podlag in primerjav iz držav Evropske Unije in študijem evropske listine
lokalne samouprave, ter preveritve postavljenih hipotez se ugotavlja:
da sta cilja magistrskega dela dosežena.
Ugotovljeno je, da opravljanje nalog v skupnem občinskem organu ni enako nalogam, ki
naj bi se v Sloveniji in se že v državah Evrope, opravljajo na nivoju pokrajin. Ugotovljeno
je tudi bilo, da Slovenija nujno potrebuje drugo raven lokalne samouprave, tako kot je
obvezna v drugih državah Evrope.
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11 ZAKLJUČEK
Lokalna skupnost je steber vsake demokracije. Ustava Republike Slovenije je ob
osamosvojitvi Slovenije leta 1991 zagotovila lokalno samoupravo. Z lokalno samoupravo
se je prebivalcem, občanom v občinah omogočilo, da aktivno sodelujejo pri javnih
zadevah, ki se izvajajo v lokalnih skupnostih.
Želja po ustanovitvi novih občin, ki je bila v Sloveniji izrazita pred 10 do 15 leti, je
pripomogla k ustanovitvi 211 občin do leta 2011, ki pa žal ne morejo opravljati svojih
nalog iz izvirne pristojnosti. Glede na to, da v Sloveniji še vedno ni prišlo do uvedbe druge
ravni lokalne samouprave, pokrajin, je praksa ustanavljanje skupnih občinskih uprav. V
letu 2011 je takih skupnih občinskih organov že 48. Največ 18 občin se združuje v eno
skupno občinsko upravo, ker same niso niti kadrovsko niti finančno zmožne opravljati
vseh upravnih nalog.
Majhne občine v nekaterih področjih države lokalnemu prebivalstvu ne morejo zagotoviti
niti osnovnih pravic, osnovnošolskega izobraževanja, zdravstvenega doma, banke in
pošte. Ob ustanovitvi niso bili upoštevani niti pogoji števila prebivalstva, v Sloveniji je zelo
veliko občin, ki imajo manj kot 5.000 prebivalcev. Politična moč je bila prevladujoča pri
ustanavljanju občin. Zaradi velike hitrosti pri ustanavljanju občin reforma lokalne
samouprave ni bila izpeljana. Niso bile upoštevane vse komponente reforme. Teritorialna,
funkcionalna, organizacijska, finančna komponenta še danes niso izvedene do kraja.
Ob osamosvojitvi države smo imeli 62 občin, ki so imele v povprečju 31.000 prebivalcev in
so zasedale veliko površino ozemlja. V letu 1995 je število občin naraslo na 147, leta 1998
je bilo ustanovljenih še 46, leta 2005 smo imeli že 193 občin. V letu 2011 je 211 občin.
Zakon o lokalni samoupravi je že v letu 1993 omogočil ustanovitev skupne občinske
uprave, vendar je kasneje doživel veliko sprememb. Ključna je bila sprememba Zakona o
financiranju občin, ki je v letu 2005 občinam omogočila povračilo 50 % stroškov skupne
občinske uprave. Tako sta bili do leta 2000 ustanovljeni dve skupni upravi, v letu 2011 pa
48. V pretežni meri so povezane občine, ki imajo manjše število prebivalcev. Občine se
povezujejo v organ, ki zanje opravlja naloge inšpekcije in redarstva, notranje revizije,
naloge urejevanja prostora, zaščite ter reševanja v lokalni skupnosti in tudi naloge
računovodstva.
Pri skupni občinski upravi gre za racionalizacijo javne uprave in tudi za neko obliko
modernizacije.
Izvedena je bila raziskava v občinah, ki so soustanoviteljice skupne občinske uprave.
Anketa je zajela 70 občin, ki imajo skupaj 530.594 prebivalcev. Na anketo je odgovarjalo
10 županov, 42 direktorjev občinskih uprav in 18 javnih uslužbencev.
Sodelovali sta 2 mestni in 68 ostalih občin.
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60 sodelujočih občin je soustanoviteljic skupne občinske uprave. Glede na to, da majhne
občine ne zmorejo opravljati vseh upravnih nalog in glede na to, da Slovenija nima
uvedene druge ravni lokalne samouprave, se občine združujejo v skupne občinske organe.
Ena občina je povezana s še 17 občinami v skupno občinsko upravo. Največ, 17 občin, je
povezanih s še 1 mestno občino v skupno občinsko upravo.
Največ skupnih občinskih organov je ustanovljenih med dvema, tremi ali štirimi občinami.
