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POVZETEK
Lokalna samouprava je pokazatelj demokratičnosti neke drţave, po stališčih Sveta
Evrope (SE) celo temeljni kamen vsake demokracije. Dokumenti SE (pa tudi EU)
govore o potrebi po krepitvi lokalne in regionalne demokracije, pri čemer v ospredje
postavljajo drţavljana, kateremu morajo biti namenjene vse dejavnosti v lokalnih
skupnostih. Gre za kakovost njegovega ţivljenja in za naravnanost javnih sluţb na
uresničevanje njegovih sodobnih potreb in interesov. Decentralizacija kot proces
uresničevanja načela subsidiarnosti je moderni trend v evropskih in izvenevropskih
drţavah. Lokalna demokracija je splet neposrednega odločanja prebivalcev in
predstavniške demokracije. Če ni neposrednega odločanja prebivalcev na lokalni
ravni, ni mogoče govoriti o lokalni samoupravi. Projekt lokalne samouprave v
Republiki Sloveniji je bil v preteklem desetletju eden ključnih projektov drţave.
Vzrokov za le delno izpeljavo je več: nepoznavanje bistva lokalne samouprave,
odpor do prenašanja javnih zadev na občine in bodoče pokrajine, (pre)majhne
občine, odsotnost pokrajin, zlasti pa pomanjkanje političnega konsenza o vsebini in
nadaljnjem poteku reforme lokalne samouprave v RS. Veliko premajhnih občin, ki
niso sposobne samofinanciranja, in neizpeljana druga raven lokalne samouprave sta
nalogi, ki sta ostali za bodočnost slovenske drţave.
Ključne besede:
lokalna demokracija, lokalna samouprava, lokalna skupnost, participacija občanov,
e-demokracija, Svet Evrope, načelo subsidiarnosti, ustava RS, evropska listina
lokalne samouprave, zakoni, pokrajina, občina, občinski svet, ţupan
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SUMMARY
Local autonomy is an indicator of democracy in a country, according to Council of
Europe even a foundation of every democracy. Documents of Council of Europe and
of European Union show a need to strengthen local and regional democracies and
put a citizen in the forefront, as all activities in the local communities should be
centred towards him/her. Public services should answer his/her modern needs and
interests and so improve his/her quality of life. Decentralization as a process of
accomplishing the principle of subsidiarity is a modern trend present in European
and other countries. Local democracy is a mixture of direct decision-making of the
local people and the representative democracy. If the locals are excluded from the
direct decision-making, we cannot talk about a local autonomy. The project of local
autonomy in Republic of Slovenia has been one of its main plans in the last decade.
It has been only partly carried out due to several reasons: lack of knowledge in the
field of local autonomy, opposition to the transmission of public affairs to
communities and future provinces, (too) small communities, non-existence of
provinces, and mostly lack of political consensus about the contents and the future
course of the reforms in local autonomy in Slovenia. Many small communities that
are unable to finance themselves and the second level of the local autonomy that
has not yet been accomplished are tasks left for the future of the Slovenian country.
Key words:
Local democratic governance, local autonomy, local community, participation of the
members of communities, e-democracy, Council of Europe, principle of subsidiarity,
constitution of the Republic of Slovenia, European charter of local self-government,
laws, province, community, city council, mayor
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1 UVOD
1.1 PODROČJE RAZISKOVANJA

Demokracija je izjemno pomemben dejavnik pri sprejemanju odločitev na drţavni
ravni verjetno pa je še toliko pomembnejša za odločanje v okviru lokalne
samouprave. Lokalna demokracija je ljudem mnogo bliţja, saj so jim zadeve lokalne
samouprave bolj razumljive. Vsebina odločitev je v lokalni skupnosti popolnoma
drugačna kot na nivoju drţave, saj ne gre za odločanje o političnih vprašanjih,
temveč o zadevah lokalnega pomena, ki zadevajo vse prebivalce lokalne skupnosti.
Pravica prebivalcev, da neposredno ali posredno sodelujejo pri odločanju o zadevah
lokalne skupnosti je bistveni del lokalne demokracije. Z vidika demokratične
vladavine bi bilo seveda idealno, če bi prebivalci lokalne skupnosti lahko lokalno
skupnost upravljali samo neposredno, da bi vse odločitve sprejemali v celoti sami.
To v sodobni lokalni skupnosti ni mogoče, saj so zahteve in potrebe, ki se v njej
zadovoljujejo, preveč raznovrstne in zahtevne, da bi o njih odločali vsi prebivalci,
poleg tega pa današnje upravljanje lokalne skupnosti zahteva nenehno odločanje.
Tako je neposredno odločanje v lokalni skupnosti prej izjema kot pravilo in je
obratno sorazmerno z velikostjo lokalne skupnosti. Manjša, kot je lokalna skupnost,
večje so moţnosti neposrednega upravljanja in obratno. Zaradi teh razlogov danes
prevladuje druga oblika upravljanja lokalne skupnosti, to je posredno upravljanje in
odločanje preko izvoljenih organov lokalne samouprave.
S teoretičnega vidika ločimo dve osnovni participatorni obliki lokalne demokracije.
Prva je neposredna lokalna demokracija, ki vključuje štiri temeljne, lahko jim rečemo
klasične oblike (zbor občanov, referendum, ljudska iniciativa, peticija). Druga vrsta
lokalne demokracije pa je posredna lokalna demokracija, pri kateri gre predvsem za
odločanje preko organov, izvoljenih na lokalnih volitvah. Poleg teh, klasičnih oblik
(lokalne) demokracije, poznamo
tudi
novejše, modernejše oblike lokalne
demokracije in politične participacije med njimi so gotovo najbolj znane e-volitve, epeticija, e-referendum in drugo; ob tem pa velja, da so klasične oblike lokalne
demokracije in participacije pravzaprav temeljni pogoj in podlaga (moţnosti)
nastanku modernejših oblik in form.

1.2 OPIS PROUČEVANEGA PROBLEMA

Po skoraj pol stoletja vzpostavljenem komunalnem sistemu na lokalni ravni, ki je bil
v resnici bolj podaljšana roka drţave kot pa sistem izvrševanja participacije ljudi, je
bilo potrebno ponovno vzpostaviti sistem lokalne samouprave, ki bi bil podoben
obstoječim sistemom v primerljivih evropskih drţavah.

