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POVZETEK
Zaradi velikih razlik med posameznimi obĉinami je drţava uzakonila moţnost skupnega
opravljanja upravnih nalog v obliki skupnih medobĉinskih uprav. Obĉine si s takšnim
povezovanjem omogoĉijo veĉjo uĉinkovitost in racionalnost. Veĉina izmed slovenskih
obĉin je izkoristila dano moţnost medsebojne povezave v skupne obĉinske uprave.
Najpogostejša oblika je skupna inšpekcija in redarstvo ter sodelovanje na podroĉju
upravljanja s prostorom. Obĉine se med seboj povezujejo z namenom, da bi delovale bolj
kakovostno in z niţjimi stroški, povezovanje pa ima tudi druge pozitivne strani kot so
medsebojna pomoĉ, izmenjava dobrih praks ter sodelovanje na razliĉnih podroĉjih.
Diplomsko delo predstavlja delovanje lokalne samouprave in znaĉilnosti poteka
inšpekcijskega nadzora. V nadaljevanju je analizirano delovanje Medobĉinskega
inšpektorata in redarstva obĉine Škofljica in Ig. Prikazano je število in vrste kršitev za
vsako posamiĉno obĉino ter opredelitev gibanja kršitev.
Ključne besede: obĉina, skupna obĉinska uprava, medobĉinska inšpekcija, redarstvo,
lokalna samouprava, sodelovanje.
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SUMMARY
INSPECTION AS A FORM OF INTER-MUNICIPAL COOPERATION BETWEEN
MUNICIPALITIES
The great differences between municipalities, the State enacted a possibility of joint
administrative duties in the form of joint inter-municipal administrations. Municipalities are
to such consolidation allows greater efficiency and effectiveness. Most of the Slovenian
municipalities took advantage of the opportunity given to each other can be connected to
a joint municipal administration. The most common form of the joint inspection and
control mechanisms and cooperation in the management space. Municipalities join
together in order to operate more professionally and with a lower cost, integration, it also
has other positive aspects such as mutual assistance, exchange of good practices and
cooperation in various fields.
Work presents the operation of local government and the features of the inspection. The
following looks at the functioning of the inspectorate and the Intermunicipal constabulary
county Škofljica and Ig. The total number and type of violations for each individual
municipality and the identification of movement violations.
Keywords: municipality, joint municipal authority,
constabulary, local self-government, cooperation.
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1 UVOD

Tema diplomskega dela je bila izbrana ţe skoraj ob zaĉetku študija, saj me podroĉje
inšpekcije zanima v vseh njenih pogledih. Diplomsko delo je bilo napisano z ţeljo
predstavitve znanja, ki sem ga pridobila na podroĉju lokalne samouprave in medobĉinske
inšpekcije.
Lokalna samouprava ima zelo dolgo zgodovino. V Evropi jo poznajo ţe od srednjega veka,
drugje po svetu pa tudi ţe prej. Na tem podroĉju se v zadnjem stoletju dogaja veliko
sprememb, saj dobro upravljanje obĉin predstavlja osnovo za zagotovitev kvalitetnega
ţivljenja prebivalcev in doloĉa realizacijo njihovih priĉakovanj in potreb.
Tudi v Sloveniji smo priĉa reformi, ki se odvija na lokalnih ravneh. Reforma teritorialnega
vidika nam je prinesla ustanovitev 212 obĉin, ĉeprav kar polovica izmed njih nima
izpolnjenega pogoja 5.000 prebivalcev. Vse manjše obĉine se danes sooĉajo s finanĉnimi
teţavami, saj nimajo dovolj lastnih sredstev za svoje delovanje. Takšnim obĉinam pomaga
drţava z dodatnimi sredstvi, kar pa zmanjšuje avtonomijo in suverenost lokalne oblasti.
Obĉine imajo moţnost povezovanja z sosednjimi obĉinami, kar pa predstavlja za nerazvite
obĉine pomembno priloţnost. Trend medobĉinskega povezovanja v evropskih drţavah z
majhnimi obĉinami zelo raste, enako je tudi v Sloveniji.
V diplomskem delu je najprej prikazano stanje obĉin pred osamosvojitvijo in pred
zaĉetkom reforme, ko je veljal še komunalni sistem ureditve. Natanĉneje je opisana
organiziranost in slabosti tega sistema. Osamosvojitev je bila pomembna tudi za lokalne
skupnosti. Pomenila je zaĉetek reforme, ki je na novo doloĉila temelje lokalne ureditve v
naši drţavi. Vendar je tudi reforma zašla v nekaj skrajnosti - preveĉ se je posvetila
oblikovanju nove mreţe obĉin in s tem v neki meri zanemarila ostale dele reforme. Kaj je
Sloveniji prinesla reforma? Odgovor je zapisan v delu, ki opredeljuje vse vidike reforme.
Reforma sicer še vedno traja, tako da so moţnosti za ureditve še odprte.
Sledi navedba ustavnih in zakonskih virov, ki urejajo podroĉje lokalne oblasti. Opisana je
tudi Mednarodna evropska listina o lokalni samoupravi, katero je Slovenija podpisala in
ratificirala, zaradi ĉesar je dolţna spoštovati njena naĉela in vsebino. Veliko pomembnost
ima tudi Evropska okvirna konvencija o ĉezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali
oblasti, ki je ravno tako opisana v poglavju Bistveni viri ureditve lokalne samouprave.
Ureditev lokalne oblasti, kakršno poznamo danes je opredeljena v naslednjem poglavju.
Pogoje za ustanovitev obĉine doloĉa Zakon o lokalni samoupravi. Organizacija obĉin je
poenostavljena v primerjavi s prejšnjim sistemom ureditve. Lokalna samouprava deluje v
okviru treh organov obĉine: obĉinskega sveta, ţupana in nadzornega odbora, katerih
naloge so prav tako opredeljene v zakonu. Obĉina lahko ustanovi tudi njene oţje dele:
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krajevne, vaške ali ĉetrtne skupnosti. Na podroĉju lokalne samouprave ima pomembno
vlogo sodelovanje obĉanov, saj je njihova udeleţba obvezna za demokratiĉnost lokalne
oblasti in s tem tudi drţave. Neposredne oblike sodelovanja obĉanov so referendum, zbor
obĉanov in ljudska iniciativa, ki so v ĉetrtem poglavju tudi natanĉneje opredeljeni.
Finanĉna sredstva in naloge obĉine, ki jih nalaga zakon, morajo biti v sorazmerju, ĉeprav
naj bi se po naĉelu Mednarodne evropske listine o lokalni samoupravi obĉina financirala iz
lastnih virov. Kot zadnje je opredeljen še nadzor nad lokalnimi oblastmi, ki ga izvaja vlada
in ministrstva, vsako na svojem podroĉju.
Bistveno poglavje diplomskega dela opredeljuje sodelovanje med obĉinami. Najpogostejša
oblika skupnih obĉinskih uprav je na podroĉju redarstva in inšpekcije.
Kot obĉanka obĉine Škofljica sem predstavila skupno obĉinsko upravo obĉine Škofljica in
Ig, ki sta se povezali v letu 2005. Namen diplomskega dela je bil analizirati obstojeĉe
stanje kršitev na obmoĉju medobĉinskega inšpektorata Škofljica-Ig v primerjavi s
prejšnjimi leti.
Analizirala sem delovanje medobĉinskega inšpektorata. Analiza je zajemala primerjavo
obeh obĉin, in sicer v številu in vrsti kršitev.
Za metode raziskovanja sem uporabila komparativno neeksperimentalno metodo, ki
zajema analizo in interpretacijo podatkov ter razgovor z vodjo medobĉinskega
inšpektorata in redarstva Škofljica-Ig. Kot stransko metodo raziskovanja sem uporabila
pregled strokovne literature.
Cilj je bil prikazati število in vrste kršitev za vsako posamiĉno obĉino ter ugotoviti, ali je
glede na gibanje kršitev dovolj ena pooblašĉena oseba za nadzor kršitev celotnega
obmoĉja medobĉinskega inšpektorata.
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA NEKOČ IN DANES
2.1 RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI
Stanje na podroĉju lokalne samouprave je bilo pred 20 leti nasprotje lokalni ureditvi,
kakršno poznamo danes. Slovenija je v ĉasu, ko je spadala pod tedanjo Jugoslavijo,
prevzela komunalni sistem ureditve obĉin.
Komunalni sistem se je v Jugoslaviji vzpostavil leta 1955. Takrat so se obĉine imenovale
komune. Komune so veĉinoma izvrševale naloge iz podroĉja drţavnega pravnega reda.
Zaradi decentralizacije je drţava veĉino nalog prenesla na komune, kar je vodilo v
zanemarjanje nalog iz podroĉja lokalnih zadev. Komune so bile »podaljšana roka« oblasti,
tako rekoĉ drţava v malem. Le pribliţno 15 % nalog se je izvajalo na podroĉju lokalnih
zadev. Veĉino teh nalog so opravljale krajevne skupnosti, ki so bile v tistem ĉasu podobne
današnjim obĉinam, vendar so teţko opravile celotno delo, ki bi ga morale opraviti
komune. Ureditev krajevnih skupnosti ni bila opredeljena, njihov poloţaj je bil šibek.
Najuĉinkovitejše so bile na podroĉju komunalnih zadev. Njihovo delovanje je tako vsaj
malo ublaţilo celoten sistem, ki ni bil naklonjen avtohtonim nalogam klasiĉne obĉine.
Sicer pa so komune zelo samostojno opravljale drţavne naloge. Izjema je bilo le podroĉje
pravosodja, kjer je kmalu prišlo do ukinitve obĉinskih sodišĉ in do oblikovanja temeljnih
sodišĉ za veĉje število komun.
Za komunalni sistem so bile znaĉilne velike obĉine, povpreĉno število prebivalcev
posamezne obĉine je presegalo 30.000, površina pa je bila veĉja od 300 km2. Na podroĉju
celotne nekdanje Jugoslavije se je število obĉin zmanjšalo iz 3811 na 561 obĉin. Tako je
bilo leta 1991 v Sloveniji samo 60 obĉin, medtem ko so drugod po Evropi prevladovale
manjše obĉine.
Organizacija komun je bila zelo zapletena, kar je vodilo v neuĉinkovitost in veliko
potrošnjo. Organiziranost znotraj komun je bila podobna organiziranosti drţave. Komune
so imele 3-domno skupšĉino, in sicer:
 zbor zdruţenega dela;
 zbor krajevnih skupnosti in
 druţbeno-politiĉni zbor.
Skupšĉina je oblikovala izvršni svet. Ţupan je bil praviloma predsednik obĉinske skupšĉine
ali pa predsednik izvršnega sveta.
Komune so imele velik vpliv na odloĉanje v Republiki, kjer je obstajal zbor obĉin, in v
takratni Federaciji, kjer je bil ustanovljen zvezni zbor.
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2.2 REFORMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Slovenija je z osamosvojitvijo odprla novo poglavje tudi na podroĉju lokalne samouprave.
V letu 1994 se je zaĉela reforma, ki je bila še kako potrebna, ĉe smo hoteli slediti
standardom evropskih drţav. 21. decembra 1993 je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi
( v nadaljevanju ZLS), ki je doloĉal reformo lokalne samouprave v samostojni Sloveniji.
Bistven za zaĉetek reforme, je predstavljal 9. Ĉlen leta 1991 sprejete Ustave Republike
Slovenije, 9. ĉlen Ustave namreĉ doloĉa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna
samouprava.
S tem je bila naša drţava uvršĉena med drţave, ki si prizadevajo za opredelitev in
varovanje pravic lokalnih oblasti, kar je bilo skupen cilj tudi vodilnih drţav na obmoĉju
Evrope. Ena izmed najpomembnejših pravic drţavljanov je pravica sodelovati pri
opravljanju javnih zadev. To je eno izmed demokratiĉnih naĉel drţav ĉlanic Sveta Evrope
(v nadaljevanju SE) in ta pravica drţavljanov se lahko najbolj neposredno uresniĉuje na
lokalni ravni.
Slovenija se je ţe leta 1990 zavezala, da bo spoštovala vsebino temeljnih konvencij SE. Za
vstop v SE je znaĉilen posredni naĉin vkljuĉevanja - potreben je bil podpis in ratifikacija
Evropske listine lokalne samouprave (v nadaljevanju MELLS). Ob zaĉetku reforme je
Slovenija podpisala MELLS, ratificirala jo je leta 1996, veljati pa je priĉela 1.3.1997. Vsaka
drţava je morala ratificirati vsaj 10 bistvenih ĉlenov - Slovenija jo je ratificirala v celoti,
brez pridrţkov.
MELLS je najpomembnejši dokument, ki ga je sprejel SE. Ta listina poudarja, da je obstoj
lokalne samouprave bistven za demokracijo v drţavi. Slovenija je pri reformi morala
upoštevati tudi naĉela MELLS, saj so v njej opredeljene bistvene znaĉilnosti lokalne
samouprave, kakršno naj bi oblikovali.
2.2.1 VIDIKI REFORME






Teritorialni vidik;
funkcionalni vidik;
organizacijski vidik;
pravni vidik in
regionalni vidik.
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Teritorialni vidik:
v Sloveniji je bilo potrebno oblikovati novo mreţo obĉin. V letu 1994 je bilo postavljenih
11 pogojev za ustanovitev obĉine, od katerih je morala biti izpolnjena vsaj polovica. Ti
pogoji so bili:
trgovina, zdravstvena postaja, šola, komunalna opremljenost, pošta, prostor za obĉinske
potrebe, banka, prostori za športne in kulturne dejavnosti, civilna zašĉita, poţarna varnost
ter informacijsko-dokumentacijska dejavnost. Nato se je izvedel referendum, ki ga je
razpisal drţavni zbor na podlagi vloţenih predlogov za ustanovitev novih obĉin.
Pogoje za ustanovitev je izpolnjevalo 340 predlogov, na referendumu pa so prebivalci za
ustanovitev nove obĉine glasovali le v 111 primerih. Drţavni zbor je na podlagi
kompromisov oblikoval 147 novih obĉin, ki so zaĉele delovati 1. 1. 1995. Oblikovanje nove
mreţe obĉin je bilo ustavno sporno, saj drţavni zbor ni upošteval vseh izidov
referenduma.
Ustavno sodišĉe je takšno potezo toleriralo, saj je bilo vse izide referenduma izjemno
teţko upoštevati. Še istega leta je zato Ustavno sodišĉe odloĉilo, da so bili referendumi
zgolj posvetovalne narave. Ustavno sodišĉe je nato doloĉilo, da se morajo pogoji za
ustanovitev obĉin zaostriti oziroma opredeliti bolj natanĉno. Še v istem letu je tako nastalo
osem pogojev za ustanovitev obĉine, dodan je bil še številĉni pogoj 5.000 prebivalcev,
lahko manj, ĉe so bili izpolnjeni dodatni pogoji, npr.: nerazvitost, mejno obmoĉje, obstoj
manjšin. To pa je postalo bolj pravilo kot izjema, saj se je s temi pogoji leta 1998
ustanovilo 45 novih obĉin, leta 2002 ena nova obĉina, leta 2006 dodatnih 17 obĉin, leta
2011 pa še 2 obĉini. Redkokatera obĉina je izpolnjevala vseh 8 pogojev, veĉ kot polovica
pa ni izpolnjevala pogoja 5.000 prebivalcev. Obĉina Ankaran je bila ustanovljena kot
zadnja obĉina, ki ni izpolnjevala pogoja 5.000 prebivalcev. Slovenija ima danes skupno
212 obĉin, od katerih ima kar 52% obĉin manj kot 5.000 prebivalcev (SVLR, 2011).
Razdrobljeno mreţo slovenskih obĉin predstavlja Slika 1, iz katere je jasno razvidno, da so
obĉine najbolj razdrobljene v vzhodnem delu drţave, kjer je tudi najslabša gospodarska
razvitost. Obĉine so se ustanavljale s pogoji, ki so veljali za izjeme, to so skupnosti ob
meji s sosednjimi drţavami, manjšinske skupnosti, za izjemo se je upoštevala tudi slabša
gospodarska razvitost.
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Slika 1: Občine v Republiki Sloveniji leta 2011 1

Vir: Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2011).

Funkcionalni vidik:
Tu je bistvena decentralizacija oziroma razmejitev nalog med drţavo in lokalno
samoupravo. Slovenija sicer spada med najbolj centralizirane drţave, saj je drţava veĉino
nalog prenesla nase. Ustavno sodišĉe je manjši del prenesenih nalog sicer razveljavilo,
tako da so ostale v pristojnosti lokalnih organov.
Pri lokalni skupnosti gre za vertikalno delitev drţavne oblasti, kar pomeni, da je oblast
drţave omejena na podroĉju poseganja v lokalno samoupravo. S tem je manj moţnosti za
zlorabo funkcij lokalnih oblasti s strani drţave.

1

Na sliki ni prikazana obĉina Ankaran, ki je bila ustanovljena 13. 6. 2011. Prve obĉinske volitve
bodo v letu 2014.
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Organizacijski vidik:
Z reformo organiziranosti obĉin je drţava predvsem poenostavila notranjo strukturo obĉin.
Oblikovala je naslednje organe:
 obĉinski svet kot predstavniški organ;
 ţupan kot izvršilni organ;
 nadzorni odbor kot nadzorni organ ter
 krajevne, vaške in ĉetrtne skupnosti, ki se ustanovijo s statutom posamezne
obĉine.
Pravni vidik:
Lokalna samouprava je na podlagi 9. ĉlena Ustave pridobila status pravne osebe, kar
pomeni, da nastopa samostojno.
S spremembami Ustave v letu 2006 je Slovenija odpravila nekatere ovire za še veĉjo
demokratizacijo in decentralizacijo v drţavi ter s tem odprla pot za proces regionalizacije v
Sloveniji.
Bistvene so spremembe naslednjih ĉlenov: 121., 140. in 143. ĉlena.
Z novim 121. ĉlenom se je doloĉilo, da lahko pravne ali fiziĉne osebe pridobijo javno
pooblastilo za opravljanje doloĉenih nalog drţavne uprave.
Novi 140. ĉlen Ustave, ki opredeljuje delovno podroĉje samoupravnih lokalnih skupnosti
doloĉa, da lahko drţava na lokalne skupnosti prenese naloge brez predhodnega soglasja
obĉine, kar je poglavitna sprememba tega ĉlena.
Sprememba 143. ĉlena Ustave je najpomembnejša za ustanovitev pokrajin, saj ukinja
samostojno odloĉanje obĉin o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti. S tem
so obĉine postale ustavna obveznost.
Regionalni vidik:
Vse drţave Evrope imajo veĉjo stopnjo decentralizacije kot Slovenija, povsod drugje
namreĉ poznajo veĉ nivojev oblasti. Da bi Slovenija postala manj centralizirana, je
Ustavno sodišĉe s spremembo 143. ĉlena Ustave uvedlo obveznost ustanovitve pokrajin,
ki bo vmesna raven med obĉino in drţavo.
Prejšnja vlada je bila najbliţe ustanovitvi pokrajin a te niso bile ustanovljene, ker Zakon o
ustanovitvi 14 pokrajin ni dobil zadostnega števila glasov za ustanovitev. Potrebna je
dvotretjinska veĉina glasov navzoĉih poslancev za sprejem zakona. Trenutna vlada je
ustanovitev pokrajin postavila na stranski tir, razlog je ekonomska kriza v drţavi.
Pomanjkanje sredstev res oteţuje napredek na podroĉju ustanavljanja pokrajin, gledano z
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drugega vidika, pa bi obstoj pokrajin lahko olajšal izhod iz krize ali pa ga celo prepreĉil.
Zavedati se je potrebno, da so pokrajine ustavna obveznost, ki bi ţe morala biti realizirana
oziroma bi se bilo potrebno z vprašanjem regionalizacije bistveno intenzivneje ukvarjati.