Najpogosteje ti skupni organi opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora in občinskega
redarstva.
Občine so pristopile k ustanovitvi skupnega občinskega organa, ker želijo imeti cenejšo
izvedbo upravnih nalog, ki se lahko opravijo v okviru skupnih organov. V skupni občinski
organ so pristopile tudi zato, ker same nimajo ustreznega kadra za izvedbo vseh upravnih
nalog, ki so jim določene kot izvirna pristojnost.
Eden izmed najpomembnejših vzrokov pa je 50 % sofinanciranje države za stroške
skupne občinske uprave.
Občine ustanoviteljice od skupnega občinskega organa pričakujejo zakonitost pri
poslovanju in odločanju v upravnih in prekrškovnih postopkih, učinkovitost pri delu in
transparentnost. Občine, ki so že soustanoviteljice skupne občinske uprave, so z delom
skupnih uprav zadovoljne.
Anketirane občine samo v manjšem delu pritrjujejo temu, da so skupne občinske uprave
posledica prevelikega števila majhnih občin. V največji meri menijo, da so racionalizacija
občinskih uprav in prihranek pri stroških. Skupna občinska uprava je ustrezna in dobra
oblika za doseganje ciljev občin.
Slovenija nima druge ravni lokalne samouprave. Anketirane občine menijo, da bi se v
prihodnje morale naloge skupnih občinskih uprav prenesti na pokrajine, enako število pa
jih meni, da bi morale ob uvedbi druge ravni lokalne samouprave, to izvajati občine same.
Anketiranim občinam se za prihodnost zdi primerna oblika sodelovanja občin medobčinski
konzorcij – združenje občin.
Zakon o lokalni samoupravi predvideva pokrajino kot drugo raven lokalne samouprave, ki
pa je Slovenija do danes še ni uvedla. V državah Evrope se je druga raven lokalne
samouprave izkazala kot dobra praksa, vendar so glede na zgodovinsko različno preteklost
te prakse različne po državah. Vse pa kažejo, da se na drugi ravni lokalne samouprave
urejujejo zadeve, ki imajo za lokalno skupnost širši regijski pomen. Slovenija je ena redkih
držav Evropske unije, ki nima pokrajin. Splošni trend v Evropi je približati lokalno
samoupravo lokalnemu prebivalstvu. Pokrajine v Sloveniji so potrebne, uveljaviti je
potrebno načelo subsidiarnosti oziroma proces decentralizacije države.
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Cilj Slovenije mora biti decentralizacija oblastnih državnih funkcij in prenos upravljanja
pomembnega dela državnih zadev na pokrajine. Ob navedenem je pomemben tudi cilj
regionalizacije in decentralizacije, to je skladen regionalni in policentrični razvoj države in
čezmejno sodelovanje širših lokalnih skupnosti.
Evropska listina lokalne samouprave, ki je stopila v veljavo leta 1988, je mednarodna
konvencija, ki državam v Evropi nalaga, da spoštujejo in upoštevajo pogoje, načela in
pravila, ki so v njej zapisana. Po tej listini je eno od ključnih demokratičnih načel pravica
do lokalne samouprave. V listini je tudi poudarjeno, da mora lokalna skupnost zagotoviti
upravo, ki bo učinkovito opravljala vse naloge iz svoje in prenesene pristojnosti in ta
uprava mora biti prijazna in na voljo državljanom. Evropska listina temelji na demokraciji
in decentralizaciji oblasti.
Raziskava in vsi pridobljeni rezultati kažejo, da je uvedba pokrajin v Sloveniji nujna. Dobra
praksa držav Evrope kaže, da je to primerna raven izvajanja pristojnosti na relaciji od
občine do države. V Sloveniji je bila z ustanavljanjem tako velikega števila majhnih občin
narejena napaka. Politična moč je bila prevelika in zakonodajalec ni uspel preprečiti
razvoja reforme lokalne samouprave, ki ni potekala v pravo smer, saj se kažejo težave
zaradi majhnosti občin. Vsi vidiki reforme lokalne samouprave niso bili izvedeni. Državni
zbor mora čim prej sprejeti strategijo razvoja lokalne samouprave v Sloveniji.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik s spremnim dopisom