1

Projekt lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je bil v preteklem desetletju eden
ključnih projektov drţave, ki pa je bil realiziran samo delno. Kot mlada drţava je
imela RS potrebo po realizaciji več ključnih projektov, ki so potekali istočasno:
pokojninska reforma, privatizacija, denacionalizacija in drugi. Vzpostavljena je bila
prva raven lokalne samouprave – občine, nedefinirana in do danes nerealizirana pa
je ostala naloga vzpostavitve druge ravni lokalne samouprave, to je raven pokrajin –
regij. Ta je v zadnjih letih postala ponovno zelo aktualna politična tema.
1.3 CILJI IN NAMEN DIPLOMSKEGA DELA

V diplomskem delu bi rad predstavil področje lokalne demokracije v Republiki
Sloveniji. Da razumemo sedanjo situacijo na področju lokalne samouprave v RS, si
moramo osvetliti zgodovinski razvoj na tem področju, posebej pa moramo
predstaviti urejanje te problematike po osamosvojitvi in članstvu v Svetu Evrope in
Evropski uniji.
Problematika sprejemanja pokrajinske zakonodaje, posebej pa problematična
opredelitev druge ravni lokalne samouprave v Ustavi Republike Slovenije, sta bili
posledica stalnega boja med tako imenovanimi centralisti na eni strani in zagovorniki
prave lokalne demokracije na drugi strani. Poudariti je potrebno, da so bili med
prvimi predvsem vsakovrstni politiki z različnimi interesi in je bila stroka nekako
potisnjena v ozadje. Posledica trenj pri vzpostavljanju tako zahtevnega projekta so
bili številni ustavni spori, pogosto spreminjanje zakonodaje, velika nejevolja ljudi in
končno ustanovljene občine z zelo omejenimi pristojnostmi ter z omejenimi viri
financiranja.
Enaka teţava se je pokazala ţe pri dveh poskusih vzpostavitve druge ravni lokalne
samouprave. V nadaljevanju ţelim prikazati problematiko nesprejetja pokrajinske
zakonodaje, ki bo dodatno oslabila lokalno demokracijo v R Sloveniji. Glede na
stalne teţnje po vedno novih občinah se bo centralizem v drţavi še krepil, saj so
majhne občine finančno odvisne od drţave, najsi bo to pri realizaciji njihovih izvirnih
ali prenesenih nalog.
1.4 UPORABLJENE METODE

Pri pripravi na pisanje sem prebral številno strokovno literaturo, ki je navedena na
koncu diplomskega dela, poleg tega pa sem imel vpogled v vse razpoloţljive splošne
pravne akte Občine Seţana. Seveda sem izhajal iz Ustave Republike Slovenije,
Evropske listine lokalne demokracije in slovenske zakonodaje, ki kakorkoli
opredeljuje področje lokalne demokracije. Del poznavanja problematike lokalne
demokracije izhaja tudi iz mojega desetletnega predsedovanja svetu krajevne
skupnosti Štjak, zaradi česar sem lahko dobil vpogled v izvajanje lokalne
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demokracije na najniţjem nivoju, to je nivoju oţje lokalne skupnosti, ki ima status
pravne osebe.
1.5 ORIS ZGRADBE DIPLOMSKEGA DELA

Diplomsko delo sem, poleg uvoda in zaključka, razdelil v sedem poglavij.
V drugem poglavju predstavim splošno opredelitev lokalne samouprave z
najpomembnejšimi pojmi in definicijami.
Primerjalni prikaz ureditve lokalne samouprave v nekaterih evropskih drţavah
navedem v tretjem poglavju, pri čemer za pojasnitev zgodovinskega razvoja lokalne
demokracije prikazujem njen razvoj na območju nekdanje Jugoslavije od konca I.
svetovne vojne do razpada SFRJ in ustanovitve samostojne drţave Republike
Slovenije. Ker so se snovalci ustave RS pri njenem pisanju zgledovali po ustavah
drugih evropskih drţav, predstavim v tem poglavju tudi ustavne ureditve lokalne
samouprave v nekaterih evropskih drţavah.
V četrtem poglavju predstavljam prikaz posameznih členov Ustave RS, ki
opredeljujejo lokalno samoupravo.
V petem poglavju predstavljam Svet Evrope, ki s svojimi smernicami in politikami
poskuša dvigniti nivo lokalne demokracije v vseh evropskih drţavah. Posebej
predstavljam Evropsko listino lokalne samouprave, ki je temeljni akt Sveta Evrope na
področju lokalne samouprave.
V naslednjem, šestem poglavju prikazujem Zakonsko ureditev lokalne samouprave v
RS, pri čemer dajem največji poudarek krovnemu Zakonu o lokalni samoupravi,
Zakonu o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, Zakonu o lokalnih volitvah
in Zakonu o financiranju občin.
V sedmem poglavju opisujem oblike neposredne in posredne lokalne demokracije,
predstavim pa tudi novejše oblike lokalne demokracije. Največji poudarek dajem
neposrednim oblikam lokalne demokracije in lokalnim volitvam.
V zadnjem poglavju poskušam predstaviti problematiko vzpostavitve druge ravni
lokalne demokracije v RS, stare in popravljene člene ustave, ki govorijo o širših
lokalnih skupnostih. Predstavim tudi nekatere predlagane oblike členitev RS na
pokrajine.
1.6 OMEJITVE OZ. TEŢAVE PRI PISANJU

Posebnih omejitev pri pisanju diplomske naloge nisem imel, mi jo je pa pošteno
zagodlo nesprejetje pokrajinske zakonodaje. Po tem, ko sem preštudiral vse
pripravljajoče se zakone s področja pokrajinske zakonodaje, sem moral - po
poraznih rezultatih referenduma o pokrajinah in zavrnitvi zakonodaje v Drţavnem
zboru Republike Slovenije - to poglavje korenito popraviti. Le tako sem lahko
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predstavil mnenja stroke o koristih vzpostavitve pokrajin kot druge ravni lokalne
samouprave v RS.
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2 SPLOŠNA OPREDELITEV LOKALNE DEMOKRACIJE
Lokalna demokracija je splet neposrednega odločanja prebivalcev in predstavniške
demokracije. Če ni neposrednega odločanja prebivalcev na lokalni ravni, ni mogoče
govoriti o lokalni samoupravi.

2.1 DEFINICIJA LOKALNE DEMOKRACIJE

Lokalna demokracija je v svojem bistvu bliţje ljudem kot drţavna organizacija.
Lokalna problematika je za ljudi mnogo bolj zanimiva kot odločanje o drţavnih
zadevah, saj gre v primeru lokalne demokracije za odločanje o lokalnih zadevah, ki
zadevajo praktično vse prebivalce lokalne skupnosti.
Koncept lokalne demokracije (local democratic governance) temelji na naslednjih
zmogljivostih lokalnih oblasti:
zmogljivosti političnega odločanja, to je sprejemanje uravnoteţenih in
koordiniranih odločitev;
demokratični zmogljivosti, to je odprtosti in konsistentnosti lokalne oblasti;
zmogljivosti in participacije odločitev lokalne oblasti, pri čemer je učinkovitost
kot merilo te sposobnosti razmerje med političnimi cilji in njihovo dejansko
izvršitvijo;
zmoţnost odzivanja in skladnosti političnih ciljev s stvarnimi moţnostmi in
potrebami skupnosti, ki se odraţajo v zadovoljstvu drţavljanov z javnimi
sluţbami in storitvami (Brezovšek et al., 2004, str. 15).
Lokalna demokracija se šteje za temeljni kamen parlamentarne demokracije in
vsakršne druge demokracije. Pomembna je tudi za uresničevanje človekovih pravic
in svoboščin; če ni lokalne demokracije na tej ravni, potem je tudi v druţbi ni.
Lokalne demokracije ne poznajo le diktature in centralistični sistemi (Rusija).
Ko govorimo o lokalni demokraciji, mislimo na lokalno samoupravo, vendar se ţeli
poudariti to, da je namenjena ljudem v lokalni skupnosti, ki morajo biti soudeleţeni
pri odločanju v lokalni skupnosti.
2.2 NAČELO SUBSIDIARNOSTI