OCENA DOSEŢENEGA Z REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE:
Pri teritorialnem preoblikovanju smo prešli iz ene skrajnosti v drugo; iz velikih smo
ustanovili veliko majhnih obĉin, rezultat pa so razdrobljene in asimetriĉne obĉine.
Razdrobljenost obĉin pa predstavlja neracionalno porabo javnih sredstev. Nasploh se je
drţava preveĉ ukvarjala z teritorialnim vidikom ter premalo z ostalimi vidiki reforme.
Podobno se je preoblikoval funkcionalni vidik, saj smo ravno tako prešli iz ene skrajnosti v
drugo; namreĉ v komunalnem sistemu so veĉino drţavnih nalog opravljale komune
oziroma obĉine, danes pa ţeli drţava sama opravljati vse naloge lokalnih organov.
Pozitivne spremembe so na podroĉju poenostavljene organiziranosti obĉin ter na podroĉju
pravnega vidika, ĉeprav tu za sprejetje zakonov o pokrajinah mnoge moti zahtevana
dvotretjinska veĉina pozitivnih glasov navzoĉih poslancev.
Najšibkejši ĉlen pa je gotovo regionalni vidik. Zaustavitev reševanja vprašanj o pokrajinah
nam prinaša zgolj negativne rezultate, tako na drţavni kot na lokalni ravni. Je pa bil
narejen poglavitni korak - regionalni ravni je priznan enak pomen kot ostalima dvema
oblastema v drţavi.
Z reformo lokalne samouprave smo naredili velik korak k demokratizaciji in pribliţali
odloĉanje o javnih zadevah lokalnega pomena ljudem, ki ţivijo na obmoĉju posamezne
obĉine. Prebivalci so sedaj bolj povezani z organom, ki skrbi za izvajanje nalog, bistvenih
za njihovo normalno ţivljenje. S tem imajo prebivalci pomembno vlogo pri razvoju njihove
skupnosti.
Reforma sicer še vedno traja na podroĉju vseh vidikov in s tem še vedno ostaja moţnost
novih pozitivnih sprememb na podlagi najnovejših usmeritev in priporoĉil SE.
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3 BISTVENI VIRI UREDITVE LOKALNE SAMOUPRAVE

Lokalna samouprava je samostojen organ, ki ima izredno velik pomen v slovenski ureditvi.
Vloga in poloţaj lokalne samouprave je doloĉena v Ustavi, podrobna ureditev pa je
urejena v posameznih zakonih, ki se nanašajo na doloĉeno podroĉje.
Veliko vlogo pri urejanju lokalne oblasti imata tudi ratificirana listina MELLS in ratificirana
Evropska okvirna konvencija o ĉezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (v
nadaljevanju MEOKĈS).
Normativna ureditev lokalne samouprave naj bi lokalnim oblastem zagotavljala poloţaj
samostojnosti in samostojno delovanje, brez vmešavanja drţavne oblasti.

3.1 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE (MELLS)
Zaĉetki MELLS segajo v leto 1985, ko jo je sprejel SE v Strasbourgu. Veljati je priĉela v
letu 1988. V Sloveniji je bila listina ratificirana leta 1996 z Zakonom o ratifikaciji Evropske
listine lokalne samouprave (Ur. l. RS - MP, št. 15/1996), veljati pa je priĉela v marcu leta
1997.
Ob sprejemu pogodbe je bila odprta moţnost, da posamezna drţava ne ratificira celotne
listine, pogoj pa je bil, da ratificira vsaj 20 odstavkov in izmed teh 10 tistih, ki jih listina
navaja po ĉlenih. Odprta je bila tudi moţnost, da drţava podpisnica ob sprejemu listine
navede doloĉene vrste lokalnih skupnosti, za katere MELLS ne bo veljal.
V listini je tudi doloĉeno, da se lahko kasneje njena uporaba razširi na naslednje lokalne
ali regionalne oblasti. V 17. ĉlenu je opredeljena odpoved listine, ki doloĉa, da lahko vsaka
pogodbenica odpove listino kadar koli po izteku 5 let od dneva, ko je zaĉela veljati, vendar
je odpoved potrebno dati generalnemu sekretarju SE 6 mesecev prej.
Kot je bilo ţe omenjeno, je Slovenija listino ratificirala brez pridrţkov za vse lokalne
skupnosti. Listina je mednarodna pogodba, ki je v slovenskem pravu nadrejena zakonu in
podrejena ustavi. S sprejemom listine se je Slovenija zavezala, da bodo vsi zakoni, ki
urejajo podroĉje lokalne samouprave, v skladu z ratificirano MELLS.
V preambuli je zapisano, da podpisnice te listine upoštevajo (MELLS, 2011):
 da je cilj sveta Evrope doseĉi enotnost med njenimi ĉlanicami;
 da so lokalne oblasti eden izmed pomembnejših temeljev demokratiĉne drţave;
 da je pravica drţavljanov sodelovati pri javnih zadevah, ter da je ta pravica skupna
vsem ĉlanicam Sveta Evrope, ki se lahko najbolj uresniĉuje na lokalni ravni;
 da obstoj lokalnih oblasti zagotavlja upravo, ki je uĉinkovita in blizu drţavljanom;
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da je ponovna vzpostavitev lokalne samouprave pomembna za naĉelo demokracije
in decentralizacije;
da je lokalna oblast sestavljena na podlagi demokratiĉno postavljenih teles;
da imajo lokalne oblasti veliko stopnjo avtonomije ter potrebne naĉine, sredstva in
vire za izvajanje njihovih pristojnosti.

Zgoraj našteti deli preambule so osnova za vsebino listine, ki je sestavljena iz treh delov
in 18 ĉlenov.
I. del je sestavljen iz 11. ĉlenov, ki so najpomembnejši del listine. Doloĉajo naslednje:
1. ĉlen doloĉa, da se pogodbenice zavezujejo, da se bodo ravnale po naslednjih
zapisanih naĉelih;
2. ĉlen opredeljuje ustavne in zakonske temelje za lokalno samoupravo;
3. ĉlen doloĉa pojem lokalne samouprave;
4. ĉlen obravnava podroĉja dejavnosti lokalne samouprave;
5. ĉlen predpisuje varstvo mej lokalne oblasti;
6. ĉlen odreja ustrezne upravne strukture in vire za delo lokalnih oblasti;
7. ĉlen našteva pogoje za izvajanje nalog na lokalni ravni;
8. ĉlen doloĉa moţnosti glede izvajanja upravnega nadzora nad dejavnostmi lokalnih
oblasti;
9. ĉlen navaja finanĉne vire lokalnih oblasti;
10. ĉlen opredeljuje pravico lokalnih oblasti do zdruţevanja;
11. ĉlen pa dopušĉa pravico do pravnega varstva lokalne samouprave.

V II. delu listine so opredeljene druge doloĉbe; o obveznosti spoštovanja listine, o
oblasteh na katere se listina nanaša, ter doloĉba o obvešĉanju.
III. del natanĉneje opisuje podpis, ratifikacijo in zaĉetek veljavnosti, obmoĉno klavzulo,
moţnosti glede odpovedi listine, zadnji, 18. ĉlen pa doloĉa notifikacije.
Listina daje pomembno vlogo naĉelu subsidiarnosti, ki daje velik pomen samostojnosti in
avtonomiji niţjim oblastem, v naši drţavi so to lokalne samouprave. Naĉelo subsidiarnosti
se zavzema za nevmešavanje višje v delo niţje oblasti, ter nalaga, da naj niţja oblast
opravlja vse tiste naloge, ki jih je sposobna opravljati hitreje in uĉinkoviteje, ostale naloge
pa naj opravi višja oblast. Poleg tega se naĉelo subsidiarnosti zavzema za to, da višji
organ nudi pomoĉ niţjemu organu oblasti, kadar jo ta potrebuje.
Novost Lizbonske pogodbe je med drugimi tudi nadzor nad izvajanjem naĉela
subsidiarnosti (Informacijski urad Sveta Evrope, 2011).
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3.2 USTAVA
V Ustavi je z 9. ĉlenom doloĉeno, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. V.
poglavje v Ustavi, z naslovom Samouprava, podrobneje doloĉa lokalno samoupravo in
pokrajine. Za delovanje obĉine je pomemben 121. ĉlen, ki daje moţnost opravljanja
doloĉenih drţavnih nalog na podlagi javnega pooblastila. Javno pooblastilo lahko pridobijo
fiziĉne in pravne osebe, status pravne osebe pa ima tudi lokalna samouprava.
138. ĉlen opredeljuje uresniĉevanje lokalne samouprave. Pove, da je obĉina temeljna
samoupravna lokalna skupnost, dovoljene pa so tudi druge oblike - oţje ali širše
samoupravne lokalne skupnosti.
Iz 139. ĉlena izhajajo ustavno pogojene zasnove obĉine in sicer: skupne potrebe in
interesi prebivalcev enega ali veĉ naselij.
Delovno podroĉje samoupravnih lokalnih skupnosti je opredeljeno v 140. ĉlenu Ustave, ki
doloĉa, da v pristojnost obĉine spadajo vse lokalne zadeve, ki jih je obĉina sposobna
samostojno opravljati in ki zadevajo le njene prebivalce. Ta ĉlen v nadaljevanju doloĉa
tudi, da lahko drţava na obĉino prenese doloĉene naloge z zakonom, ĉe ji za opravljanje
teh nalog zagotovi tudi ustrezna sredstva.
141. ĉlen se nanaša na mestne obĉine, 142. ĉlen pa govori o financiranju obĉine, kar naj
bi se izvajalo iz lastnih virov obĉine. Za slabše razvite obĉine, ki se ne zmorejo v celoti
financirati iz lastnih virov, drţava zagotovi dodatna sredstva.
O pokrajinah govori 143. ĉlen, s katerim so pokrajine postale ustavna zahteva.
Nadzor nad delom organov lokalne samouprave pa opredeljuje 144. ĉlen Ustave.

3.3 ZAKONODAJA S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE
Ob nastajanju drţavne zakonodaje za ureditev podroĉja lokalne samouprave so se morala
upoštevati naĉela MELLS; predvsem naĉelo subsidiarnosti, naĉelo avtonomije oziroma
finanĉne suverenosti ter naĉelo zagotovitve sredstev za vse naloge, ki so dodeljene
lokalnim organom.
Zakoni, ki so bili sprejeti na podroĉju lokalne oblasti so se veĉkrat spreminjali, kar pa ne
smemo gledati z negativnega vidika. Veĉ sprememb zakonov pomeni, da lokalna oblast v
Sloveniji igra pomembno vlogo. Spremembe so veĉinoma pomenile napredek. Najveĉkrat
je bil spremenjen poglavitni zakon, ki ureja lokalno oblast - Zakon o lokalni samoupravi.
Pomembno vlogo pri spremembah zakonov je imelo Ustavno sodišĉe, ki je z odloĉbami o
neustavnosti doloĉb zakonov, naredilo prvi korak k razmišljanju o spremembah in
dopolnitvah ţe obstojeĉih zakonodajnih aktov na podroĉju lokalne samouprave.
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Pravno podlago lokalne samouprave je drţavni zbor opredelil s sprejemom naslednjih
zakonov:


Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Ur. l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl. US: U-I13/94-65, 45/1994 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl. US:
U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl. US: U-I264/95-7, 39/1996 Odl. US: U-I-274-95, 44/1996 Odl. US: U-I-98/95, 26/1997,
70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl. US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl. US: U-I-313/96, 59/1999 Odl. US: U-I-4/99,
70/2000, 94/2000 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl. US: U-I-186/00-10,
28/2001 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl. US: U-I-33/02-7,
51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl. US: U-I-111/0421, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO,
60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/0919, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10): je temeljni zakon o lokalni
samoupravi, ki se je doţivel ţe veliko sprememb, veĉkrat je vanj poseglo tudi
Ustavno sodišĉe.



Zakon o ustanovitvi obĉin ter o doloĉitvi njihovih obmoĉij – ZUODNO (Ur. l. RS, št.
60/1994, št. 69/1994, 73/1994 Odl. US: U-I-183/94, 73/1995 Odl. US: U-I-304/949, 56/1998 (75/1998 popr.), 67/1998 Odl. US: U-I-285/98 (73/1998 popr.),
67/1998 Odl. US: U-I-301/98 (73/1998 popr.), 72/1998 Odl. US: U-I-294/98,
72/1998 Odl. US: U-I-354/98, 72/1998 Odl. US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001
Odl. US: U-I-416/98-38, 52/2002, 27/2006, 61/2006, 108/2006-UPB1, 99/2010
Odl. US: U-I-137/10-47, 9/2011): je zakon s katerim so bile ustanovljene obĉine in
s katerim se je doloĉilo njihovo ime in teritorialno obmoĉje. V zakonu so tudi
opredeljene mestne obĉine ter kraji, ki so pridobili naziv mesto.



Zakon o lokalnih volitvah – ZLV (Ur. l. RS, št. 72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995
Skl.US: U-I-213/95, 70/1995, 20/1998 Odl. US: U-I-283/94, 51/2002, 11/2003
Skl.US: U-I-417/02-7, 73/2003 Odl. US: U-I-346/02-13, 72/2005, 72/2005-ZLS-M,
100/2005-UPB1, 121/2005, 22/2006-UPB2, 70/2006 Odl. US: U-I-49/06-30,
46/2007 Odl. US: U-I-468/06-14, 54/2007 Odl. US: U-I-7/07-22, Up-1054/07-24,
60/2007, 94/2007-UPB3, 45/2008): ureja volitve v obĉinske svete, volitve ţupana
in volitve v oţje samoupravne lokalne skupnosti.



Zakon o prevzemu drţavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi
obĉin – ZPDF (Ur. l. RS, št. 29/1995, 44/1996 Odl. US: U-I-98/95): s tem zakonom
je drţava nase prenesla vse naloge, ki so jih pred tem opravljale obĉine.



Zakon o financiranju obĉin – ZFO-1 (Ur. l. RS, št. 123/2006, 101/2007 Odl. US: UI-24/07-66, 57/2008, 36/2011): ureja financiranje nalog, ki so v pristojnosti obĉin.
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Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000,
52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010):
ureja posamezne vrste upravnih postopkov na vseh upravnih podroĉjih ter za vse
organe, ki odloĉajo v upravnih zadevah, ĉe ni s posebnim zakonom doloĉeno
drugaĉe.

Obĉina s sprejemom statuta, odloki, odredbami, pravilniki in navodili bolj specifiĉno
opredeljuje posamezne doloĉbe zakonov, ki so pomembni za delovanje obĉine in
opravljanje njenih nalog.
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4 ORGANIZIRANOST LOKALNE SAMOUPRAVE

4.1 USTANOVITEV OBČINE
Samostojnost in neodvisnost v razmerju do drţave se lokalni samoupravi podeli z
zakonom, ko se obĉina ustanovi. Za ustanovitev nove obĉine morajo biti izpolnjeni vsi
zahtevani pogoji za ustanovitev ter izveden referendum. Pogoji za ustanovitev so doloĉeni
v ZLS, in sicer v 13.a ĉlenu, ki pravi, da ima obĉina najmanj 5.000 prebivalcev. Ĉe gre za
ustanovitev nove obĉine z zdruţitvijo dveh ali veĉ obĉin, ima lahko manj prebivalcev.
Referendum se izvede na vseh obmoĉjih, ki bi spadala pod novo nastalo obĉino. Takšen
referendum je obligatoren, kar pomeni, da mora drţavni zbor upoštevati izid referenduma.
Ĉe je referendum uspel, drţavni zbor ustanovi obĉino z zakonom, kjer se doloĉi ime,
sedeţ in obmoĉje obĉine. Pri doloĉitvi imena obĉine se obiĉajno izbere ime enega izmed
veĉjih naselij v obĉini, za sedeţ obĉine pa se praviloma doloĉi naselje v središĉu obmoĉja.
Pri doloĉitvi imena in sedeţa pa je potrebno upoštevati tudi zgodovino in infrastrukturo
naselij.

4.2 AKTI OBČINE
Obĉina zadeve iz svoje pristojnosti ureja s splošnimi in posamiĉnimi akti obĉine.


STATUT je najvišji pravni akt, ki velja na celotnem obmoĉju neke obĉine.
Vsaka obĉina mora sprejeti statut, s katerim uredi delovanje in organizacijo
obĉine, doloĉi pristojnosti obĉinskih organov in naĉine sodelovanja obĉanov. V
statutu se lahko opredelijo tudi druge posebnosti, ki so pomembna za prebivalce
obĉanov. Statut se sprejme z dvotretjinsko veĉino vseh ĉlanov obĉinskega sveta
na predlog ţupana. Statut mora biti objavljen, veljati pa zaĉne 15 dan po objavi v
uradnem glasilu. Statut je skladen z ustavo in zakoni.



POSLOVNIK je akt, s katerim ureja delo obĉinskega sveta. Poslovnik se sprejme z
dvotretjinsko veĉino navzoĉih ĉlanov obĉinskega sveta. V njem so doloĉene vse
podrobnosti o organizaciji in delu, o sejah obĉinskega sveta, o volitvah v obĉinski
svet ter o razmerju obĉinskega sveta do ostalih organov obĉine.

Obĉina ureja zadeve še z odloki, odredbami, pravilniki in navodili, ki morajo vsi biti v
skladu s statutom in objavljeni v uradnem glasilu. Pristojna je tudi za odloĉanje v upravnih
postopkih, zato izdaja posamiĉne pravne akte, odloĉbe in sklepe.
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4.3 OBČINSKI ORGANI
Oblikovanje organov obĉin je kljuĉno za delovanje lokalne skupnosti. ZLS navaja tri
organe obĉine, in sicer:
4.3.1 OBČINSKI SVET
Je predstavniško telo in najvišji organ, ki odloĉa o vseh zadevah v okviru pravic in
dolţnosti obĉine.
Naloge obĉinskega sveta, ki jih navaja ZLS, so naslednje:
 sprejema statut obĉine;
 sprejema odloke in druge obĉinske akte;
 sprejema prostorske in druge plane razvoja obĉine;
 sprejema obĉinski proraĉun in zakljuĉni raĉun;
 imenuje in razrešuje ĉlane nadzornega odbora ter ĉlane komisij in odborov
obĉinskega sveta;
 nadzoruje delo ţupana, podţupana in obĉinske uprave glede izvrševanja
odloĉitev obĉinskega sveta;
 odloĉa o pridobitvi in odtujitvi obĉinskega premoţenja, ĉe ni s tem zakonom
doloĉeno drugaĉe;
 imenuje in razrešuje ĉlane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in
 odloĉa o drugih zadevah, ki jih doloĉa zakon in statut obĉine.
Odloĉa tudi o na obĉino z zakonom prenesenih zadevah iz drţavne oblasti, ĉe zakon ne
doloĉa, da o teh zadevah odloĉa drug obĉinski organ. Obĉinski svet sprejema odloĉitve na
seji z veĉino opredeljenih glasov navzoĉih ĉlanov. Svet veljavno sklepa, ĉe je na seji
navzoĉa veĉina ĉlanov obĉinskega sveta.
Obĉinski svet lahko ustanovi tudi odbore in komisije, ki so njegova delovna telesa. Ta
telesa sicer nimajo pravice odloĉanja, vendar pa vseeno obravnavajo predloge in
oblikujejo svoja stališĉa do njih. Nato svoja stališĉa posredujejo obĉinskemu svetu, ki jih
obravnava na obĉinski seji.
Obĉinski svet sestavlja 7-45 ĉlanov. Število je odvisno od števila prebivalcev v obĉini.
Volitve v obĉinski svet so neposredne in tajne. Volilno pravico imajo vsi polnoletni obĉani s
stalnim prebivališĉem v obĉini, tudi tujci. Volitve potekajo po proporcionalnem ali pa po
veĉinskem sistemu, kar je odvisno od števila ĉlanov obĉinskega sveta. Ĉe svet šteje manj
kot 12 ĉlanov, se voli po veĉinskem sistemu, ĉe jih šteje veĉ kot 12 pa po
proporcionalnem sistemu. Pri proporcionalnem sistemu se volijo predhodno oblikovane
strankarske liste. Moţna je tudi oddaja preferenĉnega glasu enemu izmed kandidatov.
Mandat ĉlanov traja 4 leta, moţna pa je predĉasna razpustitev obĉinskega sveta. Razlog
je lahko neizvrševanje odloĉb ustavnega sodišĉa, nesprejetje proraĉuna in nesklepĉne
seje zaradi neudeleţbe ĉlanov obĉinskega sveta.
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4.3.2 ŢUPAN
Ravno tako kot obĉinski svet ima mandat štiri leta. Izvoljen je neposredno na tajnih
volitvah. Volitve potekajo po veĉinskem sistemu. Ĉe kandidat edini v prvem krogu dobi
veĉ kot 50 % glasov, postane ţupan, sicer pa se v drugi krog volitev uvrstita kandidata z
najveĉ glasovi. Zmaga tisti, ki prejme veĉje število glasov. Na volitvah lahko sodelujejo vsi
polnoletni obĉani s stalnim prebivališĉem v obĉini, tudi tujci. Ţupan je izvršilni organ
obĉine, njegove naloge, opredeljene v ZLS, pa so:













predstavlja in zastopa obĉino;
predstavlja oziroma vodi obĉinski svet, sklicuje in vodi seje obĉinskega sveta;
predlaga sprejem proraĉuna in zakljuĉnega raĉuna obĉine;
predlaga odloke in druge splošne akte;
skrbi za izvrševanje odloĉitev obĉinskega sveta;
skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov obĉine;
je varuh zakonitosti, saj lahko z vetom zadrţi objavo ali izvršitev akta za katerega
meni, da je nezakonit;
vodi obĉinsko upravo;
imenuje in razrešuje tajnika obĉinske uprave in vodje notranjih organizacij
nadzoruje delo obĉinskih sluţb;
upravlja obĉinsko premoţenje ter
opravlja doloĉene naloge iz drţavne pristojnosti (sklepa zakone med pari).