Spoštovani
Župan ali Županja

Sem študentka znanstvenega magisterija na Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, v
Ljubljani in vas naprošam za izpolnitev anketnega vprašalnika. Vprašalnik je del
magistrske naloge z naslovom SKUPNA OBČINSKA UPRAVA. Mentor magistrskega dela je
dr. Bojan Bugarič, izredni profesor na Fakulteti za upravo v Ljubljani.
Anketni vprašalnik bo poslan 210 občinam, z željo, da ga izpolni župan ali direktor (tajnik)
občinske uprave. V anketnem vprašalniku se obkroži oziroma dopiše odgovor, ki ustreza
razmeram v posamezni občini, pri delovanju lokalne samouprave.
Podatki pridobljeni na podlagi vprašanj iz anketnega vprašalnika bodo uporabljeni
izključno za analizo ankete in objavljeni v magistrskem delu.
Po zagovoru magistrskega dela, lahko na željo posameznih občin, pošljem rezultate
izvedene ankete.
Prosim, če izpolnjen anketni vprašalnik vrnete na:
naslov e-pošte: slavka.remic@gmail.com ali na moj domači naslov: Slavka Remic,
Cankarjeva cesta 13, 4290 Tržič.

zahvaljujem se za sodelovanje

Slavka Remic, specialistka javne uprave
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ANKETNI VPRAŠALNIK
Na vprašanja iz anketnega vprašalnika bom odgovarjal:
a) župan občine oz. mestne občine
b) direktor občine
c)
(navedite po nazivu delovnega mesta oz. funkcije)

1. Popoln naziv občine oz. mestne občine:
a)
(naziv občine in naslov)

2. Občina je bila ustanovljena: (izberite odgovor)
a) ob osamosvojitvi leta 1991
b) kasneje:
(napišite leto ustanovitve)

3. Osnovni podatki o vaši občini:
a) površina:

m2

b) število prebivalcev:
c) število naselij:

4. Glede na tip občin, je vaša občina: (izberite odgovor)
a) mestna občina
b) navadna občina

5. Ali ste soustanovitelji skupne občinske uprave:
(izberite odgovor)
da

ne
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V kolikor ste obkrožili pri 5. vprašanju da, nadaljujete z odgovori na
naslednja vprašanja.

6. S koliko občinami skupaj ste ustanovili skupno občinsko upravo?
(izberite odgovor)
a) z dvema občinama
b) s tremi ali štirimi občinami
c) z eno mestno občino
d) z eno mestno in več občinami skupaj
e)
(navedite)

7. V skupnem občinskem organu(ih) se opravljajo posamezne naloge za
področje:
(izberite konkretno, eno ali več področij vašega skupnega občinskega organa)
a) naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva
b) naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega

računovodstva

c) upravne in strokovne naloge na področju urejanja prostora
d) naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb

8. Skupen občinski organ ste ustanovili :
(napišite leto ustanovitve, če ste jih ustanovili več, napišite leto ustanovitve
vsakega skupnega organa, glede na možnosti v 6. vprašanju)