Subsidiarnost izhaja iz latinske besede SUBSIDIUM - pomoč. Gre za staro načelo od
Aristotla dalje, ki pa je v sodobnosti znova reafirmirano in ponovno uveljavljeno.
Dr. Vlaj opredeljuje načelo subsidiarnosti kot:
• načelo subsidiarnosti je načelo druţbene organizacije, ki priznava svobodo
posameznika;
• načelo subsidiarnosti je najprej načelo omejitve oblasti;
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

drugi pomen je ideja pomoči (subsidium), ki krepi avtonomijo članov druţbe
in vzpodbuja naslovnike, da razvijajo svoje zmoţnosti do maksimuma;
načelo subsidiarnosti ne more biti obravnavano izolirano, temveč v povezavi s
še štirimi načeli: enotnost delovanja, učinkovitost, enotnost uporabe in
solidarnost;
subsidiarnost izhaja iz moralne obveze, da se spoštuje dostojanstvo in
odgovornost posameznikov, na čemer temelji namen vsake druţbe;
subsidiarnost je tudi dolţnost politične oblasti, da ukrepa v razmerju do
posameznika ali skupnosti, da se lahko uresničita kot takšna;
prava vloga lokalne samouprave je v vertikalni delitvi oblasti;
formula delitve pristojnosti daje najniţji ravni vse, kar ne more biti boljše in
učinkovitejše uresničevano na ravni, ki je neposredno nad njo;
načelo subsidiarnosti v institucionalnem in upravno-organizacijskem smislu
pomeni stalni razmislek o razdelitvi pristojnosti glede urejanja in odločanja o
javnih zadevah in sredstvih za njihovo uresničevanje;
kot politično načelo subsidiarnost pomeni, da so javne zadeve uresničevane
čim bliţe drţavljanom;
obnovljen interes za načelo subsidiarnosti sovpada z ţeljo po realokaciji
pooblastil med centralno in ostalimi političnimi oblastmi;
lokalna samouprava ni sama sebi namen - namenjena je ljudem in reševanju
njihovih potreb;
lokalne skupnosti so sposobnejše prisluhniti potrebam ljudi kot drţava;
za demokratičnost neke drţave je bistvenega pomena, da je demokracija
zavarovana in deluje v najmanjših enotah - v lokalnih skupnostih;
prebivalci lokalnih skupnosti morajo imeti zagotovljeno pravico, da z lastno
odgovornostjo urejajo vse zadeve lokalne skupnosti znotraj okvirov, ki jih
določa zakon.

Načelo subsidiarnosti ima več vidikov: filozofski, politični, upravno-organizacijski in
pravni.
Kot filozofsko načelo išče načelo subsidiarnosti stalno ravnovesje med svobodo
posameznika in politično oblastjo. Varuje posameznika kot osebnost, kot individuum,
pred neupravičenimi posegi politične oblasti. V tem pogledu gre najprej za omejitev
intervencije politične oblasti – drţave - v avtonomijo posameznika in tudi v
avtonomijo lokalne skupnosti. Politična oblast lahko poseţe v posameznikovo
svobodo z namenom, da se uresniči kot tak, to je kot svobodno bitje, in da razvije
vse svoje zmoţnosti.
Varovanje človekove svobode je vedno aktualno vprašanje. Gre za moralno obvezo,
da se spoštuje dostojanstvo in odgovornost posameznikov.
Kot politično načelo da je načelo subsidiarnosti prednost bazi pred vrhom oz.
zahteva, da je drţavljan soudeleţen pri odločanju o javnih zadevah na lokalni ravni,
na drţavni ravni in v mednarodnih povezavah (EU). Gre za tako imenovano
demokracijo od spodaj navzgor. Človek je subjekt pri odločanju in ne zgolj objekt.
Javne zadeve naj bi bile uresničevane čim bliţje drţavljanom.
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V upravno-organizacijskem vidiku gre za stalni razmislek o vertikalni delitvi oblasti;
kaj naj opravlja lokalna, regionalna in drţavna raven oblasti.
K pogodbi za Evropo je priloţen tudi protokol o subsidiarnosti in proporcionalnosti, v
katerem so usmeritve glede razmejitev pristojnosti med Unijo in drţavami članicami.
V MELLS je načelo subsidiarnosti, v upravno-organizacijskem pomenu, vsebovano v
4. členu.
V pravnem pomenu tega načela pa gre za to, da zakonodajalec pri normiranju
druţbenih odnosov vedno upošteva tudi načelo subsidiarnosti.
Pot za uresničevanje načela subsidiarnosti je decentralizacija, ki se vrši s področno
zakonodajo.
Decentralizacija pomeni prenos določenih javnih zadev iz drţavne pristojnosti v
pristojnost lokalnih skupnosti. Temu rečemo tudi politična decentralizacija. Prenos je
lahko v izvirno pristojnost lokalnih skupnosti ali pa v preneseno pristojnost. V
slednjem primeru gre za upravno decentralizacijo, ko lokalne skupnosti določene
upravne naloge opravljajo v imenu in za račun drţave ter pod stroţjim nadzorom
drţave. V pravnem smislu velja, da mora biti načelo subsidiarnosti vgrajeno v
celoten pravni red in v politiko.
Evropska listina nikjer izrecno ne uporabi izraza subsidiarnost, je pa to načelo po
vsebini zajeto tako v preambuli kot v normativnem delu listine.
2.3 NAČELO KONEKSITETE – POVEZANOSTI

Načelo koneksitete izvira iz nemške teorije in prakse, pomeni pa, da mora tisti
(drţava), ki drugemu (občini) naloţi odgovornost za opravljanje določenih javnih
nalog, temu zagotoviti tudi zadostna sredstva. Gre za zagotavljanje zadostnih
sredstev za obvezne lokalne naloge in za zagotovitev sredstev za prenesene naloge.
Če drţava pri prenesenih nalogah na zagotovi ustreznih sredstev, mora lokalna
skupnost zanje nameniti svoja sredstva, s tem pa se najeda materialna substanca
lokalne samouprave.
Načelo koneksitete je formalno deklarirano – proglašeno tudi v naši Ustavi v 140.
členu1. Ta člen je bil junija 2006 spremenjen tako, da ni več potrebno predhodno
soglasje lokalnih skupnosti za prenos določenih drţavnih nalog v opravljanje lokalnih
skupnosti, ostaja pa obveznost drţave, da v takih primerih zagotovi ustrezna
sredstva. Tudi v novem 143. členu2 je zapisano to načelo, tako da drţava lahko
prenese na pokrajino določene drţavne naloge, če za to zagotovi ustrezna sredstva.
V institucionalnem in upravno-organizacijskem pogledu pomeni načelo subsidiarnosti
stalni razmislek o razdelitvi pristojnosti glede urejanja in odločanja o javnih zadevah
in sredstvih za njihovo uresničevanje. V ţarišču pozornosti je drţavljan, opremljen s
1