Ţupan ima posebna pooblastila v izrednih razmerah, ki bi ogroţale ţivljenje prebivalcev in
njihovo premoţenje, obĉinski svet pa se ne bi mogel sestati. V takšnih primerih lahko
ţupan sam odloĉa, njegove odloĉitve pa mora obĉinski svet potrditi takoj, ko se lahko
prviĉ sestane.
Ţupan pri izvirnih nalogah obĉine odloĉa kot drugostopenjski organ.
Obĉina mora imeti najmanj enega in najveĉ tri podţupane, ki jih na predlog ţupana
imenuje obĉinski svet. Ţupan izbere kandidate za podţupane izmed ĉlanov obĉinskega
sveta. Podţupani nadomešĉajo ţupana v ĉasu njegove odsotnosti in izvajajo naloge v
okviru pooblastil, ki jim jih podeli ţupan. Ţupan, podţupani in ĉlani obĉinskega sveta so
funkcionarji. Svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Ţupan se lahko odloĉi, da bo funkcijo
opravljal poklicno, s strinjanjem ţupana pa lahko funkcijo poklicno opravljajo tudi
podţupani. Najnovejša sprememba je sprememba Zakona o poslancih, v smislu
nezdruţljivosti ţupanske funkcije s poslansko. Skupnost obĉin Slovenije (v nadaljevanju
SOS) in Zdruţenje obĉin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) opozarjajo, da obĉine na drţavni
ravni nimajo organa za zagovarjanje in uveljavitev svojih interesov.
Ţupan ima v obĉinskem svetu manjšinsko podporo. Razlog je v sistemu volitev. Ţupan je
izvoljen po veĉinskem, ĉlani obĉinskega sveta pa po proporcionalnem volilnem sistemu.
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Zaradi razliĉnih politiĉnih prepriĉanj lahko med njimi pride do zastoja pri opravljanju
funkcij.
Po mnenju strokovnjakov za lokalno samoupravo2 je rešitev v posrednih volitvah ţupana.
Tako bi ţupana izvolili ĉlani obĉinskega sveta med seboj.
4.3.4 OBČINSKA UPRAVA
Ustanovi se na predlog ţupana, s splošnim aktom. Opravlja strokovne, upravne,
pospeševalne in razvojne naloge. V pristojnosti ima tudi naloge v zvezi z zagotavljanjem
javnih sluţb iz obĉinske pristojnosti.
Obĉinska uprava je prvostopenjski organ pri odloĉanju v upravnih postopkih. V izvirnih
nalogah je ţupan drugostopenjski organ, pri prenesenih nalogah pa je to pristojno
ministrstvo. Natanĉneje so njene naloge in njena organizacija doloĉene z odlokom o
organizaciji obĉinske uprave.
Obĉinsko upravo in njeno delo usmerja in nadzira ţupan, vodi pa jo tajnik/direktor
obĉinske uprave. Tajnik je po zakonu uradnik, njegov status je urejen z Zakonom o javnih
usluţbencih in Zakonom o sistemu plaĉ v javnem sektorju.
Vsa delovna mesta v obĉinski upravi so doloĉena s sistemizacijo delovnih mest, ki jo doloĉi
ţupan na predlog tajnika obĉinske uprave. Število sistemiziranih mest pa se mora
usklajevati s kadrovskim naĉrtom. Zaposleni v obĉinskih upravah so javni usluţbenci, ki
sklenejo pogodbo o zaposlitvi na podlagi zakonov, ki urejajo zaposlovanje javnih
usluţbencev.
4.3.5 NADZORNI ODBOR
Je nadzorno telo, najvišji organ nadzora javne porabe v obĉini.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja uporabnikov obĉinskega
proraĉuna in ocenjevanje uĉinkovitosti in gospodarnosti porabe obĉinskih proraĉunskih
sredstev. Ĉe odbor ugotovi kršitve, mora v roku 15 dni o tem obvestiti pristojno
ministrstvo in Raĉunsko sodišĉe Republike Slovenije. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah
in mnenjih izdela poroĉilo s predlogi in priporoĉili. Poroĉilo so dolţni obravnavati obĉinski
svet, ţupan in porabniki proraĉunskih sredstev obĉine.
Ĉlane nadzornega odbora imenuje in razrešuje obĉinski svet, svojo funkcijo opravljajo
nepoklicno. Ĉlani odbora ne morejo sodelovati v nobeni drugi funkciji obĉine.

2

Takšno mnenje zagovarja dr. Stane Vlaj.
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4.4 OŢJI DELI OBČINE
Na obmoĉju obĉine se lahko ustanovijo njeni oţji deli. Po ZLS se lahko kot oţji deli obĉin
lahko ustanovijo krajevne, vaške ali ĉetrtne skupnosti.
Predlog za ustanovitev oţjih delov obĉin lahko poda zbor krajanov ali pa doloĉeno število
prebivalcev obĉine. Pred ustanovitvijo se mora ugotoviti tudi volja prebivalcev na zboru
obĉanov ali pa z referendumom, kjer se ugotavlja strinjanje prebivalcev z imenom in
obmoĉjem oţjega dela obĉine.
Ustanovitev oţjih delov obĉin se doloĉi s statutom obĉine, kjer je urejen tudi njihov
poloţaj in naĉin delovanja. Skupnosti opravljajo nekatere naloge s podroĉja izvajanja
lokalnih javnih sluţb, vzdrţujejo krajevne ceste ter upravljajo s premoţenjem, ki jim je
namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva. s statutom se jim lahko podeli status
pravne osebe.

4.5 NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
Obĉina je skupnost ljudi, ki prebiva na nekem ozemlju, z enakimi potrebami in interesi.
Povezuje jih pripadnost tej skupnosti, ki vodi do skupnega sodelovanja pri javnih zadevah.
Znaĉilno za lokalno skupnost je neposredno odloĉanje prebivalcev skupnosti o javnih
zadevah z njenega podroĉja. Po ZLS med neposredno sodelovanje obĉanov spadajo
naslednje oblike:




referendum;
ljudska iniciativa ter
zbor obĉanov.

Lokalni referendum razpiše obĉinski svet na zahtevo ĉlana obĉinskega sveta, ţupana ali pa
doloĉenega števila volivcev, ki je opredeljeno v statutu obĉine. Na referendumu se odloĉa
o vprašanjih iz obĉinske pristojnosti ali pa o vsebini splošnih aktov obĉine, pri ĉemer je
izvzeto odloĉanje o proraĉunu, zakljuĉnem raĉunu in davkih obĉine. Referendum je lahko
naknadni ali pa posvetovalni. Naknadni se izvede, da obĉani potrdijo ali pa zavrnejo ţe
sprejet splošni akt ali pa njegove doloĉbe, posvetovalni referendum pa se razpiše pred
odloĉitvijo obĉinskega sveta. Pobudo za posvetovalni referendum lahko poda vsak volivec,
politiĉna stranka v obĉini in svet oţjega dela obĉine.
Izid posvetovalnega referenduma ne zavezuje obĉinskih organov.
Ljudska iniciativa je pravica, da najmanj 5 % volivcev pisno zahteva oziroma predlaga
obĉinskemu svetu ali drugemu obĉinskemu organu ureditev nekega vprašanja, ki zadeva
prebivalce obĉine. Zahtevajo spremembo ureditve, novo ureditev ali pa odpravo ţe
obstojeĉe ureditve. Izpolnjeni mora biti pogoj volilne pravice, število volivcev, izdelan
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mora biti predlog ali zahteva z obrazloţitvijo in priloţeni podpisi volivcev, ki podpirajo
spremembe. Ljudska iniciativa se naslovi na obĉinski svet ali na drug organ obĉine, kateri
je dolţan obravnavati in se opredeliti do zahteve, ni pa dolţan zahteve sprejeti. Organ
mora odloĉiti v roku, ki je doloĉen v statutu, oziroma najkasneje v roku 3 mesecev.
Zbor obĉanov se lahko skliĉe za celotno ali pa le za doloĉen del obĉine. Sklicati ga mora
ţupan, ĉe tako zahteva najmanj 5 % volivcev. Skliĉe ga lahko tudi na lastno ţeljo ali pa na
pobudo obĉinskega sveta ali sveta oţjega dela obĉine. Na zboru se seznanja z zadevami
ter o njih odloĉa. Posredujejo se mnenja, pobude in predlogi o posameznih pereĉih
zadevah in vprašanjih.
Participacija drţavljanov pri neposrednem odloĉanju v Sloveniji je še nerazvita in v luĉi
obĉanov nepomembna oziroma za njih neznaĉilna. Prakse drugih drţav Evrope sicer
kaţejo, da je participacija veĉja v manjših obĉinah.

4.6 FINANCIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE
Lokalne skupnosti so osebe s statusom pravne osebe in tako imajo pravico do
razpolaganja z vsemi vrstami premoţenja. Obĉina je odgovorna, da s premoţenjem
upravlja kot dober gospodar. Pri tem mislim predvsem na upoštevanje doloĉil MELLS, saj
ta listina natanĉno doloĉa naĉela financiranja lokalne samouprave. Ta naĉela so
naslednja:









naĉelo ustreznosti: lokalne samouprave morajo imeti ustrezne lastne finanĉne vire,
s katerimi prosto razpolagajo;
naĉelo sorazmernosti: finanĉni viri morajo biti sorazmerni z nalogami, ki jih lokalni
samoupravi nalaga zakon;
naĉelo samofinanciranja: obĉine morajo imeti nek deleţ lastnih finanĉnih sredstev;
naĉelo proţnosti: viri financiranja morajo biti proţni, da se lahko hitro prilagodijo
spremembam;
naĉelo izravnave: drţava mora na podroĉju financ z izravnavo zagotoviti
izenaĉenost med vsemi lokalnimi samoupravami;
naĉelo sodelovanja: drţava mora lokalno skupnost vprašati, na kakšen naĉin naj se
ji dodelijo drţavna sredstva;
naĉelo samostojnosti: drţavna sredstva naj ne bodo strogo namenjena doloĉenim
projektom;
naĉelo zadolţevanja: lokalne skupnosti morajo imeti dostop do domaĉega trga
kapitala za primer najema posojila.

Financiranje obĉin opredeljuje Zakon o financiranju obĉin (v nadaljevanju ZFO-1). V njem
so doloĉeni viri financiranja, sofinanciranje, nadzor nad sredstvi ter financiranje novih
obĉin. Z Zakonom o javnih financah je doloĉena sestava, priprava in izvrševanje
proraĉuna obĉine ter upravljanje, zadolţevanje, nadzor in drugo.
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ZLS pa doloĉa, da se obĉine financirajo iz lastnih virov. Drţava zagotovi dodatna sredstva
za tiste obĉine, ki so gospodarsko šibkejše razvite in ki ne morejo v celoti zagotoviti
opravljanja nalog doloĉenih z zakonom. Obĉina tako pridobiva dohodke na naslednje
naĉine:






z
z
s
z
z

dohodki od premoţenja;
davki in drugimi dajatvami;
finanĉno izravnavo;
zadolţevanjem;
dodatnimi sredstvi drţave.

Lastna sredstva so pomembna za odgovornost lokalnih organov. Med lastna sredstva se
šteje premoţenje obĉine oziroma dohodki od premoţenja obĉine. Sem na primer spadajo
najemnine za obĉinske stavbe in za zemljišĉa, dohodki od vrednostnih papirjev, vlaganj v
kapital in drugih pravic. Med lastne vire se uvršĉajo tudi vsi davki in druge dajatve. V to
kategorijo spadajo naslednji davki: davek na nepremiĉnine, davek na vodna plovila, davek
na dedišĉine in darila, davek od dobiĉka od iger na sreĉo, davek od prometa z
nepremiĉninami in drugi davki, ĉe je tako doloĉeno z zakonom, ki ureja doloĉen zakon.
Med lastne vire se štejejo tudi razliĉne takse opredeljene v ZFO-1 (na primer taksa za
parkiranje na javnih površinah). Obĉinam pripada deleţ iz dohodnine, do katerega je
upraviĉena, ĉe so njeni z zakonom doloĉeni prihodki od dohodnine manjši od primernega
obsega sredstev za financiranje njene primerne porabe. To imenujemo solidarnostna
izravnava. Vlada z uredbo doloĉi naĉin nakazovanja prihodkov od dohodnine obĉinam.
Dodatna solidarnostna izravnava pripada obĉinam, katerih primeren obseg sredstev je
niţji od primerne porabe, in sicer najveĉ do višine primerne porabe. Dodatna
solidarnostna izravnava se za posamezno obĉino ugotovi v odstotku, izraĉunanem ob
upoštevanju razlike med primerno porabo obĉine in prihodki, v vsoti vseh razlik obĉin,
upraviĉenih do dodatne solidarnostne izravnave (ZFO-1, 14. ĉlen). Obĉina lahko z lastnimi
viri prosto razpolaga.
Zneske finanĉne izravnave doloĉi ministrstvo za finance in jih sporoĉi obĉinam, ki jim je
finanĉna izravnava dodeljena.
Obĉine se lahko zadolţijo za veĉje investicije, vendar se lahko zadolţijo le pod pogoji, ki
so doloĉeni v ZFO-1.
V Sloveniji je veĉina obĉin odvisna od dodatnih sredstev drţave, kar zmanjšuje
samostojnost delovanja obĉin ter njeno suverenost.
Obĉinski proraĉun se sprejme z odlokom, katerega sprejme obĉinski svet na predlog
ţupana. Ta akt ureja porabo finanĉnega premoţenja in upravljanje z njim. V njem so
opredeljeni vsi prejemki in izdatki ter druge oblike premoţenja. Sprejeti proraĉun je
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dokument, ki podrobno naĉrtuje pravico do porabe javnega denarja. Ţupan je za
izvrševanje proraĉuna odgovoren obĉinskemu svetu.
Ministrstvo za finance je pristojno za nadzor nad zakonitostjo sprejetega odloka, s katerim
je sprejet obĉinski proraĉun. Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja proraĉunska
inšpekcija, ki deluje v okviru Ministrstva za finance.
Pomembno vlogo na podroĉju financ ima nadzorni odbor obĉin, ki mora vsako kršitev
zakonitosti v roku 15 dni prijaviti Raĉunskemu sodišĉu in Ministrstvu za finance.
Naĉelo koneksitete je pomembno za proraĉun obĉin. To naĉelo namreĉ doloĉa, da mora
tisti, ki drugemu naloţi opravljanje doloĉene naloge, temu zagotoviti tudi ustrezna
sredstva. S tem se skuša prepreĉiti, da bi drţava oblikovala naloge v breme proraĉuna
obĉine in s tem obremenila finanĉno stanje obĉine.
ZFO-1 spodbuja zdruţevanje obĉin, zato je v zakonu opredeljeno, da se v primeru
zdruţitve obĉin zagotovijo dodatna sredstva s strani drţave.

4.7 NALOGE OBČINE
Lokalne skupnosti so ustanovljene z namenom, da zadovoljijo skupne potrebe in interese
prebivalcev, kar je po ZLS hkrati tudi pogoj za ustanovitev obĉine. Naloge delimo na
izvirne in prenesene.
Izvirne naloge so doloĉene z ZLS. Obĉina ima velik obseg izvirnih nalog, saj je zadolţena
za vse zadeve lokalnega pomena, ki so poglavitne za vsakodnevno ţivljenje ljudi.
Sem spadajo naloge, ki se nanašajo na:










urejanje splošnih aktov obĉine: sprejema statut, odloke, prostorske in razvojne
naĉrte, sprejema proraĉun in zakljuĉni raĉun obĉine;
doloĉa prekrške in denarne kazni za nespoštovanje obĉinskih predpisov, opravlja
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obĉinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti;
ureja javne ceste, poti in druge površine, ureja promet ter opravlja naloge
obĉinskega redarstva;
upravlja z obĉinskim premoţenjem;
vodi javna podjetja, ustanovljena s strani obĉine;
s svojimi sredstvi gradi, vzdrţuje, zagotavlja delovanje obĉinskih organov;
spodbuja gospodarski razvoj obĉine;
skrbi za komunalno ureditev: varstvo vodnih virov, varovanje okolja, urejeno
zbiranje odpadkov;
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zagotavljanje socialnega ţivljenja: vrtec, šola, zdravstveno varstvo, domovi za
ostarele;
zagotavljanje javnega reda in miru;
pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, zagotavlja splošno izobraţevalno
knjiţniĉno dejavnost, na svojem obmoĉju skrbi za kulturno dedišĉino;
pomoĉ in reševanje v primerih elementarnih in drugih nesreĉ;
opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe;
organiziranje obĉinske uprave ter opravljanje drugih lokalnih zadev javnega
pomena.

Prenesene naloge so posledica dekoncentracije. To so torej tiste naloge, ki sodijo med
naloge drţavne uprave, vendar jih drţava z zakonom prenese na lokalne organe. Razlog
za prenos nalog je predvsem v racionalnosti in uĉinkovitejšem izvajanju nalog. Drţava
mora obĉini zagotoviti tudi primerna sredstva, ki jih bo obĉina porabila za opravljanje
prenesenih nalog. Vĉasih je morala obĉina za prenos nalog iz drţavne pristojnosti podati
soglasje, vendar je bil zakon spremenjen in je soglasje obĉin za prenos nalog odpravil.
Pri doloĉitvi nalog naj bi se upoštevalo naĉelo subsidiarnosti, ki pravi, da naj lokalne
skupnosti opravljajo vse naloge, ki so jih same sposobne opravljati.
Lokalna skupnost bo del nalog, ki jih sama ne izvaja najuĉinkoviteje, lahko prenesla na
pokrajino, ko bodo le-te ustanovljene.