9. Skupen občinski organ ste ustanovili, zato:
(izberite, možno več odgovorov)
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a) ker želite imeti cenejšo izvedbo upravnih nalog, ki jih lahko opravite v
okviru skupnih občinskih organov
b) zato, ker sami nimate ustreznega strokovnega kadra za izvedbo vseh
upravnih nalog, katere vam določa državna zakonodaja
c) da dosežete večjo učinkovitost, strokovnost in racionalnost pri
poslovanju občinske uprave
d) ker želite biti občina po meri občanov in jim nuditi najboljše storitve
e) ker vam država na podlagi zakona nudi 50 % povrnitev stroškov za
delovanje skupnega občinskega organa
f) drugo:

10. Kaj pričakujete ob skupnega organa občinske uprave?
(izberite oz. dopišite)
a) zakonitost pri opravljanju nalog skupnega organa
b) ekonomičnost pri poslovanju skupnega organa
c) transparentnost pri opravljanja nalog
d) učinkovitost pri delu
e)
(navedite ostalo)

11. Ali ste z delom skupnega občinskega organa, pri katerem ste soustanovitelji,
zadovoljni?
(izberite)
a) zelo zadovoljni
b) zadovoljni
c) nismo zadovoljni

12. Ali so skupni občinski organi:
(izberite)
a) posledica prevelikega števila premajhnih občin, z malo številčno
občinsko upravo
b) posledica neustreznosti strokovnega kadra po posameznih občinah za
opravljanje določenih upravnih nalog
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c) posledica modernizacije občinske uprave
d) posledica racionalizacije občinske uprave

13. Ali menite, da je skupen občinski organ dobra in ustrezna oblika delovanja za
doseganje ciljev občinske uprave:
(izberite)
da
ne
ne vem

14. Ali bi po vašem mnenju morale v prihodnosti naloge skupnih občinskih organov
opravljati:
(obkrožite)
a) občine same
b) pokrajinske uprave (ko bodo ustanovljene pokrajine)

15. Katera oblika medobčinskega sodelovanja (poznana iz drugih držav Evrope) se
vam zdi prava za naše razmere v prihodnosti?
(izberite)
a) medobčinske konvencije
b) medobčinski konzorcij (poznan tudi kot združenje občin)
c) upravna združenja
d) ne vem
e) ne vem, ker ne poznam organiziranosti v drugih evropskih državah

16. Ali želite biti seznanjeni z rezultati ankete?
(izberite)
da

ne

Prosim, če izpolnjen anketni vprašalnik vrnete na naslov e-pošte: slavka.remic@gmail.com
ali na moj domači naslov:
Slavka Remic, Cankarjeva cesta 13, 4290 Tržič.
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Priloga 2: Evropska listina lokalne samouprave

EVROPSKA LISTINA
LOKALNE SAMOUPRAVE
PREAMBULA
Države članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo
enotnost med njenimi članicami zaradi zaščite in uresničevanja idealov in načel, ki so njihova
skupna dediščina;
•

upoštevajo, da je eden od načinov za dosego tega cilja dogovarjanje na upravnem področju;

•

upoštevajo, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratične ureditve;

•

upoštevajo, da je pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev eno od
demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope;

•

so prepričane, da se ta pravica lahko najneposredneje uresničuje na lokalni ravni;

•

so prepričane, da obstoj lokalnih oblasti z dejanskimi nalogami lahko zagotovi upravo, ki je
učinkovita in hkrati blizu državljanom;

•

se zavedajo, da sta varovanje in ponovna uveljavitev lokalne samouprave v različnih evropskih
državah pomemben prispevek h graditvi Evrope po načelih demokracije in decentralizacije
oblasti;

•

izjavljajo, da to terja obstoj lokalnih oblasti z demokratično postavljenimi telesi odločanja in z
veliko stopnjo avtonomije glede njihovih pristojnosti, načine in sredstva za izvajanje teh
pristojnosti ter potrebne vire za njihovo izpolnjevanje, in so se zato dogovorile, kot sledi:
1. člen