V 140. členu v drugem odstavku sedaj Ustava RS določa, da :
»Drţava lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če
za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«
2
Ustavni zakon o spremembi 121., 140. in 143. člena Ustave RS, UL RS št. 68/2006 z dne 30. 6.
2006. Pokrajinska zakonodaja v preteklem mandatu ni bila sprejeta.
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sodobnimi pravicami, svoboščinami in novimi potrebami. Načelo subsidiarnosti išče
nenehno ravnovesje med svobodo posameznika in različnimi oblastmi in pomeni
tudi, da drţava in mednarodne institucije, predvsem EU, upoštevajo vlogo in poloţaj
lokalnih in regionalnih oblasti v posamezni drţavi.
2.4 POJEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Lokalna samouprava je tudi danes v ţarišču znanstvene, strokovne in politične
pozornosti, tako pri nas kot v Evropi. V sodobnosti je pomen lokalne samouprave še
posebej pomemben za presojo demokratičnosti neke druţbe. Danes lokalna
samouprava označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, da v mejah ustave in
zakonov predpiše in ureja pomemben deleţ javnih zadev lokalne narave z lastno
odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva. Iz pojma lokalna samouprava
torej izhaja, da gre za takšno obliko upravljanja, pri kateri se lokalna skupnost sama
upravlja, seveda le glede lokalnih zadev. Poudarek je na človeku, zadovoljevanju
njegovih sodobnih potreb in kakovosti ţivljenja njega in njegove druţine na kraju
prebivanja. Lokalne skupnosti pa niso vase zaprte skupnosti, temveč so odprte tudi
navzven, v širše lokalne skupnosti, drţavo, Evropo in globalno druţbo. Vse bolj
narašča tudi pomen čezmejnega povezovanja in sodelovanja lokalnih skupnosti.
Pojem lokalne samouprave pomeni več kot zgolj lokalno skupnost; pomeni lokalno
skupnost, ki ima status samouprave. Lokalna skupnost je zgolj nosilec lokalne
samouprave, njen subjekt, lokalna samouprava pa je pravno sistemska institucija, ki
opredeljuje poloţaj lokalne skupnosti. Ta se izraţa v njeni neodvisnosti od drţave in
od vsake druge organizacije. Analitično gledano zdruţuje torej pojem lokalne
samouprave dve sestavini: sociološko sestavino – lokalno skupnost in pravno
sistemsko sestavino – lokalno samoupravo (Šmidovnik, 1994, str. 27).
Po opredelitvah Šmidovnika in drugih teoretikov lahko povzamemo, da so bistveni
konstitutivni elementi institucije lokalne samouprave naslednji elementi
samoupravnosti:
Da so teritorialno določene in med seboj razmejene lokalne skupnosti
ustanovljene kot subjekti lokalne samouprave – npr. kot občine, pokrajine
itd., kar predstavlja teritorialni element samoupravnosti.
Da je tem skupnostim priznano delovno področje nalog, ki izraţajo interese
njenih prebivalcev - funkcionalni element samoupravnosti.
Da te naloge opravljajo člani skupnosti pod lastno odgovornostjo, in sicer
bodisi neposredno ali po svojih organih, ki jih izvolijo - organizacijski element
samoupravnosti.
Da ima skupnost lastna materialna in finančna sredstva za opravljanje svojih
nalog - materialno-finančni element samoupravnosti.
Osnovna ideja lokalne samouprave je torej participacija prebivalcev pri reševanju
lokalnih zadev. Lokalna samouprava tako predstavlja način upravljanja javnih zadev,
se dogaja v lokalni skupnosti, prebivalci skupnosti volijo organe oz. predstavnike,
poleg tega pa ima pristojnosti, ki vplivajo na ţivljenje in razvoj prebivalcev. Lokalna
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samouprava je pravno-sistemska institucija odločanja o lastnih zadevah v lokalni
skupnosti.
Naloga lokalne samouprave je sluţenje interesom lokalnega prebivalstva in skrb za
zadeve, za katere drţava ne more dovolj intenzivno skrbeti.
Pomembna sestavina lokalne samouprave je tudi pravica sprejemanja lastnih
predpisov (statutarna pravica), vendar pa pri tem ne gre za originarne, temveč za
izvedeno obliko predpisov, ki so podobni tistim, ki jih lahko izdaja izvršilna veja
oblasti na drţavni ravni. Zato je mogoče pod pojmom avtonomija lokalne
samouprave razumeti zgolj izvrševanje zakonov, ki vsebujejo tudi pravico
sprejemanja določenih aktov.
2.5 POJEM LOKALNE SKUPNOSTI