4.8 NADZOR NAD DELOM LOKALNIH OBLASTI
Nadzor se izvaja s strani Vlade in ministrstev, da bi se zagotovilo zakonito delovanje
lokalnih organov. Pri izvajanju nadzora se pri izvirnih nalogah obĉine preverja zakonitost,
pri nalogah prenesenih iz drţavne oblasti pa se nadzoruje še primernost in strokovnost
izvajanja nalog.
Ustavno sodišĉe ima glavno vlogo pri ugotavljanju skladnosti lokalnih predpisov z ustavo
in zakoni. Ministrstvo najprej opozori lokalni organ o nepravilnostih in mu predlaga
rešitve. Ĉe obĉina temu ne sledi, mora ministrstvo vladi predlagati, da zaĉne postopek
pred ustavnim sodišĉem. Vlada ustavnemu sodišĉu tudi poda predlog za zadrţanje
izvrševanja akta, dokler sodišĉe ne odloĉi o njegovi zakonitosti. Pri prenesenih zadevah pa
Vlada oziroma ministrstvo samo zadrţi izvrševanje predpisov, za katere meni, da so
nezakoniti.
Postopek pred ustavnim sodišĉem pa lahko sproţi tudi ţupan sam, ĉe presodi, da je
obĉinski svet sprejel akt, ki ni zakonit. O zadrţanju akta obvesti obĉinski svet in mu
predlaga, da ponovno glasuje o sprejetju splošnega akta. Ĉe obĉinski svet ponovno
sprejeme akt, ga ţupan vseeno objavi, nato pa lahko sproţi postopek na ustavnem
sodišĉu.
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Ustavno sodišĉe je pristojno, da odloĉi tudi o sporih glede pristojnosti med drţavo in
lokalno samoupravo ter v sporih med samimi lokalnimi skupnostmi.
Upravno sodišĉe odloĉa o postopkih, ki jih sproţi ţupan, ĉe meni, da je izvrševanje
odloĉitve s strani obĉinskega sveta nezakonito. Tudi v takšnih primerih ţupan zadrţi
izvajanje odloĉitve in obĉinskemu svetu predlaga, da ponovno odloĉi. O zadrţanju obvesti
tudi pristojno ministrstvo. Ĉe se obĉinski svet ponovno odloĉi enako, lahko ţupan pred
upravnim sodišĉem sproţi postopek.
Raĉunsko sodišĉe je samostojen organ, ki opravlja zunanji nadzor nad zakonitostjo in
gospodarnostjo javne porabe. Preverja smotrnost in pravilnost poslovanja obĉin pri
poslovanju z javnimi financami.
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5 SODELOVANJE MED OBČINAMI

Lokalne skupnosti si, verjetno od kar obstajajo, nudijo medsebojno pomoĉ na razliĉnih
podroĉjih. Povezujejo se v športu, kulturi, medsebojno si pomagajo pri nesreĉah in se z
nasveti in izkušnjami še bolj medsebojno povezujejo. Takšno sodelovanje je seveda
dobrodošlo in pozitivno, vendar pa je bistveno povezovanje pri delovanju obĉinske
uprave. Obĉine so se zaĉele povezovati tudi v skupne obĉinske uprave. Pojmu skupne
obĉinske uprave bi lahko pripisali naslednje besede: sodelovanje, skupno opravljanje
nalog. Zaradi neustanovljenih pokrajin so kot edina oblika zdruţevanja obĉin ostale
skupne obĉinske uprave.

5.1 SKUPNE OBČINSKE UPRAVE (SOU)
Ena izmed oblik medobĉinskega sodelovanja je skupna obĉinska uprava. Bistvenega
pomena so koristi, ki jih pridobijo vse sodelujoĉe obĉine.
5.1.1 USTANOVITEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
Povod za ustanovitev skupnih obĉinskih uprav (v nadaljevanju SOU) je v teritorialnem
vidiku reforme - namreĉ ustanovilo se je veliko število majhnih obĉin. Ta razdrobljenost je
problematiĉna predvsem za majhne obĉine, ki nimajo dovolj lastnih sredstev in so odvisne
od dodatnih sredstev drţave. Povezovanje v SOU je za njih dobra priloţnost, saj lahko s
povezovanjem opravijo vse dejavnosti, poleg tega pa prihranijo del finanĉnih sredstev.
Primanjkovanje sredstev majhnim obĉinam povzroĉa kar nekaj teţav, ki so veĉjim
obĉinam prizanesene. Manjše obĉine teţko kvalitetno in uĉinkovito opravijo nekatere
zahtevnejše naloge, saj presegajo njihovo sposobnost. Stroški izvajanja nalog v
pristojnosti uprave so v manjših obĉinah znatnejši kot pa v veĉjih obĉinah, zato
medobĉinsko povezovanje omogoĉa, da manjše uprave vseeno izvedejo vse zahtevane
naloge, ki jih doloĉa zakon. Upanje za boljšo prihodnost so gotovo medobĉinske
povezave, katerim pa so obĉine tudi naklonjene, saj se zavedajo svoje šibkosti, ko
nastopajo same.
Moţnost povezovanja med obĉinami je bila opredeljena ţe leta 1993, v ZLS. Vendar tega
ĉlena obĉine niso uporabljale, saj je bila enostavnejša pogodbena povezava. Ta zakon se
je kasneje dopolnil še z doloĉbami o organizacijskem aktu in sistemizaciji delovnih mest,
kasneje še z doloĉbami o naĉinu upravljanja in vodenja organa SOU in naĉinu ustanovitve.
Najpomembnejša sprememba zakona je bila leta 2005 z doloĉbama o zagotavljanju
sredstev in naĉinom njenega finanĉnega poslovanja.
Leta 1997 sprejeti ZLS je prinesel spremembe na podroĉju opravljanja skupnih nalog.
Dodan je bil ĉlen, ki je prepovedal sodelovanje obĉin na podlagi podpisanih pogodb o
sodelovanju. Kljub tej spremembi se je ustanovilo zelo malo SOU.
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Porast skupnih obĉinskih uprav se je zgodil v letu 2005, ko se je spremenil ZFO-1.
Sprememba 26.b ĉlena je obĉinam, ki so se povezale v skupno obĉinsko upravo,
zagotovila prejem dotacij iz drţavnega proraĉuna v višini 50 % v preteklem letu
realiziranih odhodkov obĉinskih proraĉunov za financiranje skupnega opravljanja nalog.
Kot še en razlog za ustanavljanje SOU je tudi zakonska zahteva, da morajo obĉine na
svojem obmoĉju zagotoviti izvajanje redarske sluţbe. To je pospešilo povezovanje med
obĉinami, ĉe ne zaradi potreb, pa predvsem zaradi izpolnjevanja doloĉb zakonodaje.
Tako lahko zakljuĉimo, da je sofinanciranje s strani drţave spodbujevalec obĉinam, da
priĉnejo postopek za ustanovitev SOU. Z SOU se zmanjšajo stroški uprave, pridobijo se
sredstva iz drţavnega proraĉuna, poveĉa pa se tudi strokovnost delovanja uprave. Namen
SOU je prav gotovo racionalnost in boljše delovanje uprave.
Obĉine se samostojno odloĉajo o povezovanju v skladu s svojimi interesi, ki pa se
spreminjajo. Prostovoljno se odloĉajo ali se bodo povezale le z eno ali pa z veĉ obĉinami.
Ustanovijo lahko enega ali veĉ organov skupne obĉinske uprave, za krajše ali daljše
obdobje. Oblika medobĉinskega sodelovanja je spremenljiva, saj se sodelovanje med
obĉinami lahko spreminja, pa tudi prekine.
Za ustanovitev SOU sta potrebni vsaj dve obĉini, ki se poveţeta. Število povezanih obĉin
ni omejeno. Povezujejo se obĉine iz podobnega teritorialnega podroĉja, veĉinoma s
sosednjimi obĉinami, s katerimi imajo ţe predhodne stike.
Organ SOU se ustanovi z odlokom, ki ga sprejme obĉinski svet na predlog ţupana. V
odloku se doloĉijo ime, sedeţ, delovno podroĉje, notranja organizacija, vodenje in
zagotavljanje sredstev ter drugi pogoji za njegovo delo. Z odlokom se doloĉijo pravice in
obveznosti obĉin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave.
5.1.2 ORGANIZIRANOST
Organizacija mora biti prilagojena finanĉnim zmoţnostim in dejavnostim, ki jih obĉina
izvaja. Organizacija uprave je v rokah ţupana. On doloĉa število delovnih mest v upravi
ter daje pooblastila za samostojno odloĉanje predstojnikov. Upravo vodi tajnik, ki ga
imenuje in razrešuje ţupan. Njemu ţupan podeli pooblastila.
Organ skupne obĉinske uprave vodi uradnik na poloţaju (ZLS, 49.b ĉlen). Pri izvajanju
nalog mora organ SOU ravnati po usmeritvah ţupanov ustanoviteljic in tajnika uprave.
Predstojnik organa SOU je odgovoren ţupanu in tajniku ter ostalim ţupanom, ki so z
obĉino povezani v SOU. O izloĉitvi predstojnika SOU ali zaposlenega v njej odloĉa tajnik
obĉine. O sporih med organi skupne obĉinske uprave odloĉajo vsi ţupani skupne obĉinske
uprave.
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Za škodo, ki je povzroĉena z nezakonitim delom, solidarno odgovarjajo vse obĉine, ki so
organ ustanovile. To v 49.ĉ. ĉlenu nalaga ZLS.
Poloţaj usluţbencev uprave ureja Zakon o javnih usluţbencih, saj imajo zaposleni v upravi
status javnega usluţbenca. Plaĉilo za opravljeno delo prejmejo na podlagi Zakona o
sistemu plaĉ v javnem sektorju. Zaposleni opravljajo naloge doloĉene v zakonih in
predpisih obĉine ter po navodilih ţupana.
Organ SOU je neposredni uporabnik proraĉuna tiste obĉine v kateri ima sedeţ. Za skupno
opravljanje nalog se zagotavljajo sredstva obĉin v razmerju števila prebivalcev do vseh
prebivalcev povezanih obĉin.
5.1.3 NAJPOGOSTEJŠI SKUPNI OBČINSKI ORGANI
Prostovoljno medobĉinsko sodelovanje ima omejene moţnosti in se obnese le na
nekaterih podroĉjih.
Spodaj so našteti organi in naloge, ki so največkrat predmet ustanovitve SOU:















obĉinska inšpekcija;
obĉinsko redarstvo;
notranja revizija;
raĉunovodska sluţba;
komunalne zadeve;
kadrovske zadeve;
pravne zadeve;
priprava dokumentacije za razne razpise;
informacijski sistem;
izdajanje posamiĉnih upravnih aktov
projektiranje;
javno naroĉanje;
vodenje investicij in izvajanje nadzora nad njimi ter
vodenje obĉinske uprave.

Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa tisti organ, ki je krajevno pristojen.
5.1.4 ŠTEVILO SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI
Medobĉinsko sodelovanje je v Evropi moĉno razvito. To je dobra rešitev tudi za Slovenijo,
saj ne bi bilo preudarjeno, da bi vse majhne obĉine ustanavljale svoje organe. V Sloveniji
trend medobĉinskega sodelovanja raste, vendar pa še vedno niso povezane vse obĉine.
Napovedi strokovnjakov iz Zdruţenja obĉin Slovenije so optimistiĉne, saj napovedujejo, da
se bodo v letu 2011 in 2012 v skupne obĉinske uprave povezale vse obĉine.
Razlogi za nepovezanost vseh obĉin v Sloveniji so zaradi postopka ustanavljanja skupnega
organa, ki je lahko ob veĉjem številu povezanih obĉin zapleten in dolgotrajen. Nastanejo
pa tudi neizogibni stroški, ki se nanašajo na ustanovitev. Tu so mišljeni stroški z izdelavo
novih ţigov, novih usmerjevalnih tabel, napisi na vratih uradnikov, sluţbeni dokumenti…
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V Tabeli 1 so naštete vse do sedaj ustanovljene SOU:
Tabela 1: Število skupnih občinskih uprav v Sloveniji 2011
številka
SOU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

IME MEDOBČINSKEGA ORGANA
BELTINCI - Medobčinski inšpektorat
DOLENJSKE TOPLICE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
JESENICE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
LENDAVA - Organ skupne uprave
PTUJ - Organ skupne občinske uprave občin v spodnjem Podravju
ROGAŠKA SLATINA – Skupna občinska uprava - občinsko redarstvo
ŠKOFJA LOKA - Medobčinski inšpektorat
ŠKOFLJICA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
ŠMARJE PRI JELŠAH - skupni organ za področje ZC in poţarna
varnost
TABOR – Skupna občinska uprava
TRZIN -Medobčinski inšpektorat
VELENJE - Medobčinski inšpektorat
VELENJE- urad za okolje in prostor SAŠA regije
VOJNIK - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
VRHNIKA - medobčinski inšpektorat in redarstvo
MARIBOR - Medobčinski inšpektorat
VELIKE LAŠČE - Medobčinski inšpektorat
BOVEC - Medobčinska uprava
SLOVENJ GRADEC - Urad za pripravo projektov in občinske redarske
sluţbe
LOGATEC - Skupna notranja revizijska sluţba
SLOVENSKE KONJICE - Medobčinski urad
MORAVSKE TOPLICE - Medobčinska inšpekcija in redarstvo
ORMOŢ - Medobčinska uprava
DRAVOGRAD - Medobčinski inšpektorat
ŠENTJERNEJ - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
ŢELEZNIKI - Medobčinski inšpektorat
LJUTOMER - Medobčinski inšpektorat
LITIJA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
POSTOJNA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
SEŢANA - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
SEŢANA - notranja revizijska sluţba
KRANJ - Medobčinski inšpektorat
JESENICE - Notranja revizijska sluţba
ČRNOMELJ - Medobčinska inšpekcija in redarstvo
KRŠKO - Skupni prekrškovni organ
CELJE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
ŠEMPETER-VRTOJBA - Medobčinska uprava (inšpekcija, redarstvo,
revizija, prostor)
SLOVENSKA BISTRICA - Skupen organ za področje civilne zaščite in
poţarne varnosti
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

TRBOVLJE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje
POLJČANE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KOSTEL - Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica
BLED - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KRANJ - Skupna sluţba notranje revizije Kranj
MARIBOR - Medobčinsko redarstvo
GORNJA RADGONA - Medobčinski inšpektorat
MOKRONOG - Medobčinski inšpektorat in redarstvo
MARIBOR - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave
VOJNIK - Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik
Vir: Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2011).

5.2 ČEZMEJNO SODELOVANJE OBČIN
Ĉezmejno sodelovanje med drugimi drţavami ne omogoĉa ustanavljanje novih organov,
ampak se izvede s sporazumom.
5.2.1 EVROPSKA OKVIRNA KONVENCIJA O ČEZMEJNEM SODELOVANJU
TERITORIALNIH SKUPNOSTI ALI OBLASTI (MEOKČS)
Slovenija je leta 1998 podpisala, leta 2003 pa ratificirala konvencijo z Zakonom o
ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o ĉezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali
oblasti (Ur. l. RS-MP, št. 8/2003), kasneje pa tudi njene dodatne protokole.
Obmejno in ĉezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti uresniĉuje cilj SE, da se doseţe
veĉja enotnost ter pospeši sodelovanje med njegovimi ĉlanicami. Sodelovanje med
ĉlanicami poteka predvsem na podroĉjih, kot so regionalni, mestni in podeţelski razvoj,
varstvo okolja, izboljšanje infrastrukture, medsebojna pomoĉ ob nesreĉah in tudi v drugih
primerih. Slovenija uspešno sodeluje predvsem s sosednjimi drţavami na podroĉju
prometa, okolja, turizma, kulture in kmetijstva.
Leta 2007 je podpisala meddrţavni sporazum z Madţarsko, dve leti kasneje pa še z
Republiko Makedonijo. Oblike je mogoĉe deliti na sodelovanje obĉin in na sodelovanje
regij. Sodelovanje ima lahko status pravne osebe.
Ĉeprav se pojavljajo teţave ob ĉezmejnem sodelovanju, predvsem z zagotavljanjem
finanĉnih virov in zaradi neobstoja regionalne ravni, ĉezmejno sodelovanje pripomore k
bolj uspešni lokalni samoupravi. Razlog je predvsem krepitev sosedskih in teritorialnih
odnosov ter izmenjave izkušenj. Tako lahko ratifikacijo MEOKĈS oznaĉimo kot korak k
dodatnemu znanju.
Ĉezmejno sodelovanje ima veliko ekonomskih motivov, kar prispeva k cenejšim in
kvalitetnejšim storitvam, ki so namenjene prebivalcem. S tem se viša tudi kakovost
ţivljenja, kar je v zadovoljstvo obĉanom lokalnih skupnosti.
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5.3 INTERESNE ZVEZE
ZLS v poglavju, ki opredeljuje medobĉinsko sodelovanje, dopušĉa moţnost ustanovitve
interesnih zvez. Z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme obĉinski svet, se lahko ustanovijo
eno ali veĉnamenske interesne zveze za urejanje in izvajanje posameznih in skupnih
razvojnih programov. Zveza ima svet, ki ga sestavljajo ţupani obĉin, ki so ustanovile
zvezo. Z aktom o ustanovitvi se doloĉijo vse podrobnosti delovanja zveze. Z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije pridobi zveza status osebe javnega prava (ZLS, 86.
ĉlen).