Pogodbenice se zavezujejo, da se bodo ravnale po naslednjih členih na način in v obsegu,
določenem v 12. členu te listine.
I. DEL
2. člen
Ustavni in zakonski temelji za lokalno samoupravo
Načelo lokalne samouprave se priznava v domači zakonodaji in v ustavi, kjer je to mogoče.
3. člen
Pojem lokalne samouprave
1. Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo
in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva.
2. To pravico uresničujejo sveti ali skupščine, ki jih sestavljajo člani, izvoljeni s svobodnim in tajnim
glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne volilne pravice, in imajo lahko
izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te določbe na noben način ne vplivajo na reševanje zadev
tudi na zborih državljanov, referendumih ali kakšni drugi obliki neposredne udeležbe državljanov,
kjer to dopušča zakon.
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4. člen
Področje dejavnosti lokalne samouprave
1. Temeljna pooblastila in naloge lokalnih oblasti so predpisani z ustavo in zakonom. Ta določba pa
ne preprečuje prenosa pooblastil in nalog za posebne namene v skladu z zakonom na lokalne
oblasti.
2. Lokalne oblasti imajo v okviru zakona polno svobodo pri uresničevanju svojih pobud glede vsake
stvari, ki ni izključena iz njihove pristojnosti ali ni v pristojnosti kakšne druge oblasti.
3. Javne naloge naj po možnosti izvajajo tiste oblasti, ki so državljanom najbližje. Dodelitev naloge
drugi oblasti bi morala biti utemeljena z obsegom in naravo take naloge in zahtevami za
učinkovitost in gospodarnost.
4. Pooblastila, dana lokalnim oblastem, morajo praviloma biti polna in izključna. Ne sme jih
izpodkopavati ali omejevati druga, osrednja ali pokrajinska oblast, razen če zakon tako določa.
5. Pri pooblastilih, ki jih nanje prenaša osrednja ali pokrajinska oblast, je lokalnim oblastem, kolikor
je mogoče, treba pustiti svobodo odločanja pri prilagajanju njihovega izvajanja krajevnim
razmeram.
6. Kolikor je mogoče, je treba lokalne oblasti pravočasno in na primeren način vprašati za mnenje
pri načrtovanju in odločanju v vseh stvareh, ki jih neposredno zadevajo.
5. člen
Varstvo mej lokalne oblasti
Meje lokalne oblasti se ne spreminjajo brez predhodnega posvetovanja z lokalnimi skupnostmi, na
katere se nanašajo, po možnosti z referendumom, kjer to dopušča zakon.
6. člen
Ustrezne upravne strukture in viri za delo lokalnih oblasti
1. Brez vpliva na splošnejše zakonske določbe lahko lokalne oblasti določijo svoje lastne upravne
strukture zaradi prilagoditve krajevnim potrebam in zagotovitve učinkovitega upravljanja.
2. Pogoji za opravljanje dela zaposlenih v lokalni upravi naj omogočajo zaposlovanje zelo
kakovostnega osebja na temelju uspešnosti in sposobnosti; za to je treba zagotoviti primerne
možnosti za usposabljanje, nagrajevanje in napredovanje v službi.
7. člen
Pogoji za izvajanje nalog na lokalni ravni
1. Pogoji za delovanje krajevno izvoljenih predstavnikov naj zagotavljajo svobodno opravljanje
njihovih funkcij.
2. Omogočajo naj ustrezno denarno povračilo stroškov, ki jih imajo pri opravljanju svoje funkcije,