Človek se v svojem ţivljenju povezuje v skupine z drugimi ljudmi in z njimi tvori
druţbene skupine. Tako nastanejo tudi tako imenovane interesne skupine, ki
temeljijo na skupnih interesih določenih ljudi.
Lokalna skupnost je posebna vrsta druţbene skupine (teritorialna skupina), ki temelji
na prostoru oziroma teritoriju. Lokalna skupnost je torej teritorialna skupnost ljudi, ki
svoje skupne potrebe zadovoljujejo s skupnimi dejavnostmi.
V teoriji ne obstaja skupna definicija lokalne skupnosti. Kot sestavine pojma lokalna
skupnost pa razumemo:
dejstvo naselitve na določenem teritoriju;
skupni interesi in potrebe oziroma skupne dejavnosti ljudi;
zavest o pripadnosti skupnosti (integriranost v skupnost).
Samoupravna lokalna skupnost je posebej organizirana in pravno opredeljena
skupnost ljudi na določenem teritoriju.
Lokalna skupnost je povsem sociološki pojem, za samoupravno lokalno skupnost pa
je pomembno, da predstavlja upravno-pravno kategorijo, da je ozko povezana s
pojmom lokalna samouprava in da je pravni pojem.
Izhodiščni elementi lokalne skupnosti so prebivalci, teritorij in integriranost, pri
pojmu samoupravna lokalna skupnost pa se tem trem pridruţi še odločilen pravni
element. Pravni element pomeni, da mora biti sprejeta pravna norma drţavnega
organa, na osnovi katere dobi neko območje status samoupravne lokalne enote in s
tem pravno priznani poloţaj v pravnem in političnem sistemu drţave.
Razlika med pojmom lokalne skupnosti in samoupravne lokalne skupnosti je v tem,
da predstavlja samoupravna lokalna skupnost posebno organizacijsko tvorbo, v
okviru katere delujejo posebni organi z izvoljenimi predstavniki prebivalcev v njih.
Lokalna skupnost je torej druţbeni pojav, samoupravna lokalna skupnost pa
normativna institucija.
Pri opredelitvi pojma lokalne skupnosti torej prevladuje sociološki, pri opredelitvi
samoupravne lokalne skupnosti pa pravni pristop.
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Kadar torej odnosi in akcije med ljudmi na nekem območju dobijo ustrezno formalno
obliko, je nastala lokalna skupnost kot formalna institucija oziroma samoupravna
lokalna skupnost.
Samoupravne lokalne skupnosti torej opravljajo lokalne zadeve v svojem imenu in za
svoj račun.
Oblast samoupravne lokalne skupnosti je delegirana oz. izvedena. Pravica
zapovedovanja in prepovedovanja ne izhaja iz njihove lastne moči, temveč iz moči
drţave.
V Sloveniji je osnovna samoupravna skupnost občina, ki jo opredeljuje ZLS (ZLS, 2.
člen). Za oblikovanje občine, o čemer odloči DZ, je pomembna prostorska
zaokroţenost območja, sposobnost zadovoljevanja skupnih potreb in interesov
prebivalcev ter zavest o pripadnosti kraju oz. skupnosti.
Samoupravne lokalne skupnosti se upravljajo preko ljudi, izbranih v okviru te
skupnosti, torej se upravljajo same.
Na področju znanstvenega proučevanja obstaja toliko opredelitev lokalne skupnosti,
kolikor je piscev, ki so se teoretično ukvarjali s tem vprašanjem.
George Hillery je na angleškem govornem področju zbral štiriindevetdeset
opredelitev lokalne skupnosti. Iz njegove klasifikacije izhaja, da so bistveni elementi
lokalne samouprave: določen teritorij, ljudje, naseljeni na tem teritoriju, potrebe teh
ljudi, dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb ter zavest ljudi o skupnosti, ki ji
pripadajo. Lokalna skupnost je torej tista teritorialna druţbena skupnost, kjer na
najniţji ravni nastajajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče
reševati le na skupen način (Šmidovnik, 1994, str. 17).
Za lokalno skupnost je značilno, da njeni prebivalci sami upravljajo z lokalnimi
zadevami. Gre torej za samoupravni poloţaj lokalne skupnosti. Tak poloţaj
samoupravni skupnosti podeli ali prizna drţava z zakonom, včasih pa kar z ustavo.
Posamezna lokalna skupnost pridobi poloţaj lokalne samouprave z aktom drţave.
Element teritorija predstavlja območje lokalne skupnosti. Pogojen je z nastankom
manjših ali večjih naselij, pri čemer imamo brez števila tipov lokalnih skupnosti, ki jih
povezujejo elementarni problemi, ki jih je potrebno reševati na skupen način zaradi
sobivanja na določenem teritoriju. Problem se pojavi pri razmejitvi lokalnih
skupnosti. Če velja, da je območje naselja pogoj za vzpostavitev lokalne skupnosti,
je potrebno še preostalo območje drţave administrativno razdeliti med lokalne
skupnosti. Lokalne skupnosti so druţben pojav, ki se ne more podrejati
administrativnim razdelitvam, ampak bi moralo biti obratno, razmejitve
administrativnih teritorialnih enot bi morale sloneti na lokalnih skupnostih. Zaradi
vseh naštetih teţav lahko območja lokalnih skupnosti opredelimo le v povezavi z
drugimi elementi.
Prebivalstvo je drugi element lokalne skupnosti; to so stalno naseljeni ljudje na
določenem območju, ki s poselitvijo postane naselje in druţbena skupnost.
V določeno skupnost veţejo ljudi potrebe. Izvajanje določenih dejavnosti omogoča
zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev. Potrebe prebivalcev lokalnih skupnosti
na podeţelju so drugačne od potreb prebivalcev v mestnih lokalnih skupnostih,
čeprav je vedno manj takih potreb, ki bi bile specifične za ene ali druge. Danes se
podeţelsko-mestne razlike ne dajo več razloţiti z dihotomijo, ki razlikuje samo
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podeţelje in mesto. Vedno bolj se uporablja teorija urbano-ruralnega kontinuuma,
po kateri imamo poleg obeh skrajnih lokalnih skupnosti tudi vmesne, ki pa se lahko
bolj nagibajo k eni ali drugi strani. So pa še vedno razlike v obsegu potreb. Obseg
potreb po komunalnih, energetskih, prometnih, šolskih, zdravstvenih in drugih
dejavnostih je namreč v mestnem okolju neprimerno večji kot na podeţelju.
Zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva bi lahko razdelili na dva načina.
Določene dejavnosti je mogoče opravljati neprofesionalno, z medsebojno pomočjo,
prostovoljnimi prispevki in s prostovoljnim delom, medtem ko je potrebno za
zadovoljevanje drugih zahtevnejših potreb organizirati javne institucije.
Organizacijsko-vodstvena struktura je tudi eden od elementov lokalne skupnosti, ki
je predpogoj za izvajanje vsakršnih dejavnosti v lokalni skupnosti. Včasih so v
naseljih delovali tradicionalni načini vodenja, ki so temeljili na sorodstvenih,
razrednih, delovnih in drugih vrednotah. Dandanes je način vodenja lokalnih
skupnosti zakonsko določen. Lokalne skupnosti vodijo legitimno izvoljeni
predstavniki, ki načeloma svoje vloge ne opravljajo profesionalno.
Element zavesti ljudi o njihovi skupni pripadnosti kraju je prav tako element lokalne
skupnosti, morda celo eden najbolj prepoznavnih. Skupne potrebe ljudi na istem
prostoru rodijo skupno zavest, da pripadajo določenemu kraju, da jih veţejo enake
usode vezane na isti prostor in zavest določene enakosti in medsebojne solidarnosti.
Istočasno pa se pri lokalnih prebivalcih pojavlja nekakšno skupno nezaupanje do
prišlekov – tujcev, ki je morda danes manj izrazito kot pred desetletji. Predvsem v
podeţelskih lokalnih skupnostih, kjer so si v preteklosti prebivalci večinoma sami
zgradili komunalno infrastrukturo, je odpor do tujega še vedno zelo prisoten.
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3 PRIMERJALNI PRIKAZ LOKALNE SAMOUPRAVE
3.1 ZGODOVINA LOKALNE SAMOUPRAVE NA OBMOČJU NEKDANJE
JUGOSLAVIJE IN SLOVENIJE