5.4 ZDRUŢENJE
Obĉine lahko skupaj ustanovijo tudi zdruţenje, katerega poglavitna dejavnost je
predstavljanje in uveljavljanje lokalne samouprave in usklajevanje interesov obĉin ĉlanic.
Zakon doloĉa, da lahko zdruţenje uporabi ime »Slovenija«, ĉe pridobi dovoljenje vlade.
Ĉe je v zdruţenje vĉlanjenih najmanj 30 % obĉin, si zdruţenje lahko pridobi naziv
reprezentativnega zdruţenja. Z aktom o ustanovitvi zdruţenja se doloĉijo vse podrobnosti
njegovega delovanja. Zdruţenje, enako kot interesna zveza, pridobi status osebe javnega
prava z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije (ZLS, 86.a ĉlen).
5.4.1 ZDRUŢENJE OBČIN SLOVENIJE (ZOS)
Predstavlja interesno zdruţenje slovenskih obĉin. Trenutno je v ZOS vkljuĉenih 139 obĉin,
med njimi tudi obĉini Škofljica in Ig. ZOS je oseba javnega prava, ki deluje za razliĉne
interese obĉin ĉlanic. Interese slovenskih obĉin zastopa tudi na mednarodni ravni ter se
povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in tudi v tujini. Organizira
strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje
oziroma pobude na podroĉju predpisov, ki posegajo v delovanje lokalne samouprave
(www.zdruzenjeobcin.si, 2011).
5.4.2 SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE (SOS)
Je najveĉje in najstarejše reprezentativno zdruţenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki
trenutno šteje 169 obĉin, med katerima sta tudi obĉini Škofljica in Ig. Obĉine ĉlanice
zdruţuje prepriĉanje, da je za razreševanje teţav, s katerimi se sreĉujejo, potrebno
sodelovati, izmenjavati izkušnje in znanje, saj se s tem krepi njihova moĉ. Drţava bo
kmalu usklajevala predloge za nove spremembe le z zdruţenjem in ne veĉ z vsako ĉlanico
posebej, kar je enostavnejše. Ĉlanstvo bo tako postalo poglavitno, ĉe bo obĉina ţelela, da
bodo zastopani njeni interesi. SOS pa deluje še na podroĉju pripravljanja stališĉ in
predlogov obĉin do zakonskih predlogov, zastopanja lokalnih skupnosti v postopkih
sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene, organiziranja razprav o aktualnih vprašanjih in
organiziranja izobraţevanj (www.skupnostobcin.si, 2011).
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6 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO (MIRED)

Inšpekcijske sluţbe so del javne uprave in ena izmed funkcij javne uprave je tudi
nadzorna funkcija. Inšpekcija je dejavnost, ki nadzoruje spoštovanje zakonov in
podzakonskih aktov. Nadzor opravlja inšpektor, ki deluje znotraj inšpektorata. Loĉimo
med zunanjo in notranjo ter drţavno in obĉinsko inšpekcijo. V Sloveniji prevladujejo
drţavne inšpekcije. Organizirane so v organu v sestavi ministrstev, znotraj katerih imajo
zagotovljeno veĉjo avtonomijo. Obĉinske inšpekcije delujejo predvsem na komunalnem
podroĉju, drţavne pa na podroĉju zdravstva, šolstva, davkov, kmetijstva itd.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora inšpektorji uporabljajo razliĉne tehnike, kot so
presoja, vzorĉenje, analiziranje, monitoring. Pri delovanju inšpektorjev imajo pomembno
vlogo tudi zavezanci. V letu 2008 je Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo klicni center
Halo inšpekcija in podportal o inšpekcijskih sluţbah. Obe storitvi omogoĉata laţjo
dostopnost drţavljanov do inšpekcijskih sluţb. V okviru Ministrstva za javno upravo deluje
Inšpekcijski svet, ki je stalno medresorsko delovno telo. Vodi ga minister, pristojen za
javno upravo. Ĉlani inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji, njegovo delovanje pa je
opredeljeno v Poslovniku inšpekcijskega sveta.
V Sloveniji se razvijajo skupne obĉinske uprave, kar lahko pripišemo teţnji po
racionalizaciji in zniţanju stroškov poslovanja obĉin. MIRED sta najpogostejši podroĉji, na
katerih se obĉine povezujejo.
Skupna uprava se lahko ustanovi samo za ti dve podroĉji, lahko bi rekli da je to skupen
nadzorni organ. Obĉine v okviru zakonskih pravic izvajajo regulativno funkcijo, kar
pomeni, da s svojimi predpisi urejajo razmerja na svojem teritoriju. Da ne bi ti predpisi
postali brezpredmetni, je potrebno izvajati tudi nadzor nad spoštovanjem predpisov. To
nalogo opravljajo redarji in inšpektorji, ki imajo posebna pooblastila in so prekrškovni
organ. Redarstvo in inšpekcija se razlikujeta predvsem v obsegu pooblastilih. Podroĉje
inšpekcije ureja Zakon o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju ZIN), podroĉje redarstva
pa Zakon o obĉinskem redarstvu (v nadaljevanju ZORed).
Zaĉetki inšpekcijskih sluţb segajo v leto 1980. Okoli leta 1980 so ţe delovali medobĉinski
inšpektorati v Trbovljah, Idriji, Krškem in še v nekaterih krajih po Sloveniji. Takrat so bile
inšpekcije organizirane drugaĉe. Ni se loĉevalo med drţavnimi in obĉinskimi inšpekcijami,
ampak so znotraj medobĉinskih sluţb delovale vse inšpekcije. V Sloveniji je delovalo veĉ
skupnih inšpekcij, ki so delovale kot samostojen organ. V okviru tega organa so delovale
tudi komunalne inšpekcije, ki so bile predhodnice današnjih obĉinskih inšpekcij.
Obĉine niso mogle uĉinkovito izvajati svojih izvirnih pristojnosti, zato so priĉele
ustanavljati svoje nadzorne sluţbe - obĉinske inšpekcije. Organiziranost obĉinskih
inšpekcij je bila na zaĉetku zelo slaba – nekatere so delovale samostojno, druge skupaj z
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redarskimi sluţbami. Inšpektorji tudi niso opravljali dela, ki spada v njihovo pristojnost.
Veĉkrat so opravljali naloge uradnikov, ki niso imele nobene povezave z njihovim delom.
Podroĉje obĉinske inšpekcije, njihove pristojnosti in naloge, so obĉine najprej urejale z
odloki o obĉinski inšpekciji (mag. Franjo Švajger, 2009, str. 81).
Z ZIN so se za vse inšpektorje doloĉile iste pristojnosti, zakon jim je dal enako osnovo za
delo. Ponovno se ustanavljajo medobĉinske inšpekcije, vendar tokrat le za delo obĉinske
inšpekcije, brez nalog drţavne inšpekcije. Kako uspešno bo delovanje medobĉinske
inšpekcije in ali bodo vse ĉlanice skupnega inšpektorata zadovoljne z nadzorom, bo
pokazal ĉas. Vsekakor pa mislim, da se konfliktom ne bo mogoĉe izogniti, predvsem v
medobĉinskih inšpektoratih z velikim številom soustanoviteljic. Sploh v manjših obĉinah,
kjer so prebivalci tudi na zaseben naĉin povezani z ţupanom in nasploh z vsemi organi
obĉine, lahko pogosto prihaja do navzkriţja interesov pri izrekanju kazni z namenom
polnjenja obĉinskih proraĉunov.

6.1 ZAKONSKA PODLAGA
Medobĉinsko inšpekcijo poleg ustave in zakonov, ki urejajo lokalno samoupravo in so
navedeni v poglavju Bistveni viri ureditve lokalne samouprave, urejajo tudi naslednji
podroĉni zakoni:
Zakon o inšpekcijskem nadzoru – ZIN (Ur. l. RS, št. 56/2002, 26/2007, 43/2007-UPB1):
uporablja se za delovanje vseh inšpekcij, brez obzira na resor, ki ga pokrivajo. Tako velja
tudi za inšpekcijski nadzor, ki ga izvajajo organi lokalnih skupnosti. Pred tem zakonom je
bilo delo inšpektorjev urejeno v Zakonu v upravi, ki je leta 2002 prenehal veljati. ZIN je bil
sprejet leta 2002, sestavlja ga 10 poglavij in 47 ĉlenov. Za obĉinske inšpekcije ne velja
celotno 3. poglavje, od 8. – 11. ĉlena, saj opredeljuje organizacijo inšpekcij na drţavni
ravni. Zakon vsebuje 4 naĉela, ki so: naĉelo varstva javnega interesa in pravic strank,
naĉelo samostojnosti, naĉelo javnosti in naĉelo sorazmernosti.

Naĉelo varstva javnega interesa in pravic strank
To naĉelo poudarja, da je celoten inšpekcijski nadzor izvajan v javnem interesu. Njegov
cilj je zagotoviti izvajanje veljavnih predpisov v smislu pravno urejenega sistema. Posebej
varovane kategorije so ţivljenje in zdravje ţivali in ljudi, naravno okolje in premoţenje
veĉje vrednosti.

Naĉelo samostojnosti
Izraţa se na dveh ravneh, in sicer na ravni organa-inšpektorata in na ravni posamiĉnega
inšpektorja. Oba sta pri svojem delu samostojna.
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Naĉelo javnosti
Poudarja preventivo, da se prepreĉi neka kršitev zato, da ljudje ne bi utrpeli posledic. To
naĉelo se izraţa ob javni objavi inšpektorjeve odredbe v medijih ali pa na oĉitnem mestu
kršitelja ter z javnimi opozorili. Kaţe se tudi v odgovarjanju na vprašanja zainteresiranih
drţavljanov.

Naĉelo sorazmernosti
Naĉelo poudarja, da mora inšpektor pri izvajanju svojega dela ter pri izrekanju ukrepov
uravnoteţiti izbran ukrep s ciljem, da bo ukrep doseţen, vendar naj bo doseţen na najbolj
blag naĉin za kršitelja. To se izraţa pri stopnjevanju ukrepov, od milejšega k stroţjemu.
Podrejeni predpisi Zakona o inšpekcijskem nadzoru:



Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Ur. l. RS, št. 111/2007);
Pravilnik o sluţbeni izkaznici in znaĉki obĉinskega inšpektorja (Ur. l. RS, št.
112/2006, 42/2009).

ZIN doloĉa naĉela nadzora, poloţaj, pravice in dolţnosti inšpektorjev, doloĉa njihova
pooblastila ter opredeljuje postopek inšpekcijskega nadzora in ukrepe, ki jih lahko
inšpektor izreĉe.
Za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom ali kakšnim drugim posebnim zakonom, se
uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.
Za inšpekcijska vprašanja je pogosta dvojna subsidiarnost. To pomeni, da se najprej
uporabi podroĉni zakon, ki natanĉno doloĉa kršitve iz posameznega podroĉja. Ĉe v tem
zakonu vprašanje ni opredeljeno, se uporabi Zakon o inšpekcijskem nadzoru. Ĉe tudi ta
zakon ne pove, kako naj se ravna v obravnavanem primeru, se upošteva Zakon o
splošnem upravnem postopku.
Zakon o obĉinskem redarstvu – ZORed (Ur. l. RS, št. 139/2006): v drugemu odstavku 2.
ĉlena daje podlago za ustanovitev medobĉinskega redarstva. Ta zakon ureja pristojnosti
obĉine za ustanovitev in organizacijo obĉinskega redarstva ter doloĉa pogoje za
opravljanje nalog pooblašĉenih uradnih oseb obĉinskega redarstva, delovno podroĉje,
pooblastila, uniformo, oznaĉbe in opremo obĉinskih redarjev ter vsebino in naĉin vodenja
evidenc. Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojen ţupan.
Podrejeni predpisi Zakona o obĉinskem redarstvu:



Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja obĉinskih
redarjev (Ur. l. RS, št. 24/2011, 45/2011 popr.);
Pravilnik o opremi in naĉinu uporabe opreme obĉinskih redarjev (Ur. l. RS, št.
78/2007);
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Pravilnik o enotni uniformi, oznaĉbah in sluţbeni izkaznici obĉinskih redarjev (Ur. l.
RS, št. 103/2007, 64/2010).

Zakon o prekrških – ZP-1 (Ur. l. RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.
US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 34/2005 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006 Odl. US: U-I-69/0616, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl .US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/2008
Odl. US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009
Odl. US: U-I-56/08-15, 45/2010-ZIntPK, 9/2011, 10/2011 Odl. US: Up-319/10-14, U-I63/10-7, 26/2011 Odl. US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 29/2011-UPB8, 43/2011 Odl. US:
U-I-166/10-8): sestavljen je iz dveh delov, obsega procesni in materialni del. V njem so
opredeljeni prekrški ter moţne sankcije za storjene prekrške.
Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006
Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10,
112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNaĉrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008,
108/2009): ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni
razvoj in v tem okviru doloĉa temeljna naĉela varstva okolja, ukrepe varstva okolja,
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finanĉne instrumente
varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja
(ZVO-1, 1. ĉlen).
Zakon ima preko 400 podrejenih predpisov, kar dokazuje, da je to podroĉje zelo široko, z
veliko specifiĉnimi vejami.
Zakon o varstvu javnega reda in miru - ZJRM-1 (Ur. l. RS, št. 70/2006): ureja varstvo
javnega reda in miru, doloĉa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na
javnem kraju ali v zasebnem prostoru, ter sankcije za takšna ravnanja. Med drugim ureja
vzdrţevanje javnega reda ter doloĉa prekrške v zvezi z izobešanjem tujih zastav,
zbiranjem prostovoljnih prispevkov, nasiljem in drznim vedenjem, druţinskim nasiljem,
nedostojnim vedenjem do uradnih oseb, beraĉenjem, vandalizmom, kampiranjem. Ureja
zagotavljanje reda v gostinskih lokalih ter doloĉa pristojnosti policistov in obĉinskih
redarjev (GV Zaloţba, 2011).
Zakon o javnih cestah – ZJC (Ur. l. RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl. US: U-I224/00-15, 110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl. US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1,
33/2006 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009,
109/2010-ZCes-1): je zaĉel veljati 7. junija 1997, uredil je javne ceste v Republiki
Sloveniji in jih razdelil na tiste, ki so v pristojnosti drţavnih organov (drţavne ceste) ter
tiste, ki so v pristojnosti obĉinskih organov (obĉinske ceste). ZJC v I. poglavju ureja
vprašanja, ki se nanašajo na vse javne ceste, zlasti razdelitev pristojnosti med drţavo in
obĉino na podroĉju upravljanja z javnimi cestami in temeljna vprašanja upravljanja z
javnimi cestami ter njihove gradnje in vzdrţevanja, kjer je doloĉil tudi gospodarsko javno
sluţbo vzdrţevanja javnih cest (Vlada RS, 2011).
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S 1. 4. 2011 je na podroĉju varnosti cestnega prometa zaĉela veljati nova prometna
zakonodaja, nadzor nad doloĉbami teh zakonov pa se je zaĉel izvajati s 1. 7. 2011. Do 1.
7. 2011 še veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), bodo nadomestili štirje
novi zakoni, in sicer:
 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP);
 Zakon o cestah (ZCes-1);
 Zakon o voznikih (ZVoz);
 Zakon o motornih vozilih (ZMV);
Za nadzor nad spoštovanjem predpisov bodo obĉinski redarji uporabljali naslednja dva
zakona:
Zakon o pravilih cestnega prometa - ZPrCP (Ur. l. RS, št. 109/2010): doloĉa prometna
pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega
zakona izrekajo pristojni organi. V 15. ĉlenu so natanĉno doloĉena pooblastila obĉinskih
redarjev, ki so se bistveno razširila.
Zakon o cestah - ZCes-1 (Ur. l. RS, št. 109/2010): v 5. ĉlenu tega zakona so doloĉene
prepovedi ogroţanja varne uporabe javne ceste. Prepovedi se nanašajo predvsem na
izvajanje vseh del na javni cesti, na zemljišĉih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko
škodovala cesti ali ogroţala in zmanjševala varnost prometa na njej (ZCes-1, 1. ĉlen).
Obĉine so dolţne v enem letu uskladiti odloke z novo veljavno zakonodajo. Zato bodo
globe v obĉinskih odlokih za podobne prekrške v okvirih, ki jih doloĉa zakonodaja.
Z vsako spremembo zakonodaje se ţelijo odpraviti odprta vprašanja, ki v delovanju
sistema povzroĉajo razliĉne dileme s ĉimer se poveĉujejo moţnosti neupoštevanja zakona.
Veĉina obĉinskih in medobĉinskih inšpekcij ne deluje niti 10 let, zato je zakonodaja v
nekaterih pogledih še neopredeljena in se še vedno išĉejo rešitve. Vendar pa je za
uĉinkovito delo inšpektorja bistvenega pomena usklajena in jasno opredeljena
zakonodaja. Zakoni so najpomembnejši »pripomoĉki« za delo inšpektorjev. Ĉe inšpektor
ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, ima dolţnost izdati ukrepe v roku, ki ga doloĉi
sam, glede na teţo kršitve. V primeru, da predpis, ki je kršen, ni usklajen z drugimi
predpisi ali pa dopušĉa moţnost razliĉnih razlag, nastane problem. Takrat se postavlja
vprašanje, ali je nek predpis sploh kršen, kar vodi v dodatne postopke, ki jih mora
inšpektor sproţiti za dodatno tolmaĉenje neke doloĉbe v doloĉenem zakonu ali predpisu.
To pa podaljša inšpekcijske postopke in vodi v navidezno neuĉinkovito delo inšpektorjev.
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6.2 USTANOVITEV
Medobĉinska inšpekcija in redarstvo se lahko ustanovita kot skupen organ. Organ
ustanovita najmanj dve obĉini s sprejetjem odloka, ki ima za vse obĉine ustanoviteljice
enako vsebino, sprejmejo pa ga obĉinski sveti vseh sodelujoĉih obĉin. Vsak obĉinski svet
posebej sprejme akt o ustanovitvi. Odlok o ustanovitvi skupnega organa se sprejme na
podlagi Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju obĉinske uprave, za vsako obĉino
posamezno. Veĉinoma ima odlok pet poglavij, ki opredeljujejo splošne doloĉbe, naloge in
organizacijo dela, sredstva za delo, medsebojne pravice in obveznosti obĉin ustanoviteljic
ter predhodne in konĉne doloĉbe. Ţupan sedeţne obĉine skupnega organa mora ta
sprejeti odlok objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije v 15 dneh po sprejemu akta.
Odlok zaĉne veljati naslednji dan po objavi.
Akt o ustanovitvi medobĉinskega inšpektorata (in redarstva) vsebuje naslednje
pomembnejše opredelitve, in sicer:







ime in sedeţ skupnega organa medobĉinskega inšpektorata in redarstva;
notranjo organizacijo skupnega organa MIRED;
imenovanje in razreševanje vodje MIRED;
zagotavljanje sredstev za delo;
delovna podroĉja MIRED;
doloĉbe glede izstopa iz skupnega organa.

V primeru, da obĉini najprej ustanovita samo skupen Medobĉinski inšpektorat in se
naknadno odloĉita tudi za ustanovitev skupnega redarstva, redarstvo ustanovi obĉinski
svet na predlog ţupana.
Obĉinski svet mora v dveh letih od ustanovitve sprejeti tudi obĉinski program varnosti, ki
ga mora sprotno usklajevati s predpisi in potrebami obĉanov. Program varnosti je akt, ki
daje pooblastila za opravljanje nalog redarjem. Ta program mora biti vsebinsko usklajen s
policijo, ki je pristojna za obmoĉje, na katerem deluje obĉina. Do uskladitve in sprejetja
lahko naloge opravlja zgolj policija, zato je ta akt poglaviten za zaĉetek opravljanja nalog
redarjev.

6.3 IZSTOP OBČINE IZ SKUPNEGA OBČINSKEGA ORGANA
Noben zakon ne navaja pravic in obveznosti obĉin v primeru izstopa iz skupnega organa.
Obĉine zato vse obveznosti in pravice ob izstopu doloĉajo same. Praviloma je v odloku
zapisana moţnost izstopa z izjavo, ki jo potrdi tudi obĉinski svet obĉine, ki izstopa. Izjavo
o izstopu mora obĉina podati najkasneje pol leta pred zakljuĉkom proraĉunskega leta. Ob
izstopu morajo biti poravnane vse obveznosti obĉine do skupne uprave. O prenehanju
delovanja se sprejme ugotovitveni sklep, s katerim se uredijo vprašanja glede zaposlenih
v skupnem organu.
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Nikjer ni opredeljeno niti prenehanje skupne obĉinske uprave. Ĉe posebnih doloĉb o
prenehanju ni, so po mnenju dr. Gregorja Viranta obĉine solidarno odgovorne za
obveznosti iz delovanja skupne uprave z moţnostjo regresnega zahtevka glede na deleţ
pri financiranju (Virant, 1999, str. 23).