kot tudi, kjer je to primerno, nadomestilo za izgubljeni zaslužek ali plačilo za opravljeno delo in
ustrezno socialno varstvo.
3. Vse funkcije in dejavnosti, za katere se šteje, da so nezdružljive z delovanjem izvoljenega v
lokalni upravi, so določene z zakonom ali temeljnimi pravnimi načeli.
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8. člen
Upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti
1. Upravni nadzor nad lokalnimi oblastmi se lahko izvaja samo po postopkih in v primerih, ki jih
predvideva ustava ali zakon.
2. Vsak upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti je praviloma usmerjen samo k
zagotavljanju skladnosti z zakonom in ustavnimi načeli. Oblasti višje stopnje pa lahko izvajajo
upravni nadzor tudi glede primernosti izvajanja nalog, ki so prenesene na lokalne oblasti.
3. Upravni nadzor nad lokalnimi oblastmi se opravlja na način, ki zagotavlja, da poseg nadzornih
oblasti ostane v razmerju s pomembnostjo interesov, ki naj jih varuje.
9. člen
Finančni viri lokalnih oblasti
1. Lokalne oblasti so v okvirih nacionalne gospodarske politike upravičene do ustreznih lastnih
finančnih virov, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo.
2. Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon.
3. Vsaj del finančnih virov lokalnih oblasti izvira iz krajevnih davkov in prispevkov, katerih višino v
okviru zakona lahko določajo same.
4. Finančni sistemi, na katerih temeljijo viri, ki so na voljo lokalnim oblastem, naj bodo dovolj
raznovrstni in prilagodljivi, da lahko, kolikor je praktično mogoče, sledijo dejanskemu gibanju
stroškov opravljanja njihovih nalog.
5. Za zaščito finančno šibkejših lokalnih skupnosti je treba uvesti postopke za finančno izravnavo ali
druge ustrezne ukrepe za popravo učinkov neenake porazdelitve možnih finančnih virov in
finančnega bremena, ki ga nosijo. Taki postopki ali ukrepi ne smejo zmanjševati svobode odločanja
lokalnih oblasti na področju njihovih nalog.
6. Lokalne oblasti je treba na primeren način vprašati za mnenje o tem, na kakšen način naj se jim
dodelijo prerazporejeni viri.
7. Subvencije oziroma dotacije lokalnim oblastem naj, kolikor je to mogoče, ne bodo strogo
namenske za financiranje določenih projektov. Zagotavljanje takih sredstev ne sme posegati v
temeljno svoboščino lokalnih oblasti, da prosto odločajo v okviru svoje lastne pristojnosti.
8. Za najemanje posojil za večje investicije imajo lokalne oblasti v mejah zakona dostop do
domačega trga kapitala.
10. člen
Pravica lokalnih oblasti do združevanja
1. Lokalne oblasti imajo pri izvajanju svojih pooblastil pravico sodelovati in v okviru zakona
oblikovati konzorcije z drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog skupnega pomena.
2. V vsaki državi se prizna pravica lokalnih skupnosti do združevanja za varstvo in pospeševanje
skupnih koristi in do mednarodnega združevanja lokalnih skupnosti.
3. Pod pogoji, ki jih lahko določi zakon, imajo lokalne oblasti pravico do sodelovanja z ustreznimi
organi v drugih državah.