Takoj po koncu 1. svetovne vojne - do zgodovinskih sprememb v oktobru, novembru
in decembru 1918 - je sedanje ozemlje Slovenije spadalo v območje deţelne vlade
za Kranjsko v Ljubljani, deţelne vlade za Koroško v Celovcu, namestništva za
Štajersko v Gradcu, deţelne vlade za Goriško v Gorici in ţupanije Zala v
Zalaegerszegu in Ţelezne ţupanije v Szombathelyju. Iz navedenega lahko sklepamo,
da so za samoupravne zadeve obstajala ločena »oblastva« deţelne samouprave.
Ţe 29. 10. 1918 je nastala Drţava Slovencev, Hrvatov in Srbov, nato pa po zdruţitvi
te drţave s kraljevino Srbijo 1. 12. 1918, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Za
kratkotrajno obdobje delovanja Narodne vlade za Slovenijo je značilna najvišja
stopnja samouprave do tedaj.
V Ustavi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki jo je sprejela ustavodajna
skupščina 28. 6. 19213 (na Vidov dan), je področje lokalne samouprave
obravnavano v okviru VIII. oddelka4. Iz ustavnih določil je izhajalo, da se uprava deli
na drţavno upravno področje in na samoupravno področje. Pri tem se naloge
lokalnega pomena opravljajo v okviru samoupravnih enot – občin, okrajev in oblasti.
Ustavo kraljevine Jugoslavije je predpisal in proglasil kralj Aleksander 3. 9. 1931. V
tej ustavi je področje lokalne samouprave obravnavano v posebnem oddelku z
naslovom »Samouprava«. Glede teritorialnega opravljanja nalog uprave je ustava
predpisovala, da se uprava v kraljevini izvaja v banovinah, srezih in občinah. Leta
1933 je bil v sluţbenem listu kraljevske banske uprave Dravske banovine objavljen
Zakon o občinah, ki je opredeljeval občine kot samoupravna telesa in pravne osebe
po javnem in zasebnem pravu.
Obdobje 2. svetovne vojne, ko so območje Slovenije okupirale nemška, italijanska in
madţarska armada in ko se prične z narodnoosvobodilno borbo izgrajevati tudi nova
struktura oblasti, je s stališča lokalne samouprave specifično obdobje. Na eni strani
je okupator organiziral svojo civilno oblast, na drugi strani pa se je pričela izgrajevati
tudi oblastna struktura v okviru narodnoosvobodilnega gibanja. Vseeno pa so bili v
času vojne postavljeni nekateri temelji za kasnejšo (povojno) ureditev v Sloveniji. Pri
tem je povojna lokalna samouprava in teritorialno oblikovanje posameznih enot
razvojno povezana z razvojem ljudskih odborov, ki so nastali iz narodnoosvobodilnih
odborov (NOO) med vojno. V normativnem smislu so predstavljali prva zapisana
pravila o NOO »Fočanski predpisi«5, ki jih je izdal upravni odsek Vrhovnega štaba
3

Ustava uzakoni centralizem in unitarizem, kralj je dobil pooblastilo potrjevanja zakonov in postal
vrhovni vojaški poveljnik.
4
VIII. oddelek ustave, Upravna oblast: za posle krajevnega značaja se ustanovi krajevna (občinska,
sreška in oblastna) samouprava.
5
CK in vrhovni štab NOV in POJ sta jih izdala na osvobojenem ozemlju med Bosno, Hercegovino,
Črno goro in Sandţakom, da bi organizirali ljudsko oblast.

12

narodnoosvobodilne vojske v februarju 1942. Na II. zasedanju AVNOJ-a so bili
potrjeni kot revolucionarni pravni akt za postavljanje novih lokalnih organov oblasti.
NOO so bili voljeni začasni organi oblasti.
Na območju Slovenije so delovali terenski odbori OF ţe v času, ko še ni bilo
osvobojenega ozemlja, kar spada med specifičnosti slovenskega razvoja ljudske
oblasti. Med vojno so postali terenski odbori OF del ljudskega pojmovanja oblasti.
Imeli so bistvene elemente samouprave: bili so voljeni in so v določenih področjih
samostojno odločali, imeli so svojo stvarno in krajevno pristojnost ter so izvrševali
vso oblast razen vojaške. S stališča predpisov, ki so urejali vprašanja teritorialnih
enot, je iz časa vojne posebej pomemben maja 1944 sprejet Odlok Predsedstva
slovenskega narodnoosvobodilnega sveta o krajih, okrajih in okroţjih ter njihovih
Narodnoosvobodilnih odborih, ki je določal, da bo končna določitev področij krajev,
okrajev in okroţij odrejena z zakonom. Le-ta je bil sprejet takoj po vojni septembra
1945. Navedeni odlok je v pravnem smislu pomemben tudi zaradi kontinuitete, kar
pride kasneje do izraza tudi v določbah Ustave Ljudske republike Slovenije6 iz leta
1947, kje je navedeno, da ljudstvo izvršuje svojo oblast po svobodno izvoljenih
predstavniških organih drţavne oblasti, ljudskih odborih, ki so se razvili v
narodnoosvobodilni borbi.
31. 1. 1946 leta je bila sprejeta Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije
(FLRJ). Potem, ko je bil v letu 1946 izdan še Zakon o ljudskih odborih, je bila v celoti
postavljena konstrukcija nove drţave, ki je temeljila na ljudskih odborih. Nova
drţava je bila sestavljena iz ljudskih odborov, ki so delovali na treh, oziroma celo
štirih stopnjah: najniţja enota je bila kraj, srednja stopnja je bil okraj ali mesto,
najvišjo stopnjo je predstavljalo okroţje, republika pa je lahko uvedla še četrto
stopnjo – oblast. Ljudski odbori so izvrševali svoje naloge neposredno na skupščini
odbornikov in po izvršilnih organih in upravnih organih – to je izvršilnih odborih.
Do pomembnih sprememb v teritorialni razdelitvi Slovenije je prišlo v letu 1952, ko
je bil v mesecu aprilu sprejet Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na
mesta, okraje in občine. S tem zakonom je bil na novo uveden pojem in institucija
občine v sistem lokalnih teritorialnih enot.
Prelomnico v poloţaju teritorialnih enot pomeni leto 1955, ki ga štejemo za leto
vzpostavitve komunalnega sistema. V njem je občina dobila poloţaj komune. V
najširšem smislu je pojem občine predstavljal organizirano skupnost ljudi, ki na
določenem območju izvršuje oblast in upravlja druge druţbene zadeve. Bila je
oblastna in samoupravna skupnost, ki pa je večino nalog opravljala za drţavo.
Po ustavi iz leta 19637 je občina postala ustavna institucija, ki je imela svoje pravice
po sami ustavi. Občina je dobila ustavni status temeljne oblike druţbenopolitičnega
samoupravljanja v političnem sistemu drţave in status temeljne druţbenopolitične
skupnosti. Občina je bila predvidena kot najmanjša temeljna druţbenopolitična
skupnost, ki naj praviloma opravlja vse funkcije druţbene skupnosti in odloča o vseh
temeljnih zadevah, ki se tičejo občanov, bila pa je tudi temeljna teritorialna skupnost
samoupravljanja, v kateri naj bi se samoupravljanje najbolj neposredno
6