6.4 ORGANIZIRANOST
V ZIN je poglavje o organizaciji inšpekcije namenjeno le drţavnimi inšpekcijam.
Medobĉinska inšpekcija je lahko razdeljena na veĉ delovnih podroĉij, v medobĉinskem
inšpektoratu lahko obstaja veĉ inšpektorjev za razliĉna podroĉja.
Medobĉinski inšpektorat vodi vodja, ki ga soglasno imenujejo in razrešujejo ţupani obĉin,
ki so organ ustanovili. Vodja skupne uprave ima status uradnika na poloţaju. Za izvajanje
krajevnih nalog odgovarja ţupanu in direktorju obĉinske uprave, pod katero zadeva
krajevno spada. Za delo celotnega organa vodja odgovarja vsem ţupanom ustanoviteljic.
Vodja mora enkrat letno izdelati poroĉilo o delovanju organa in ga posredovati obĉinskim
svetom vseh obĉin ustanoviteljic. Vodja odloĉa tudi o ostalih zaposlitvah v organu
medobĉinskega inšpektorata. Ţupani ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave
sprejmejo kadrovski naĉrt, akt o sistemizaciji mest, program dela in finanĉni naĉrt skupne
uprave.
O izloĉitvi vodje iz zadeve odloĉa direktor uprave tiste obĉine, v katero krajevno spada
primer, in on v primeru izloĉitve tudi odloĉi o zadevi.
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpekcijski organ obĉine, organizira delo znotraj
organa in izvršuje navodila vseh ţupanov obĉin, ki so ustanovile skupni organ.
Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko izobrazbo in pet let
delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja. Ĉe oseba izpita nima
opravljenega, in je bila izbrana v postopku za zasedbo prostega delovnega mesta za
inšpektorja, mora izpit opraviti v roku enega leta od dneva zaposlitve. V primeru, da
zaposleni izpita v tem roku ne opravi, mu preneha delovno razmerje.
Strokovni izpit za inšpektorja je sestavljen iz podroĉja upravnega postopka in upravnega
spora, postopka inšpekcijskega nadzora in postopka vodenja in odloĉanja o prekrških.
Evidenco inšpektorjev vodi Ministrstvo za upravo.
Inšpektor ima po ZIN varovan poloţaj. Brez njegovega soglasja se ga ne sme premestiti
na drugo delovno mesto, za katero ni doloĉeno izvrševanje inšpekcijskih pooblastil.
Vsi ţupani nadzorujejo delo medobĉinskega inšpektorata ter dajejo skupne usmeritve
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
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Slika 2: Primer organigrama medobčinskega inšpektorata in redarstva

VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA

INŠPEKTOR
VODJA REDARJEV
INŠPEKTOR
REDAR

REDAR

Vir: lastni (2011)

6.5 NALOGE
Znotraj MIRED je laţje izvesti opravila, ki so obema sluţbama podobna.
Pri skupnem inšpekcijskem in redarskem organu so to lahko:
 skupna administrativna dela;
 skupno evidentiranje in vodenje prekrškovnih postopkov;
 skupno vodenje razliĉnih evidenc na enem mestu;
 enotna priprava finanĉnega naĉrta in zakljuĉnega raĉuna;
 enovita priprava programov dela;
 enovita priprava periodiĉnih poroĉil;
 enotno izvajanje postopkov javnega naroĉanja in drugih opravil.
V skupnem organu, ob zdruţitvi inšpekcije in redarstva, se ta dela opravljajo samo enkrat
in se ne podvajajo, saj se programi dela, poroĉanje o delu, finanĉni in kadrovski naĉrti
pripravljajo enotno za organ. Ĉe sta znotraj skupnega organa organizirani dve enoti, je
potrebno pripraviti programe, naĉrte in poroĉila za vsako sluţbo zase, vendar je to še
vedno manj, kot ĉe je to potrebno pripravljati za dva samostojna organa (mag. Franjo
Švajger, 2011, str. 91).

37

6.6 NALOGE IN POOBLASTILA INŠPEKTORJEV
Medobĉinske inšpekcije nadzirajo samo tiste obĉine, za katere je inšpekcija ustanovljena.
Tudi ukrepi veljajo samo za toĉno doloĉene obĉine, ki so povezane v skupen inšpektorat.
Inšpektorji samostojno vodijo upravne postopke in izdajajo posamiĉne akte. Nadzor
morajo opraviti nad vsemi prispelimi prijavami, tudi anonimnimi, ostale nadzore izvajajo
po lastni presoji. Ĉe inšpektorji prejmejo laţno prijavo, se osebo, ki je laţno prijavo
podala, kaznuje z globo. Inšpektor mora o ugotovitvah nadzora obvestiti prijavitelja
kršitve, ĉe on tako zahteva. V nasprotnem primer inšpektor tega ni dolţan storiti, saj
prijavitelj ni stranka v postopku. Prijavitelj je del postopka, ĉe je s kršitvijo zavezanca ali z
ukrepom inšpektorja neposredno prizadet.
Inšpektorji nadzor opravljajo napovedano in nenapovedano. Pri opravljanju nadzora se
inšpektorji izkaţejo z sluţbeno izkaznico in znaĉko, ki jo izda ţupan obĉine, v kateri je
sedeţ medobĉinskega inšpektorata.
V 19. ĉlenu ZIN so opredeljena pooblastila inšpektorjev. Inšpektor ima pravico:


pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave,
predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter
poslovanje in dokumentacijo drţavnih organov, gospodarskih druţb, zavodov,
drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov;



vstopiti na parcele in zemljišĉa fiziĉnih in pravnih oseb;



pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in
dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati
izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko;



zaslišati stranke in priĉe v upravnem postopku;



pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;



brezplaĉno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in
drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo
inšpekcijskega nadzora;



brezplaĉno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev;



brezplaĉno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav;



fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore,
objekte, postroje, napeljave in druge predmete iz prve alineje;
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reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente;



zaseĉi predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov;



opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.

Inšpektor ima dolţnost ukrepati, ko ugotovi stanje, ki je v nasprotju z zakoni ali drugimi
podzakonskimi akti. Za ukrepanje ima inšpektor na voljo opozorilo, redne in posebne
ukrepe. Upoštevati pa mora naĉelo sorazmernosti, ki nalaga stopnjevanje ukrepov, od
najmilejšega k najstroţjemu ukrepu.
6.6.1 OPOZORILO
Kršitelju se izreĉe ustno na kraju dogodka. Opozorilo se izreĉe, ĉe gre za milejšo in prvo
kršitev, ter se kršitelju verjame, da je kršil predpise zaradi njihovega nepoznavanja.
Inšpektor v takšnih primerih opozori kršitelja na nepravilnosti, mu objasni, kakšne so
globe za takšno vrsto kršitve ter mu naloţi, da kršitev odpravi v roku, ki ga inšpektor sam
doloĉi. Ugotovljeno stanje in rok za odpravo kršitve inšpektor navede v zapisniku, ki ga
vroĉi tudi kršitelju. Upoštevanje opozorila mora inšpektor ĉez nekaj ĉasa preveriti. Ĉe je
opozorilo bilo upoštevano, se postopek ustavi s sklepom, ob tem stroški ne nastanejo. V
primeru, da kršitelj opozorila ne upošteva, inšpektor poseţe po rednih ukrepih.
6.6.2 REDNI UKREPI
Inšpektor lahko izreĉe en ukrep, lahko jih izreĉe veĉ skupaj ali pa izreĉe vse ukrepe hkrati.
Od teţe kršitve je odvisno, po katerih ukrepih bo posegel inšpektor. Pomembno vlogo igra
tudi dejstvo, kako kršitev vpliva na ostale prebivalce obĉine in na okolico. Bistvo vseh
rednih ukrepov je ureditvena odloĉba.
Redni ukrepi so naslednji:
1.
2.
3.
4.

ureditvena odloĉba;
prekrškovni ukrep = globa;
ovadba za kaznivo dejanje;
trajna prepoved opravljanja dejavnosti ali odvzem koristi.

Z ureditveno odloĉbo, ki je akt splošnega upravnega postopka, se kršitelju naloţi, da
odpravi nezakonito stanje. Ob tem se mu doloĉi rok za odpravo kršitve, ki mora biti
obratno sorazmeren s teţo kršitve - to pomeni, da se za teţje kršitve doloĉi krajši rok, za
milejše kršitve pa daljši rok.
Odloĉba je nesuspenzivna, pritoţba zoper odloĉbo ne zadrţi njene izvršitve.
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Globo se izreĉe na podlagi Zakona o prekrških. Hitri prekrškovni postopek se zakljuĉi s
plaĉilnim nalogom ali pa se s prekrškovno odloĉbo naloţi plaĉilo globe. Poleg tega se izda
tudi ureditvena odloĉba. Prihodki od glob gredo v proraĉun tiste obĉine, na obmoĉju
katere je bil storjen prekršek.
Ĉe gre za kaznivo dejanje inšpektor poda ovadbo zoper kršitelja na okroţnem drţavnem
toţilstvu. Inšpektor lahko sodišĉu predlaga, da se kršitelju odvzamejo vse koristi, ki jih je
pridobil z kršenjem predpisov ter da mu sodišĉe izreĉe trajno prepoved opravljanja
dejavnosti.
6.6.3 POSEBNI UKREPI
Ĉe redni ukrepi ne doseţejo namena, se z odloĉbo izreĉejo posebni ukrepi:
1. zapeĉatenje prostorov;
2. prepoved opravljanja storitve;
3. javna objava.
Inšpektor ima pravico zapeĉatiti prostore, v katerih se opravlja dejavnost ali pa zapeĉati
opremo, stroje in sredstva s katerimi se dejavnost opravlja. Ĉe kršitelj prepovedi ne
spoštuje, lahko inšpektor z odloĉbo prekine dovajanje elektriĉne energije, vode, plina in
telekomunikacijskih zvez.
Prepoved opravljanja storitve doloĉi inšpektor z odloĉbo, da bi prepreĉil ogroţanje
ţivljenja ali zdravja ljudi in ţivali ali pa da bi prepreĉil nastanek škode v okolju ali na
premoţenju. Ob tem lahko inšpektor zaseţe predmet ali dokumentacijo, ki so del kršitve.
Ob tem mora inšpektor obvestiti vsa podjetja, ki sodelujejo z kršiteljem, da za njega ne
smejo opravljati del, saj bi to pomenilo kršitev.
Za varovanje drugih oseb lahko inšpektor javno objavi odloĉbo na vidnem mestu in v
medijih. Vse te stroške plaĉa kršitelj.
Inšpektorji nosijo posebno odgovornost, ĉe pri nadzoru ne izreĉejo ustreznih ukrepov, ĉe
ne podajo prijave zoper kršitelja pred pristojnimi organi ali pa ĉe opravljajo delo
dejavnosti, ki so del podroĉja, ki ga sicer nadzorujejo. Takšne kršitve se štejejo za hujšo
kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Te kršitve so lahko razlog za odpoved delovnega
razmerja inšpektorju.
Vse fiziĉne in pravne osebe morajo inšpektorju omogoĉiti nemoteno opravljati delo, v
nasprotnem primeru jim inšpektor izreĉe globo. Zavezanci so lahko navzoĉi pri
inšpektorjev nadzoru. Inšpektor lahko od posameznih oseb zahteva, da mu v roku podajo
pojasnilo, dokumentacijo ali pa izjavo v zvezi z nadzorom. Inšpektor ima pravico vstopiti v
prostore in na zemljišĉa ter k opremi in napravam brez predhodnega obvestila in brez
dovoljenja zavezanca. Zavezanec lahko odkloni le vstop v stanovanjske prostore, ĉe
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inšpektor nima odloĉbe sodišĉa za pregled stanovanjskih prostorov zavezanca. Sodišĉe
izda odloĉbo za ogled, ĉe obstaja sum, da se v stanovanju opravljajo nedovoljene
dejavnosti oziroma ĉe obstaja sum, da se v stanovanju hranijo predmeti, dokumenti in
druge stvari, ki so v nasprotju s predpisi. Pri ogledu stanovanja z dovoljenjem sodišĉa
morata biti kot priĉi prisotni dve polnoletni osebi.
Inšpektor lahko pri opravljanju nadzora za pomoĉ zaprosi policijo, ĉe je mnenja, da mu bo
zavezanec oteţeval delo nadzora.
Stroške inšpekcijskega nadzora v primeru ugotovljene kršitve nosi kršitelj. Ĉe se postopek
ustavi, ker zavezanec ni kršil predpisov, nosi celotne stroške inšpekcijski organ. Ĉe
inšpektor pri svojem delu ugotovi kršitve, ki spadajo v pristojnost druge inšpekcije, sestavi
zapisnik o svojih ugotovitvah in zadevo odstopi pristojni inšpekciji. Na prvi stopnji
inšpekcijsko odloĉbo izda inšpektor. O pritoţbi zoper odloĉbo odloĉa ţupan tiste obĉine,
kjer ima zavezanec prebivališĉe.

6.7 NALOGE IN POOBLASTILA REDARJEV
Medobĉinsko redarstvo je po ZORed prekrškovni organ obĉin ustanoviteljic. Redarji so
pooblašĉene uradne osebe, ki opravljajo naloge s podroĉja javne varnosti in javnega reda.
Redarji lahko z opravljanjem nalog priĉnejo šele, ko obĉina v sodelovanju s policijo
sprejme program varnosti obĉine. Medobĉinsko redarstvo skupaj sprejme program
varnosti. Sredstva za izvajanje programa se zagotovijo v proraĉunu obĉine.
Naloge redarjev so nadzorovanje cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in okolja v
naseljih ter varovanje cest zunaj naselij. Skrbijo tudi za varnost na obĉinskih javnih
površinah, vzdrţujejo javni red in mir ter varujejo javno premoţenje. Pod zagotavljanje
javnega reda in miru spada nespodobno vedenje na javnem mestu, beraĉenje na javnem
kraju, uporaba nevarnih predmetov, pisanje po objektih, vandalizem, divje kampiranje,
uporaba ţivali za ustrahovanje drugih oseb, poškodovanje uradnega napisa in nedostojno
vedenje do uradne osebe (Lavtar, 2007, str. 19 - 20).
Pri opravljanju nalog in pooblastil obĉinski redarji sodelujejo s policisti. Ob sodelovanju so
redarji dolţni ravnati po navodilih policista oziroma vodje policijske enote (ZORed, 9.
ĉlen).
Pri opravljanju nalog ima redar pooblastila, da izreĉe naslednje vrste ukrepov:






opozorilo;
ustna odredba;
ugotavljanje identitete;
zaseg predmetov;
varnostni pregled osebe;
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zadrţanje kršitelja;
uporaba prisilnih sredstev.

Opozorilo je prvi ukrep in hkrati najmilejši, ki ga izda redar. Je edino pooblastilo, ki ga
lahko redar uporabi v vseh primerih, ko oceni, da lahko vzgojno vpliva na ljudi.
Z ustno odredbo redar poda obvezna navodila in prepovedi, odreja ukrepe in dejavnosti,
od katerih je odvisno uspešno opravljanje nalog iz obĉinskega redarstva.

Ugotavljanje identitete je pooblastilo redarja. Od kršitelja ima pravico zahtevati dokument,
ki izkazuje njegovo identiteto. Razlog za takšno dejanje mora redar utemeljiti osebi pri
kateri ugotavlja istovetnost. V primeru, da redar ne more ugotoviti identitete osebe, osebo
zadrţi in obvesti policijo, ki prevzame postopek.

Zaseg katerih koli predmetov lahko opravi obĉinski redar, ĉe ima odredbo pristojnega
organa. Odredbe ne potrebuje za zaseg predmetov, ki so doloĉeni v Zakonu o varstvu
javnega reda in miru. Sem spadajo acetilen, dekorativno oroţje, skratka predmeti, ki
vznemirjajo in povzroĉajo obĉutek ogroţenosti med ljudmi. Zaseţe lahko tudi napaĉno
uporabljeno parkirno karto, ki jo mora posredovati upravni enoti, ki je parkirno karto
izdala. Zaseţene predmete mora redar izroĉiti pristojnemu organu.

Varnostni pregled osebe opredeljuje Zakon o policiji. Redar opravi pregled, kadar je lahko
ogroţeno ţivljenje oseb. Redar zaseţe predmete, s katerimi se ţivljenje ogroţa, o tem pa
mora obvestiti policijo. Pregled se ne sme opraviti z namenom iskanja dokazov za kaznivo
dejanje.

Zadrţanje kršitelja lahko izvede redar, ĉe je storilca zalotil pri kaznivem dejanju, ki se
preganja po uradni dolţnosti. Zadrţanje lahko traja do prihoda policistov, vendar ne veĉ
kot eno uro.

Uporaba prisilnih sredstev se lahko izvede, ko redar ne more na drug naĉin odvrniti
kršitelja od napada. Vklepanje osebe je dopušĉeno, ĉe se ta upira zadrţanju ali ĉe ţeli
pobegniti. O uporabi prisilnih sredstev mora redar napisati poroĉilo nadrejenemu. Ĉe je bil
kršitelj v postopku poškodovan, mu mora redar zagotoviti medicinsko pomoĉ.
Ţupani obĉin ustanoviteljic morajo imenovati najveĉ petĉlansko komisijo za oceno
zakonitosti in strokovnosti ravnanja obĉinskega redarstva. V komisiji mora biti direktor
obĉinske uprave, kjer je sedeţ medobĉinskega redarstva, predstavnik policije in
predstavniki nevladnih organizacij, ki so zainteresirani za nadzor nad varstvom ĉlovekovih
pravic in svobošĉin. Za imenovanje komisije je pristojen ţupan obĉine, kjer je sedeţ
medobĉinskega redarstva. Komisija obravnava pritoţbe zoper delo redarstva (ZORed, 17.
ĉlen).
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Pooblastila redarjev so tipiĉna policijska pooblastila (Lavtar, Keĉanović, 2007, str. 50). Ĉe
s tem zakonom ni drugaĉe doloĉeno, se za izvajanje pooblastil opozorila, varnostnega
pregleda, zasega predmetov in uporabo prisilnih sredstev uporabljajo doloĉbe Zakona o
policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo naĉela in naĉin uporabe istovrstnih pooblastil
policistov (ZORed, 10. ĉlen).
Iz prvotnih nalog, ki so jih imele redarske sluţbe pred desetletjem in veĉ, se je do danes
njihov obseg bistveno poveĉal in spremenil. Vse veĉ je nalog in pristojnosti, ki so jim
prenesene z drţavne oblasti. Mišljeno je predvsem na pristojnosti iz varovanja in
zagotavljanja javnega reda in miru, pristojnosti na podroĉju »nemirujoĉega« prometa.
Redarske sluţbe postajajo vse bolj lokalne policije in vse manj obĉinske sluţbe, katere bi
nadzorovale izvajanje obĉinskih predpisov in usmeritev, ki izhajajo iz lokalne politike. Iz
vidika delovnega podroĉja se redarska sluţba najbolj od vseh obĉinskih sluţb, ki izvajajo
doloĉen nadzor, odmika od nadzorovanja in izvajanja nalog, ki izhajajo iz lokalne
pristojnosti (mag. Franjo Švajger, 2011, str. 89).
Delo redarja lahko opravlja oseba z najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Vodja redarstva
mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo. Opraviti morajo preizkus znanja za vodenje in
odloĉanje v prekrškovnem postopku ter preizkus za opravljanje nalog in pooblastil
obĉinskega redarja. Za vodenje postopka in izdajo odloĉbe o prekrških je lahko
pooblašĉena oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo.
Redarji se morajo strokovno usposabljati za naloge, ki jih opravljajo. Dokler redar ne
opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je redar pripravnik in ne sme
samostojno opravljati nalog redarja.
Obĉinski redarji imajo s pravilnikom predpisano uniformo, ki so jo dolţni nositi med
opravljanjem nalog redarstva. Oznaĉbe sestavlja simbol redarstva, ki vsebuje ime
medobĉinskega redarstva, lahko tudi grbe obĉin. Na uniformi je tudi napis z nazivom in
poloţajem redarja. Redar se med opravljanjem dela izkaţe z sluţbeno izkaznico, ki jo izda
ţupan medobĉinskega redarstva, v katerem je sedeţ redarstva. Minister za lokalno
samoupravo je pristojen za obliko in vsebino sluţbenih izkaznic in za predpis enotne
uniforme redarjev. Za nadzor nad izvrševanjem nalog redarstva je pristojen ţupan.
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6.8 DRUŠTVO MESTNIH, OBČINSKIH IN MEDOBČINSKIH INŠPEKTORJEV
IN NADZORNIKOV SLOVENIJE
V Sloveniji so inšpekcijske sluţbe razliĉno organizirane, kot samostojne sluţbe, kot
medobĉinske ali v okviru drţavnih organov. Inšpekcijsko delo je specifiĉno in ne obstaja
veliko literature o tej sluţbi, zato je sodelovanje med inšpektorji najpomembnejše znanje,
ki se ponuja v obliki izmenjave izkušenj. Z ustanavljanjem obĉinskih inšpekcijskih organov
se je potreba sodelovanju med inšpektorji še okrepila in posledica je ustanovitev Društva
mestnih, obĉinskih in medobĉinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije. Društvo
praktiĉno izvaja dobro prakso medsebojnih izmenjav izkušenj in znanj s podroĉja
prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov med ĉlani. Pripomore tudi k pripravi in sprejemu
ustrezne zakonodaje, ki zadevajo podroĉje inšpekcije. Društvo Mestnih, obĉinskih in
medobĉinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2003 na
ustanovni skupšĉini v Mariboru, kjer je tudi sedeţ društva (mag. Franjo Švajger, 2009, str.
82). Ĉlanica omenjenega društva je tudi vodja MIRED Škofljica in Ig, ga. Leonida
Goropevšek Koĉar.
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7 ANALIZA DELOVANJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA OBČIN ŠKOFLJICA IN IG

7.1 SPLOŠNI PODATKI OBČIN
OBĈINA ŠKOFLJICA

OBĈINA IG

2

Velikost: 98,8 km2
Število prebivalcev: 6.781

Velikost: 43,3 km
Število prebivalcev: 9.130

Slika 3: Občina Škofljica

Slika 4: Občina Ig

Vir: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (2011).