108

11. člen
Pravno varstvo lokalne samouprave
Lokalne oblasti imajo pravico do sodnega varstva, da zagotovijo prosto izvajanje svojih pooblastil in
spoštovanje takih načel lokalne samouprave, kot so zapisana v ustavi ali domači zakonodaji.
II. DEL
Druge določbe
12. člen
Obveznosti
1. Vsaka pogodbenica se zaveže, da bo spoštovala vsaj dvajset odstavkov I. dela listine, od katerih
jih bo izbrala najmanj deset, ki jih vsebujejo:
•

2. člen,

•

prvi in drugi odstavek 3. člena,

•

prvi, drugi in četrti odstavek 4. člena,

•

člen,

•

prvi odstavek 7. člena,

•

drugi odstavek 8. člena,

•

prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena,

•

prvi odstavek 10. člena,

•

11. člen.

2. Vsaka država pogodbenica ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi
obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope o izbranih odstavkih v skladu z določbami prvega
odstavka tega člena.
3. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pozneje generalnega sekretarja obvesti, da jo zavezuje
kateri koli odstavek te listine, ki ga še ni sprejela po prvem odstavku tega člena. Taka kasneje
izražena zavezanost se šteje za sestavni del ratifikacije, sprejema ali odobritve pogodbenice, ki
pošlje tako obvestilo, in ima enak učinek od prvega dne meseca, ki sledi izteku treh mesecev od
dneva, ko je generalni sekretar prejel notifikacijo.
13. člen
Oblasti, na katere se listina nanaša
Načela lokalne samouprave, ki jih vsebuje ta listina, se nanašajo na vse vrste lokalnih oblasti na
ozemlju pogodbenice. Vendar pa lahko vsaka pogodbenica ob deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi posebej navede posamezne vrste lokalnih ali regionalnih oblasti,
na katere namerava omejiti uporabo listine ali ki jih namerava izključiti iz njene uporabe. S
kasnejšo notifikacijo generalnemu sekretarju Sveta Evrope lahko uporabo listine tudi razširi na
nadaljnje vrste lokalnih ali regionalnih oblasti.
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14. člen
Določba o obveščanju
Vsaka pogodbenica pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope vse ustrezne informacije, ki
zadevajo zakonske določbe in druge ukrepe, sprejete zaradi uskladitve z določili te listine.
III. DEL
15. člen
Podpis, ratifikacija in začetek veljavnosti
1. Ta listina je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope. Treba jo je ratificirati, sprejeti ali
odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope.
2. Listina začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku treh mesecev od dneva, ko so štiri države
članice Sveta Evrope izrazile svoje soglasje, da jih listina zavezuje v skladu z določbami prejšnjega
odstavka.
3. Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da jo listina zavezuje, začne listina
veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku treh mesecev od dneva deponiranja listine o ratifikaciji,
sprejemu ali odobritvi.
16. člen
Območna klavzula
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali
pristopu določi območje ali območja, za katera se ta listina uporablja.
2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta
Evrope, uporabo te listine razširi na katero koli drugo območje, navedeno v izjavi. Za tako območje
listina začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku treh mesecev od dneva, ko je tako izjavo prejel
generalni sekretar.
3. Vsaka izjava, dana po prejšnjih dveh odstavkih, se lahko za vsako območje, navedeno v taki
izjavi, umakne z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja. Umik začne učinkovati prvi dan
meseca, ki sledi izteku šestih mesecev od dneva, ko je tako notifikacijo prejel generalni sekretar.
17. člen
Odpoved
1. Vsaka pogodbenica lahko to listino odpove kadar koli po izteku petih let od dneva, ko je začela
veljati. Obvestilo o odpovedi je treba dati šest mesecev prej generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
Taka odpoved ne vpliva na veljavnost listine za druge pogodbenice pod pogojem, da število njenih
pogodbenic ni nikoli manjše od štiri.
2. Vsaka pogodbenica lahko v skladu z določbami prejšnjega odstavka odpove tudi veljavnost
vsakega odstavka I. dela te listine, ki jih je sprejela, pri čemer pogodbenico še vedno zavezujeta
število in vrsta odstavkov, določenih v prvem odstavku 12. člena. Šteje se, da je vsaka
pogodbenica, ki po odpovedi kakšnega odstavka ne izpolnjuje več zahtev prvega odstavka 12.
člena, odpovedala tudi listino samo.
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18. člen
Notifikacije
Generalni sekretar Sveta Evrope države članice Sveta Evrope obvesti o:
a. vsakem podpisu;
b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi;
c. vsakem datumu začetka veljavnosti te listine v skladu s 15. členom;
d. vsaki notifikaciji, prejeti glede uporabe določb drugega in tretjega odstavka 12. člena;
e. vsaki notifikaciji, prejeti glede uporabe določb 13. člena;
f. vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu, ki se nanaša na to listino.
V potrditev tega so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali to listino.
Sestavljeno v Strasbourgu 15. oktobra 1985 v angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar
Sveta Evrope vsaki državi članici Sveta Evrope dostavi overjene kopije.
3. člen
Za izvajanje te listine skrbi Služba Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne
pogodbe.
Št. 000-02/96-8/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996
Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

Vir: (Register predpisov Slovenije, 2010)
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