Ustavodajna skupščina Ljudske republike Slovenije je sprejela Ustavo 17. 1. 1947 in se
preimenovala v Ljudsko skupščino LRS.
7
Nova Ustava FLRJ je bila sprejeta 7. 4. 1963.
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uresničevalo. Posledica te koncepcije občine je bila, da je občina dobivala vse več
pristojnosti in nalog tudi kot neke vrste transmisija širših druţbenopolitičnih
skupnosti. Konceptualno je namreč temeljila na tem, da se v njej, poenostavljeno
rečeno, uresničujejo vse funkcije druţbene skupnosti, razen tistih, ki so z ustavo
določene kot pravice in dolţnosti širših druţbenopolitičnih skupnosti (Grafenauer,
2000, str. 317).
V občini je bilo predstavniško telo občinska skupščina, ki sta jo sestavljala občinski
zbor in zbor delovnih ljudi. Občinska skupščina je izmed svojih odbornikov izvolila
predsednika, ki je - poleg tega, da je skliceval in vodil seje ter predstavljal in
zastopal občino kot pravno osebo - predvsem skrbel za izvrševanje sklepov občinske
skupščine ter usklajeval delo njenih organov. V občini so obstajali sveti kot politično
izvršilni organi občinske skupščine in organi druţbenega samoupravljanja na
področjih, za katera so bili ustanovljeni.
V ustavi iz leta 1963 je bila posebej opredeljena tudi krajevna skupnost, za katero je
bilo določeno, da v njej organizirajo občani komunalne, stanovanjske, gospodarske,
socialne, zdravstvene, kulturne, prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti
neposrednega zadovoljevanja svojih potreb ter potreb druţin in gospodinjstev.
Organizacijo krajevne skupnosti, ki je bila pravna oseba, je urejal njen statut, ki ga
je potrdila občinska skupščina. Temeljni organ v krajevni skupnosti je bil svet
krajevne skupnosti, svoje naloge pa je krajevna skupnost opravljala s sredstvi, ki ji
jih je zagotavljala občina ter s sredstvi, ki so jih prispevali občani in delovne
organizacije v krajevni skupnosti.
Ustava Socialistične republike Slovenije, ki je bila sprejeta leta 1974 8, je v temeljnih
načelih uvodnega dela vsebovala določila o samoupravljanju in njegovem
uresničevanju v:
temeljnih organizacijah zdruţenega dela;
krajevnih skupnostih;
samoupravnih interesnih skupnostih in
druţbenopolitičnih organizacijah.
Ustava je poloţaj občine kot temeljne teritorialne enote opredeljevala takole:
»Občina je samoupravna in temeljna druţbenopolitična skupnost, ki temelji na
samoupravljanju in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi«. S takšno
ustavnopravno opredelitvijo se, za razliko od prejšnje ustavne ureditve, neposredno
poudarja samoupravni značaj občine. Ustava je določala, da delovni ljudje in občani
v občini opravljajo vse funkcije oblasti in uresničujejo vse druge skupne interese,
razen tistih, ki jih v skladu z ustavo uresničujejo v širših druţbenopolitičnih
skupnostih.
Kot organ druţbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in
dolţnosti občine je delovala občinska skupščina, ki so jo sestavljali: zbor zdruţenega
dela kot zbor delegatov delovnih ljudi v organizacijah zdruţenega dela in drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih, zbor krajevnih skupnosti kot zbor
delegatov delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih in druţbenopolitični zbor
8

Ustavo SRS je sprejela Skupščina SRS in je bila objavljena v Uradnem listu SRS, št. 6/1974 z dne
28. 2. 1974.
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kot zbor delegatov delovnih ljudi in občanov, organiziranih v druţbenopolitične
organizacije.
V delovanju komunalne ureditve se je pokazala vrsta slabosti, na katere so
opozarjali strokovnjaki. Ugotavljali so slabe strani velikih občin, posebej pa so
opozarjali na to, da so občine razpolagale z objektivno zelo velikimi moţnostmi, tako
v izvrševanju funkcije oblasti, kot pri upravljanju drugih druţbenih zadev. Le-te so
pogosto uresničevale v smislu ozkih lokalnih interesov, protitrţne zaščite občinskega
gospodarstva, zapiranja v občinske meje, skratka v pretiravanju avtonomnega
poloţaja občin. Kot slabost delovanja pa so posebej izpostavljali pomanjkljivosti v
delovanju delegatskega sistema, krepitvi birokratsko-tehnokratskih elementov,
pretirano odločujočem poloţaju posameznih »občinskih šefov«, preorganiziranosti
občinskih organov in drugo. V strokovnih krogih so bile vedno bolj pogosto
izpostavljene zahteve po reformi oziroma celo reviziji obstoječega koncepta občine,
v katerih gre predvsem za predloge nove ureditve, podobne ureditvi v drugih
evropskih drţavah (Grafenauer, 2000, str. 346).
3.2 USTAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V NEKATERIH
EVROPSKIH DRŢAVAH