Ljubljansko barje leţi med Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico. Barje je skupno
poimenovanje za obmoĉje Ĉrna vas, Hauptmanca, Lipe, Ilovica in Iţanska cesta, torej za
del Ljubljanskega barja, ki sedaj leţi v Mestni obĉini Ljubljana. Barje, pisano z malo
zaĉetnico, pa v slovenskem jeziku oznaĉuje moĉvirnato obmoĉje z znaĉilno floro in favno
(Krajinski park Ljubljansko barje, 2011).
Obĉine, ki so del barja, so: Borovnica, Brezovica, Ig, Ljubljana, Log-Dragomer, Škofljica in
Vrhnika. Sprehod po barju nam omogoĉa doţiveti prelepo naravo, predvsem pa metulje,
dvoţivke in ptice. Poleg tega pa sprehajalci ţal naletimo tudi na prizore, ki niso del narave,
ampak jih je v naravo vsilil ĉlovek. Seveda je za takšne primere pristojna inšpekcija.
Obĉani Škofljice in Iga se veĉkrat obraĉajo na Medobĉinski inšpektorat, ki pa ima omejene
pristojnosti.
V obĉinah na obmoĉju Škofljice in Iga lahko pogosto naletimo na spodnje slike odpadkov:
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Slika 5: Črno odlagališče smeti na Barju

Vir: Siol.net (2011).

Slika 6: Smeti v občini Škofljica

Vir: Dnevnik (2010).

Divja odlagališĉa so odraz naše kulture, vendar pa so v takšnih primerih bolj kot raven
kulture zaskrbljujoĉi vplivi ĉrnih odlagališĉ na naravo, ki postaja vedno bolj onesnaţena,
poslediĉno pa s tem ogroţamo tudi lastno zdravje.
Podatki iz spodnje tabele kaţejo koliĉino zbranih odpadkov z javnim odvozom v letu 2009:
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Tabela 2: Količina zbranih odpadkov v letu 20093

OBĈINA IG

2.577

OBĈINA ŠKOFLJICA

3.552

Vir: Statistiĉni urad Republike Slovenije (2011).

Ena izmed nalog MIRED je tudi sanacija ĉrnih odlagališĉ in skrb za odpadke. Ker je
ozavešĉenost ljudi o nevarnosti odpadkov vedno veĉja, je s tem poslediĉno velik tudi
pritisk ljudi na lokalne organe, da se sanirajo ĉrna odlagališĉa in nasploh vsi odpadki.
Kako se MIRED Škofljica in Ig sooĉa z vedno veĉ odpadki, predvsem pa kakšno je gibanje
kršitev na obmoĉju MIRED, predstavlja analiza v nadaljevanju.

7.2 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ŠKOFLJICA IN IG
MIRED Škofljica in Ig je bil ustanovljen z odlokom v decembru leta 2005. Delovati je priĉel
s 1. 4. 2006. Namen njegove ustanovitve kot organa skupne obĉinske uprave, je bil
izvrševanje upravnih nalog na podroĉju inšpekcijskega nadzora. Naloge je inšpektorat
opravljal na temelju Naĉrta o delovanju medobĉinskega inšpektorata in na doloĉbah, ki so
bile doloĉene v Odloku o ustanovitvi ter na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in
dolţnostih. Za sedeţ Medobĉinskega inšpektorata se je doloĉil sedeţ obĉine Škofljica. V
letu 2010 je bil z odlokom ustanovljen organ skupne obĉinske uprave Medobĉinski
inšpektorat in redarstvo obĉin Škofljica in Ig. To seveda ne pomeni, da se pred
ustanovitvijo redarstva niso opravljale naloge s podroĉja redarstva. Te naloge je opravljal
inšpektorat. Danes redarstvo še ne deluje, saj je za njegovo delovanje obvezen sprejem
programa varnosti obĉin, poleg tega pa, po navedbah vodje MIRED, obĉini trenutno
nimata dovolj sredstev za realizacijo delovanja redarstva. V MIRED je zaposlena ena
oseba, ki je vodja medobĉinskega organa in tudi skupne obĉinske uprave. Za financiranje
delovanja MIRED prispevata obe obĉini 50 % stroškov. SVLR vrne polovico tekoĉih
stroškov in prispeva del za plaĉilo dela zaposlenim v MIRED. Predvideno delo za
posamezno obĉino je 20 ur tedensko. Vodja MIRED opravlja nadzor veĉinoma zaradi
prijav, samoiniciativno malo. Pri nadzoru sodeluje z obĉinskima upravama obeh obĉin, z
drţavnimi inšpekcijami in policijo. Inšpektorica deluje predvsem preventivno, to pomeni,
da je nadzor usmerjen v prepreĉevanje kršitev. Po navedbah vodje MIRED je bilo v veĉini
primerov opozorilo in seznanitev s posledicami dovolj, da so kršitelji odpravili nedovoljeno
stanje.

Naloge, ki jih opravlja MIRED, so (MIRED Škofljica in Ig, 2011):
3

Podatki v tonah.
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oskrba s pitno vodo;
odvajanje in ĉišĉenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
ravnanje s komunalnimi odpadki;
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
sanacija ĉrnih odlagališĉ odpadkov;
javna snaga in ĉišĉenje javnih površin;
urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
graditev, upravljanje in vzdrţevanje obĉinskih cest (lokalne ceste in javne poti);
urejanje in vzdrţevanje pokopališĉ;
pokopališka in pogrebna dejavnost;
urejanje, vzdrţevanje in upravljanje javnih trţnic in plakatnih mest;
oskrba s plinom;
upravljanje in urejanje javnih parkirišĉ;
parkiranje in mirujoĉi promet v naseljih;
javna razsvetljava;
upravljanje javnih stanovanj in veĉstanovanjskih zgradb;
komunalne takse;
turistiĉne takse;
zimska sluţba;
uporaba zastave in grba obĉine;
oznaĉevanje cest, ulic, naselij in zgradb;
druga podroĉja, ki jih doloĉajo ter urejajo obĉinski in drugi predpisi ter zakoni s
pooblastilom obĉinam, kakor tudi sodelovanje z republiškimi inšpektorji v okviru
prepreĉevanja nedovoljenih gradbenih posegov, predvsem na podroĉju posegov v
obĉinska zemljišĉa in ceste;
sodelovanje z obĉinskim svetom, odbori in komisijami obĉinskega sveta.

7.3 PRIMERJAVA OBČIN ŠKOFLJICA-IG GLEDE NA KRŠITVE OBČANOV
Tabela 3 primerja obĉini v njunih teritorialnih znaĉilnostih.
Tabela 3: Primerjava občin po splošnih značilnostih
OBĈINA
IG

OBĈINA
ŠKOFLJICA

SKUPAJ

98,8

43,3

142,1

število prebivalcev

6.781

9.130

15.911

gostota
prebivalstva/km2

68,6

210,9

1124

površina/km

2

Vir: Statistiĉni urad Republike Slovenije (2011).

4

V Sloveniji je povpreĉna gostota prebivalstva 100 ljudi na km2.
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V Tabeli 3 je razvidna razlika med splošnimi znaĉilnostmi obĉin, ki kaţe, da je Škofljica
veliko bolj poseljena. MIRED je torej zadolţen za 142,1 km2 površine ter za nadzor nad
15.911 prebivalci.
Kot je ţe omenjeno, v inšpektoratu delo nadzora opravlja ena oseba za celotno obmoĉje.
V analizi po vrstah kršitev se pod kršitve smatra naslednje:










kršitve s podroĉja cest zajemajo preglednost in vzdrţevanje cest, ogroţanje,
izvajanje del na in ob cestah, poseganje na obĉinske ceste in na varovalne pasove,
onesnaţevanje obĉinskih cest;
kršitve s podroĉja odpadnih vod zajemajo nepravilno in nedovoljeno
odvodnjavanje odpadnih vod;
pod kršitve glede odpadkov se smatra napaĉno odlaganje odpadkov, neloĉevanje
odpadkov, vkljuĉenost gospodinjstev v organiziran sistem ravnanja z odpadki, ĉrna
odlagališĉa;
pri kršitvah na podroĉju zapušĉenih vozil se upoštevajo najdena zapušĉena vozila;
kršitve s podroĉja nasipavanja zajemajo nasipanje nenevarnih odpadkov;
kršitve s podroĉja plakatiranja obsegajo lepljenje plakatov na mestih, kjer to ni
dovoljeno (avtobusne postaje, drevesa, drogovi javne razsvetljave);
kršitve s podroĉja motenja posesti zajemajo zaprtje obĉinskih cest in druge
obĉinske javne površine.

Pod odstope zadev se smatrajo zadeve, ki niso v pristojnosti medobĉinske inšpekcije in ki
se zaradi tega odstopijo drugemu organu, ki je pristojen za reševanje primera. V veĉini
primerov je to inšpekcija pristojna za okolje, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in
prostor. Pod ostalo so šteti ogledi, ki ne spadajo v nobeno od navedenih podroĉij, ogled
inšpektorja pa je bil opravljen.
Tabela 4: Število in vrste kršitev v letu 2006 (1. 4. 2006 do 31. 12. 2006)

PODROČJE KRŠITVE

OBČINA IG

OBČINA ŠKOFLJICA

ceste

20

17

odpadne vode

4

11

odpadki

2

11

zapuščena vozila

17

11

nasipavanje

4

2

plakatiranje

0

2

motenje posesti

2

6

odstopi zadev

16

14

ostalo

3

5

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2006).
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Grafikon 1: Število in vrste kršitev v letu 2006 (1. 4. 2006-31. 12. 2006)

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2006).

Iz podatkov izhaja dejstvo, da je bilo v letu 2006 opravljenih 147 nadzorov. Veĉ jih je bilo
opravljenih v obĉini Škofljica, in sicer 79 nadzorov, kar je 11 primerov veĉ kot pa v
sosednji obĉini. V obĉini Ig najveĉ primerov izhaja iz podroĉja cest in zapušĉenih vozil,
kjer je stanje slabše kot na Škofljici. Zato pa Škofljica moĉno vodi na podroĉju motenja
posesti in na podroĉju odpadkov ter odpadne vode. Na Škofljici sta bili zaznana dva
primera nepravilnega plakatiranja, na Igu takšnih kršitev ni bilo. Je pa bilo veĉ
nasipavanja, ki je nedovoljeno. MIRED je 30 zadev odstopil Ministrstvu za okolje, ker so
se primeri nanašali na odkritje ĉrnih odlagališĉ z gradbenimi odpadki.
Lahko bi ocenili, da obĉani Škofljice manj upoštevajo predpise, kot pa obĉani Iga.
Pomembno dejstvo je tudi da je obravnavano obdobje le od 1. 4. 2006 do 31. 12. 2006.
Pred 1. 4. 2006 MIRED še ni deloval.
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Tabela 5: Število in vrste kršitev v letu 2007

PODROČJE KRŠITVE

OBČINA IG

OBČINA ŠKOFLJICA

ceste

14

30

odpadne vode

4

2

odpadki

14

23

zapuščena vozila

13

10

nasipavanje

1

5

motenje posesti

2

0

odstopi

9

10

ostalo

3

6

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2007).

Grafikon 2: Število in vrste kršitev v letu 2007

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2007).

V letu 2007 ni bilo evidentiranih kršitev s podroĉja plakatiranja, ostala podroĉja kršitev pa
ostajajo enaka kot v prejšnjem letu. Skupno je bilo obravnavanih 145 zadev, kar je dva
primera manj kot v letu 2006. Ponovno je bilo veĉ kršitev v obĉini Škofljica, in sicer kar 25
veĉ kršitev kot v sosednji obĉini. Obĉani Škofljice so kršili veĉ na podroĉju cest, tudi
število takšnih primerov je poskoĉilo iz 20 na 30 primerov. Tudi število kršitev pri
odpadkih in nasipavanju se je poveĉalo v Škofljici. Obĉina Ig ima veĉ kršitev pri odpadnih
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vodah, vendar je razlika zanemarljiva. Veĉ je bilo tudi primerov zapušĉenih vozilih in
motenja posesti. Najveĉja razlika med kršitvami je pri odpadkih in cestah, kjer ima
Škofljica pribliţno enkrat veĉ kršitev kot Ig. Število odstopov se je zmanjšalo za 11,
obravnavan pa je bil 1 primer veĉ, ki ne sodi v nobeno izmed zgornjih kategorij.

Tabela 6: Število in vrste kršitev v letu 2008

PODROČJE KRŠITVE

OBČINA IG

OBČINA ŠKOFLJICA

Ceste

9

38

odpadne vode

36

14

Odpadki

9

23

zapuščena vozila

15

7

Nasipavanje

1

4

motenje posesti

0

2

Odstopi

13

13

Ostalo

3

13

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2008).
Grafikon 3: Število in vrste kršitev v letu 2008

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2008).
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Tudi v letu 2008 ni bilo kršitev na podroĉju plakatiranja, ostala podroĉja ostajajo enaka
prejšnjim letom. Iz podatkov je razvidno, da se je število kršitev moĉno poveĉalo, in sicer
na 200 primerov letno. Grafikon prikazuje podobno stanje kot v letu 2007, le da sta bila v
tem letu dva primera motenja posesti le v obĉini Škofljica, lani pa dva primera v obĉini Ig.
Grafikon nazorno prikaţe veĉ kršitev na Škofljici, in sicer 114 primerov, na Igu pa le 86
zaznanih kršitev. Na Škofljici je bilo enako kot lani najveĉ kršitev s podroĉja cest, 38
primerov. Na Igu imajo obĉani najveĉ teţav z odpadnimi vodami, ki jih usmerjajo na javno
cesto. Ravno tako ostaja problem zapušĉenih vozil, kjer se je število kršitev poveĉalo v
primerjavi z lanskim obdobjem. Kršitev predpisov, ki urejajo pravilno odlaganje odpadkov,
je bilo ponovno veĉ na Škofljici, število je enako lanskemu, 23 primerov. Obĉina Ig je
število kršitev pri odpadkih zmanjšala iz 14 na 9 primerov. Škofljica ima tudi veĉ kršitev
pri nasipavanju. Skupno je bilo odstopljenih 26 zadev.

Tabela 7: Število in vrste kršitev v letu 2009

PODROČJE KRŠITVE

OBČINA IG

OBČINA ŠKOFLJICA

ceste

15

45

odpadne vode

13

11

odpadki

4

15

zapuščena vozila

2

16

nasipavanje

0

4

motenje posesti

1

0

odstopi

9

8

ostalo

4

7

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2009).
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Grafikon 4: Število in vrste kršitev v letu 2009

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2009).

Grafikon prikazuje ponovno slabše upoštevanje predpisov pri obĉanih Škofljice. Skupno
število kršitev obeh obĉin se je zmanjšalo za 46 primerov. Obĉina Ig ima za polovico manj
kršitev kot v lanskem letu, obĉina Škofljica pa le 8 kršitev manj. Poveĉalo se je število
kršitev s podroĉja cest, 7 primerov veĉ kot lani v obĉini Škofljica. Obe obĉini imata manj
kršitev z odpadnimi vodami, predvsem obĉina Ig, ki je zmanjšala število kršitev kar za 23
primerov. Enako kot lani ima v tem letu Škofljica veĉ kršitev z odpadki, »napredovala« pa
je tudi pri zapušĉenih vozilih, kjer je 9 primerov veĉ kot v letu 2008. Število zapušĉenih
vozil na obmoĉju Iga je manjše za 13 primerov. Le v Škofljici so bile štiri kršitve
nasipavanja, Ig pa je imel 1 kršitev motenja posesti ĉesar v obĉini Škofljica niso zabeleţili.
Odstopljenih je bilo 17 zadev, kar je 9 zadev manj v primerjavi z prejšnjim letom. Tudi pri
kršitvah, ki sodijo v skupino ostalih kršitev, je bilo na Škofljici zaznati tri kršitve veĉ. Stanje
kršitev se je na obmoĉju Iga izjemno zmanjšalo, na obmoĉju Škofljice pa ostaja število
kršitev primerljivo z lanskim številom.
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Tabela 8: Število in vrste kršitev v letu 2010

PODROČJE KRŠITVE

OBČINA IG

OBČINA ŠKOFLJICA

ceste

3

19

odpadne vode

36

13

odpadki

5

15

zapuščena vozila

9

5

nasipavanje

0

3

motenje posesti

0

1

plakatiranje

2

3

odstopi

8

2

ostalo

5

2

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2010).
Grafikon 5: Število in vrste kršitev v letu 2010

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2010).

Analiza kršitev za leto 2010 prikazuje manj skupnih kršitev, in sicer 23 primerov manj kot
v letu 2009. Obĉina Ig je imela 20 kršitev veĉ, obĉina Škofljica pa kar 43 primerov manj
kot v prejšnjem obdobju. Prviĉ od obstoja MIRED ima obĉina Ig veĉ kršitev v primerjavi s
Škofljico. Seveda nekatera dejstva ostajajo enaka, kot je na primer ponovno veĉ kršitev
pri cestah in odpadkih na obmoĉju Škofljice - kar trikrat veĉ kršitev kot na obmoĉju Iga.
Enako ostaja veĉ kršitev pri odpadnih vodah in pri zapušĉenih vozilih v obĉini Ig.
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Nasipavanje je bilo kršeno ponovno le na Škofljici, kjer je bil obravnavan tudi primer
motenja posesti, ki ga na Igu ni bilo. Vrnile pa so se kršitve s plakatiranjem na
nedovoljenih mestih. Skupno je bilo takšnih kršitev 5 - 3 primeri na Škofljici in 2 na Igu.
10 zadev je bilo odstopljenih, kar je 7 manj kot v lanskem obdobju, ostale kršitev so se
zmanjšale iz 11 na 7 primerov.

ŠTEVILO ZADEV V OBDOBJU 2006-2010 ZA OBČINI IG IN ŠKOFLJICA

Grafikon 6: Primerjava števila kršitev v obdobju 2006-2010

Vir: Letno poroĉilo MIRED Škofljica in Ig (2006-2010).

Iz grafikona izhaja, da je bilo število kršitev vedno veĉje v obĉini Škofljica, razen zadnje
leto, ko je bilo veĉ kršitev v Obĉini Ig. V letu 2006, ko je MIRED deloval le 9 mesecev, je
bilo skupno število kršitev veĉje kot v letu 2007, ko je nadzor potekal celo leto. Trend, ki
se je nadaljeval od leta 2006 do leta 2008, se je v letu 2009 spremenil. Namreĉ število
kršitev je v letu 2009 priĉelo padati, trend se je nadaljeval tudi v letu 2010. Število zadev
se je zmanjšalo skoraj za polovico, iz 114 na 63 zadev. Vendar pa je v letu 2010 poskoĉilo
število zadev v obĉini Ig. Trend kršitev se je obrnil v nasprotno smer; kršitve v obĉini Ig
narašĉajo, v Škofljici pa njihovo število pada.
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7.3.1 UGOTOVITVE ANALIZE
Pogled na tabele in grafikone ter njihova primerjava nam nazorno prikaţejo sliko kršitev
na obmoĉju delovanja MIRED obĉin Škofljica in Ig. Zanimivo je dejstvo, da se število
kršitev nenehno spreminja v smislu upadanja in porasti kršitev. V letu 2006, ko je MIRED
priĉel z delovanjem, je bil v le 9 mesecih ugotovljenih veĉ kršitev kot v naslednjem
celoletnem obdobju. Razlika v številu zadev je sicer zanemarljiva, ĉe ne upoštevamo
dejstva, da je MIRED v letu 2006 deloval le 9 mesecev. Nato je število zadev v letu 2008
poskoĉilo na 200, vendar je bilo v letu 2009 število novih zadev znova enako kot na
zaĉetku - obravnavanih je bilo 154 zadev, kar je primerljivo z letoma 2006 in 2007. V letu
2010 je bilo obravnavanih najmanj zadev, in sicer le 131. Kako se bo trend nadaljeval, je
teţko napovedati. Lahko bo sledilo ponovno poveĉanje števila zadev ali pa se bo
nadaljeval upad, kar je sicer malo verjetno. Verjetno se bo njihovo letno število gibalo
okoli 150.
Veĉ podobnosti je pri vrsti kršitev, kjer se trend bistveno ne spreminja. Ugotovljeno je
bilo, da je v obĉini Škofljica najveĉ kršitev pri ravnanju z odpadki, pri posegih na obĉinske
ceste in pri plakatiranju na nedovoljenih javnih površinah. Obĉani Škofljice so veĉkrat kršili
predpise tudi pri nasipavanju, izjema je leto 2006, ko je imela veĉ kršitev s tega podroĉja
obĉina Ig. Takšne kršitve so se v vseh letih delovanja MIRED najveĉkrat pojavljale na
Škofljici, medtem ko je Ig imel znatno manj kršitev iz zgoraj omenjenih podroĉij.
Obratno pa je bilo pri številu zapušĉenih vozil, kjer je bilo v vsakem obdobju takšnih
kršitev veĉ v obĉini Ig, v Škofljici pa precej manj. Enako je bilo pri odvodnjavanju
odpadnih vod - obĉani Iga so veĉkrat kršili predpise o odpadnih vodah kot obĉani
Škofljice. Obravnavanja motenja posesti je bilo v vsakem obdobju veĉ v drugi obĉini. Pri
tej vrsti kršitev sta se obĉini tako rekoĉ izmenjavali. Je pa imela obĉina Ig v letih 2006,
2009 in 2010, veĉ primerov, ki jih je inšpektorica odstopila v reševanje pristojnim
organom, najveĉkrat je bil to drţavni organ okoljske inšpekcije. Takšni primeri so bili pri
veĉjih in nevarnejših odpadkih, pri odkritju novih ĉrnih odlagališĉ, ki so v pristojnosti
okoljske inšpekcije. V letu 2007 je imela Škofljica en primer veĉ od obĉine Ig, v letu 2008
pa je bilo število odstopov enako.
Pri ostalih kršitvah, ki ne sodijo v ţe omenjene kategorije kršitev, je bilo na Škofljici
obravnavanih veĉ primerov. Izjema je le zadnje obravnavano obdobje, ko je obĉina Ig
imela tri primere veĉ ostalih kršitev.
Ĉe v celoti pogledamo rezultate analize, je stanje kršitev na podroĉju obĉine Škofljica
resnejše kot pa v obĉini Ig. V mislih imam predvsem veĉje število kršitev na podroĉju
cest, saj poseganje na obĉinske ceste ogroţa varnost ljudi. Vsako onesnaţevanje,
zastiranje preglednosti ceste, poseganje v varovalni pas in vse podobne kršitve, so lahko
razlog za povzroĉitev prometne nesreĉe. Veliko kršitev je tudi na podroĉju nepravilnega
odlaganja odpadkov in na podroĉju neloĉevanja odpadkov. Inšpektorica sicer vsem
primerom neupoštevanja predpisov doloĉi rok za odpravo kršitev, vendar ena oseba teţko
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nadzira tako veliko obmoĉje. Z veĉ zaposlenimi bi bilo zagotovo odkritih še veĉ primerov
nespoštovanja predpisov. Obĉani Iga zapustijo veĉ vozil, ki pa se odstranijo na stroške
lastnika - ĉe je ta ugotovljen - sicer pa na stroške obĉine. Tudi odvodnjavanje odpadnih
voda se lahko, ko inšpektor odredi ukrep, hitro sanira, seveda na stroške lastnika. Trend
analize sicer napoveduje boljše rezultate za Škofljico v letu 2011, saj naj bi se zgodilo
manj kršitev kot v prejšnjem letu. Vendar pa je ta ocena zelo subjektivna, gibanje in
delovanje ljudi je nepredvidljivo, tako da bi se lahko tudi zelo natanĉne analize izkazale za
napaĉne.
Potrebno je upoštevati, da so bile za posamezno obdobje analizirane le nove zadeve. Po
podatkih iz poroĉila MIRED je bilo v leto 2009 prenesenih 34, v leto 2010 pa 47
inšpekcijskih postopkov iz prejšnjih let (MIRED Škofljica in Ig, 2010).
Poleg tega v analizi niso upoštevani ogledi, ki so bili izvedeni, nato pa je bilo ugotovljeno,
da ne spadajo v pristojnost nobene inšpekcije, ne obĉinske in ne drţavne.
Gledano v celoti, tudi na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila na pogovoru z vodjo
MIRED, go. Leonido Goropevšek Koĉar, lahko zakljuĉim, da je delovanje MIRED pozitivna
pridobitev, ki uspešno deluje pri izvajanju nalog.
7.3.2 DIVJA ODLAGALIŠČA V OBČINI ŠKOFLJICA IN IG
MIRED deluje v smeri odkrivanja divjih odlagališĉ, problemi so predvsem z gradbenimi in
veĉjimi kosovnimi odpadki. Z zagotovitvijo odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki se
število divjih odlagališĉ komunalnih odpadkov zmanjšuje, vendar predstavljajo veliko
teţavo odloţeni gradbeni odpadki predvsem z manjših gradbišĉ.
Razne ĉistilne akcije so predstavile problematiko ĉrnih odlagališĉ javnosti, s katerimi so
ţeleli ljudem prikazati posledice takšnih dejanj. Prikazali so tudi pomanjkljivosti nadzora
inšpekcij. Teţava z odpadki in divjimi odlagališĉi se ni pojavila ob ozavešĉanju ljudi v
javnosti, temveĉ so ti še del stanja iz preteklosti. Pred leti je bil redni odvoz odpadkov
zagotovljen predvsem v mestih, izven njih pa ni bilo poskrbljeno za njihov odvoz in
ustrezno odlaganje. Tako so ljudje odlagali odpadke v najbliţje globeli in jame. Nekateri
so te zasuli ali pa jih je preraslo rastlinje in danes niso veĉ vidni. Vendar nevarnost ostaja
in na neviden naĉin vpliva na naše zdravje in kakovost bivanja.
Divja odlagališĉa se delijo glede na vrsto odloţenih odpadkov in na osnovi tega je
razdeljena pristojnost posameznih inšpekcij in odgovornosti za odstranitev odpadkov,
bodisi drţave ali lokalne skupnosti. V 57.a ĉlenu Zakona o varstvu okolja je doloĉeno, da
za nezakonito odloţene komunalne odpadke na zasebnem zemljišĉu odredi odstranitev leteh obĉinska inšpekcija, drugih odpadkov pa drţavna inšpekcija lastniku ali posestniku
zemljišĉa. V primeru, da ni moţno ugotoviti povzroĉitelja, obĉine poskrbijo, da se odpadki
odstranijo na stroške lokalne skupnosti.
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Po sanaciji divjega odlagališĉa je pomembno spremljanje saniranih lokacij in v primeru, da
se divje odlaganje odpadkov ponavlja, se v nekaterih obĉinah postavijo opozorilni znaki
»Prepovedano odlaganje odpadkov« z navedbo predpisa, ki to prepoveduje, in zagroţeno
globo. V veliko primerih so na divjih odlagališĉih odloţeni razliĉni odpadki. V takšnih
primerih mora komunalni inšpektor na osnovi ogleda divjega odlagališĉa razbrati vrsto
odloţenih odpadkov in v primerih, da so odloţeni odpadki, ki spadajo v pristojnost
inšpekcije za okolje, odstopiti primer.
Poudariti je potrebno, da je za ukrepanje v primerih divjih odlagališĉ pomembno dobro
sodelovanje pristojnih republiških inšpekcij in inšpekcij na lokalnem nivoju (Janez Ramšak,
2011, str. 32-35).
Veĉja ozavešĉenost ljudi zahteva hitro in uĉinkovito delovanje, veĉkrat pa se zgodi, da
ljudje še vedno ne loĉijo med obĉinsko in drţavno inšpekcijo, saj zamenjujejo MIRED z
inšpektoratom ministrstva za okolje in prostor.
Obĉina Ig je v letu 2010 v sodelovanju s Snago, d.o.o., ustanovila zaĉasni zbirni center za
odlaganje odpadkov. To je nepokrit ograjen prostor, kjer so postavljeni zabojniki za
razliĉne vrste odpadkov. Pred vsakim zabojnikom se nahaja napis, katera vrsta odpadkov
sodi v njega. Zbirališĉe je namenjeno gospodinjskim odpadkom. Slabost tega zbirališĉa je,
da ga lahko uporabljajo le obĉani Iga, ki so plaĉali poloţnico za odvoz odpadkov. Nadzor
nad pravilnim odlaganjem odpadkov izvaja MIRED. V naĉrtu imajo tudi odprtje odlagališĉa
za gradbene odpadke.
Zbirališĉe odpadkov imata namen odpreti tudi ţupana obĉin Škofljica in Brezovica.
Moĉno upam, da bodo takšne poteze ţupanov zmanjšale vnos odpadkov v naravo, ter da
se bodo zaĉasna zbirališĉa spremenila v stalna.
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8 ZAKLJUČEK

Diplomsko delo je na nek naĉin sestavljeno iz dveh delov, saj je najprej opisano podroĉje
lokalne samouprave, ki se v nadaljevanju osredotoĉi na skupne obĉinske uprave, nato pa
še oţje, na medobĉinsko inšpekcijo in redarstvo. Lokalna samouprava ne more ustrezno
nadzirati spoštovanja sprejetih predpisov brez inšpekcije, medobĉinska inšpekcija pa ne
more obstajati brez osnovne celice, lokalne samouprave. Zaĉetki lokalne samouprave,
kakršno poznamo danes, segajo v ĉas osamosvojitve. Takrat se je zaĉela izvajati reforma
ureditve lokalnih skupnosti, ki je zajemala veĉ vidikov: teritorialni, funkcionalni, pravni,
organizacijski in regionalni. Slovenija je najveĉ pozornosti namenila ustanovitvi nove
mreţe obĉin, kar se je danes pokazalo kot slabši del reforme. Ustanovljenih je bilo veliko
majhnih obĉin, kar je vodilo v razdrobljeno drţavo. To je tudi razlog, da se danes te
majhne obĉine povezujejo v skupne obĉinske uprave, saj ima ta povezava veliko prednosti
za obĉinske blagajne.
Za samostojno delovanje lokalnih oblasti so seveda bistvene doloĉbe zakonov, ki
opredeljujejo delovanje teh oblasti. Najpomembnejše spremembe ustave so bile v letu
2006, ko so se kot drugi nivo lokalnih oblasti doloĉile pokrajine. Podroĉje lokalne
samouprave je opredeljeno z veĉ zakoni. Najpomembnejši med njimi je ZLS, ki je bil tudi
najveĉkrat spremenjen. Na to pa ne smemo gledati kot na negativna dejanja. To
dokazuje, da je lokalna oblast pomemben del drţave, hkrati pa se s tem poveĉuje
demokracija v delovanju drţave, ki je tudi naĉelo MELLS. Zakonodajna oblast je s
sprejemom te listine dala prostor naĉelom, ki povezujejo in enaĉijo evropske drţave.
Lokalne oblasti morajo pri svojem delovanju upoštevati ustavo, zakone, podzakonske akte
in tudi obĉinske akte. S tem se lahko utemeljuje dejstvo, da lokalna oblast potrebuje
izobraţene zaposlene, ki so seznanjeni z vsemi predpisi. To predvsem velja za izvajanje
nadzora v obĉinah, za inšpektorje in redarje.
Organizacijski vidik reforme je poenostavil notranjo organizacijo lokalnih oblasti. Edini
problem je v razmerju med ţupanom in obĉinskim svetom, kjer lahko prihaja do
nedelovanja obĉinskih organov, predvsem zaradi politiĉnih razlogov. Slovenija je v tem
letu ţe imela takšen primer v obĉini Moravĉe. Da do takšnih situacij ne bi veĉ prihajalo, bi
bilo potrebno spremeniti naĉin volitev ţupana iz neposrednih v posredne volitve. Veliko
vlogo pri delovanju lokalnih oblasti imajo finanĉna sredstva. Ĉeprav naj bi se po zakonu
obĉine financirale iz lastnih virov, veĉina slovenskih obĉin prejema drţavno pomoĉ.
Finanĉni vidik je eden od bistvenih razlogov za povezovanje obĉin.
Trend povezovanja med obĉinami je visok. Vendar obĉine sodelujejo med seboj tudi na
druge naĉine, ne le z obliko skupne obĉinske uprave. Tukaj mislim predvsem na zdruţenja
in interesne zveze obĉin. Ĉlanice si na takšne naĉine med seboj izmenjujejo dobre in slabe
prakse ter se dogovarjajo za razliĉna sodelovanja. Vse te oblike zdruţevanja in
povezovanja med obĉinami so seveda prostovoljne, vendar pa se veĉina obĉin v Sloveniji
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zaveda, da jim lahko ĉlanstvo, v kateri izmed takšnih zdruţenj ali zvez, prinese veĉ
dobrega kot slabega.
Najpogostejša oblika sodelovanja med obĉinami je medobĉinski inšpektorat in redarstvo.
Obĉine se samovoljno odloĉajo o povezovanju, same tudi z odloki odloĉajo o obveznostih
in pravicah do soustanoviteljic. Najpoglavitnejša naloga skupnih medobĉinskih inšpekcij in
redarstva je nadzor nad izvajanjem obĉinskih predpisov in tudi zakonov, ki jih sprejme
zakonodajna oblast drţave in ki zadevajo delovanje lokalnih oblasti. Vodja MIRED je
odgovoren vsem ţupanom in obĉinskim svetom obĉin soustanoviteljic za izvrševanje
nalog. Hkrati tudi predstavlja MIRED in sprejema prijave in pritoţbe obĉanov, ki se
nanašajo na naloge MIRED. Trenutno je v MIRED zaposlena ena oseba, ki nadzira celotno
obmoĉje obĉin Ig in Škofljica, obenem pa je tudi vodja MIRED in s tem skupne obĉinske
uprave. V prihodnje se bo za izvrševanje redarskih pooblastil zaposlil tudi redar. Veĉja
ozavešĉenost ljudi vodi k izvrševanju pritiska nad organi inšpekcij, da bi se zadeve ĉim
hitreje rešile. Vse veĉ pritiska prihaja tudi s strani medijev.
MIRED obĉin Škofljica in Ig deluje predvsem v smeri odkrivanja divjih odlagališĉ, problemi
so predvsem z gradbenimi in veĉjimi kosovnimi odpadki. Obĉina ni pristojna za vse
odpadke, kar ljudje ne vedo, zato se veliko zadev odstopi inšpektoratu ministrstva za
okolje. Pri tem je pomembno sodelovanje z republiškimi inšpektorji v okviru prepreĉevanja
nedovoljenih gradbenih posegov.
V analizi pridobljene ugotovitve kaţejo, da so pogoste kršitve pri odpadkih,
odvodnjavanju, zapušĉenih vozilih ter pri posegih na cestah. Pojavljajo se tudi kršitve pri
nasipavanju in nedovoljenem plakatiranju. Opozorila v veĉini primerov ţe takoj zaleţejo,
saj ljudje ne poznajo vseh predpisov in niti ne vedo, da delajo nekaj narobe. Kot pravi dr.
Gregor Virant, je dober inšpektor tisti, ki izreĉe malo glob, kar je posledica preventivnega
delovanja inšpektorjev v oblikah opozoril in seznanjanja prebivalcev o posledicah.5
Takšnega mnenja je tudi vodja MIRED, ga. Leonida Goropevšek Koĉar, ki zagovarja
predvsem preventivno delovanje inšpektorjev. Stanje kršitev se je v zadnjem letu
zmanjšalo, vendar pa bo zaradi širjenja MIRED Škofljica in Ig potrebno zaposliti dodatne
inšpektorje in redarje. Širjenje skupne obĉinske uprave bo zagotovo z obĉino Grosuplje in
Velike Lašĉe. Moţna je tudi širitev na obmoĉje obĉin Koĉevje in Kostel, vendar bi bilo to
obmoĉje za delovanje preširoko.6
Razlog je seveda v zmanjšanju finanĉnih stroškov.
Vsekakor ima MIRED Škofljica in Ig vizijo za prihodnost in prepriĉana sem, da se bo
delovanje tega organa nadaljevalo v pravi smeri.

5
6

Povzeto iz predavanj pri predmetu Pravna ureditev javne uprave, Fakulteta za upravo, 2009.
Pogovor z vodjo MIRED Škofljica in Ig, 2011.
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PRILOGA 1: Obrazec za prijavo nepravilnosti MIRED

Šmarska cesta 3
1291 Škofljica
Telefon: 01 360 16 24
Telefaks: 01 360 16 10
inspektorat@obcina.skofljica.si
www.skofljica.si
www.obcina-ig.si
Številka:
Datum:

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI MEDOBČINSKEMU INŠPEKTORATU
DATUM SPREJETE PRIJAVE:_________________________________________
NAČIN PRIJAVE: a) osebno b) telefonsko c) fax d) elektronska pošta
PRIJAVITELJ:
priimek in ime:______________________________________________________
naslov: _______________________________________telefon:_______________
POVZROČITELJ NEPRAVILNOSTI:
priimek in ime:__________________________________________________________
naslov:____________________________________________ telefon:_____________
lokacija kršitve: _________________________________________________________
štev.parcele______________________ katastrska občina_______________________
čas kršitve:_____________________________________________________________
ZADEVA:
-kratek povzetek, opis nepravilnosti
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
OPOMBE:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OPOZORILO, da je lažna prijava kazniva po 39. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru ZIN-UPB1 (Ur. l. RS,
št. 43/07) in se kaznuje z globo v višini 500 EUR.

Podpis prijavitelja:_________________ Podpis prejemnika prijave:__________________
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