Tako kot so si evropske drţave med seboj različne glede ustavnih ureditev, tako
imajo različno urejeno lokalno samoupravo. Imamo primere zelo centraliziranih
drţav (Slovenija) z največ eno nivojsko strukturo lokalne samouprave, kot tudi
drţave z zelo razvito lokalno demokracijo z dvo ali celo tro-nivojsko lokalno
samoupravo.
Obstajajo precejšnje razlike med zahodno evropskimi drţavami in drţavami srednje
in vzhodne Evrope, ki pospešeno uvajajo decentralizacijo. Nastanek sodobnega in
učinkovitega sistema lokalne samouprave je v teh drţavah še vedno ena od glavnih
tem reform javne uprave. Izkušnje in rezultati kaţejo, da niso bila izpolnjena vsa
pozitivna pričakovanja, ki naj bi jih prinesla decentralizacija in nastanek lokalne
samouprave.
3.2.1 Lokalna samouprava v Franciji
Francoski model lokalne samouprave je imel, tako kot francoska drţavna in politična
ureditev nasploh, največji vpliv na ureditev lokalne samouprave v evropskih drţavah
(z izjemo Velike Britanije), povzemali pa so ga tudi po drugih celinah, predvsem tam,
kamor so segali francoski kolonialni interesi. Temelji na teoriji o decentralizaciji, ki je
plod francoskih političnih doktrin in datira iz časa francoske revolucije in
Napoleonovega cesarstva. Prvi francoski zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet ţe
leta 1789 in pomeni najbolj radikalen oziroma revolucionaren prelom s fevdalno
preteklostjo (Šmidovnik, 1994, str. 37).
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Vaţen ukrep francoske revolucije je bil uvedba departmajev. Bili so produkt teţenj,
ki so nasprotne idejam lokalne samouprave. Te centralistične teţnje so imele za
posledico ustanovitev administrativnih enot, ki jih bo mogoče čim laţje obvladovati iz
centra drţave. Šele pozneje, proti koncu 19. stoletja, se je v departmajih pričelo
razvijati samostojno ţivljenje, ki je pomenilo zametek njihove samoupravnosti. V njih
se danes srečujeta in sodelujeta drţavna uprava in lokalna samouprava.
Znotraj centralističnega sistema drţave je bilo občinam in pozneje departmajem
določeno področje samouprave. Pristojnosti francoskih občin so vezane na lokalne
zadeve, ki pa po francoskem pojmovanju lokalne samouprave zajema sorazmerno
ozko delovno področje nalog.
V skladu s centralistično ureditvijo drţave je urejen sistem ostrega drţavnega
nadzorstva na lokalno samoupravo.
Francija ima daleč najbolj razdrobljeno teritorialno podobo. Ima največje število
majhnih občin; vseh občin je 36.400, od tega jih ima kar 28.000 manj kot 500
prebivalcev. Obstajajo celo občine z manj kot petdesetimi prebivalci, po drugi stani
pa imajo več milijonske mestne občine. Tako je Francija najbolj klasičen primer
naravnega oblikovanja občin po načelu: eno naselje - ena občina.
Francija je bila do nedavnega med najbolj centraliziranimi drţavami v Evropi. Toda v
zadnjih petindvajsetih letih je naredila temeljite spremembe v smeri regionalizacije
in decentralizacije. Centralistični sistem se je izkazal kot ovira za nadaljnji
gospodarski in druţbeni razvoj. Glavne decentralizacijske reforme v Franciji so izvedli
s sprejetjem decentralizacijskih zakonov v letih 1982 in 1983. Uvedli so regijo kot
vmesno raven odločanja med departmajem in centralno drţavo ter splošne volitve za
organe odločanja v regijah in departmajih. Francija je nadaljevala z
decentralizacijskimi reformami in leta 2003 tudi v ustavi navedla, da je
decentralizirana drţava. V Franciji obstajajo posebne oblike lokalnih skupnosti, kot
so skupnosti občin, urbane skupnosti in skupnosti aglomeracij.
3.2.2 Lokalna samouprava v Nemčiji
Nemška lokalna samouprava oziroma komunalna samouprava – Die Kommunale
Selbstverwaltung – je nastala v začetku 19. stoletja.
Nemška ustava iz leta 1919 je prvi enotni nemški dokument, ki postavlja določena
načela glede komunalne samouprave. Kasneje je imel na razvoj nemške samouprave
velik vpliv razvoj dogodkov okrog vzpona in padca hitlerizma ter vplivi posameznih
okupacijskih sil po okupacijskih conah.
V zadnjih letih prevladuje v nemški pravni teoriji pojmovanje, da imajo vse naloge
lokalnih skupnosti svoj prvotni izvor v drţavni oblasti. To so ideje decentralizacije, ki
jih vsiljuje in potrjuje dejanski odnos med sodobno drţavo in lokalno skupnostjo.
Drţava je tista, ki odmerja in zagotavlja prostor lokalni samoupravi v svojem okviru;
drţava ureja sistem lokalne samouprave; drţava ustanavlja in razmejuje lokalne
skupnosti (Šmidovnik, 1994, str. 46).
Danes deluje v Nemčiji kot zvezni drţavi večnivojska lokalna samouprava znotraj
posameznih deţel. Oblikovane imajo občine in okraje, v deţeli Bavarski tudi tretji
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nivo, to je okroţja. Nemška ureditev opredeljuje tri tipe občin: navadno –
podeţelsko občino, samostojno mestno občino in iz okraja izločeno mestno občino.
Nemčija ima po reorganizaciji 8.500 občin. Še vedno prevladujejo majhne občine,
saj jih ima več kot polovica manj kot 2.000 prebivalcev.
Drugo pa je funkcionalni vidik nemške lokalnih skupnosti, to je vprašanje njihovih
nalog. Obseg teh nalog je občutno večji, kot to velja za francoske občine in
departmaje. Nemške lokalne skupnosti imajo izvirne in prenesene pristojnosti in
opravljajo načeloma vse zadeve javne uprave na svojem območju, razen če jih
zakon ne poverja vzporedno z lokalnimi skupnostmi organiziranim izpostavam
drţavne uprave. Okraji so obenem organi lokalne samouprave in izpostava drţavne
uprave. Občinski redi v posameznih deţelah zelo raznoliko urejajo volitve,
pristojnosti in medsebojne odnose med občinskimi sveti, njihovimi morebitnimi
odbori, ţupanom in občinsko upravo.
3.2.3 Lokalna samouprava na Hrvaškem
Zgodovina lokalne samouprave je imela veliko skupnega z razvojem lokalne
samouprave v Sloveniji, saj sta bili obe sedanji samostojni drţavi več kot dve stoletji
deli skupnih drţav.
Hrvaška ustava jamči svojim drţavljanom pravico do lokalne samouprave, ki zajema
odločanje o potrebah in interesih lokalnega pomena, kot so zlasti urejanje prostora
in urbanistično načrtovanje, urejanje naselij, komunalne dejavnosti, otroško in
socialno varstvo, kultura, šport in varstvo okolja. Hrvaška je z zakonodajo iz leta
1992 na novo vzpostavila lokalno samoupravo na podlagi izročil Avstro-Ogrske in
Banovine Hrvaške ter sodobnih potreb nove drţave. Temelji lokalne samouprave sta
občina (općina) in mesto (grad), medtem ko so regije (ţupanje) najprej enote
drţavne uprave in šele nato tudi širše lokalne skupnosti. Po izvedeni reformi lokalne
samouprave so na Hrvaškem zelo pogoste kritike novih rešitev. Predvsem so številni
predlogi za spremembo statusa ali območja občin in zahteve za pridobitev statusa
mestne občine.
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4 USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Ustavo Republike Slovenije je sprejela skupščina Republike Slovenije 23. decembra
19919.
Prinesla je ustavno garancijo lokalne samouprave, kar je značilnost vseh
demokratičnih ustav. Nastajanje ustave RS so spremljala velika razhajanja na
področju lokalne samouprave, še zlasti spopad med centralisti in regionalisti. Po
mnenju dela stroke je bil vgrajen v ustavo centralistični model upravljanja drţave, ki
se na področju lokalne samouprave kaţe v restriktivnem gledanju na pristojnosti
občin, v nemogoči formulaciji pokrajine kot prostovoljne tvorbe, ki raste iz občin in
jo te ustanavljajo ter v določbi, da naloge drţavne uprave opravljajo samo
ministrstva. Na podlagi takšnih določb smo takrat dobili šibke občine, ki so absolutno
podrejene drţavi, tako glede pristojnosti kot glede financiranja. Zagovorniki takšnih
formulacij so se sklicevali na to, da je treba novo drţavo čimbolj okrepiti in da bi jo
uvedba pokrajin kot obveznih skupnosti oslabila navznoter in navzven v razmerjih do
drugih drţav. Po petnajstih letih pa je le prevladalo strokovno stališče, da je treba
spremeniti te določbe tako, da bi bil omogočen proces decentralizacije RS in s tem
uresničevanje načela subsidiarnosti.
9. člen vsebuje garancijo lokalne samouprave v RS in je v bistvu politično načelo.
Ustava ima posebno poglavje, ki vsebuje sedem členov o lokalni samoupravi. Ti členi
so podlaga za pripravo in sprejem Zakona o lokalni samoupravi, kot temeljnega
predpisa in spremljajočih zakonov.
Prebivalci RS uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih
skupnostih (138. člen). Jasno je, da so druge lokalne skupnosti lahko le pokrajine in
nič drugega (kot so definirane v 143. členu Ustave). Tudi druge evropske drţave
imajo enako poimenovane temeljne lokalne skupnosti.
V 139. členu je občina definirana kot samoupravna lokalna skupnost, ZLS pa jo
opredeljuje še kot temeljno lokalno skupnost. Temeljna gradbena enota za občino je
naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi interesi in potrebami. V RS je 6000
naselij, ki so razvrščena v 210 občin 10. Imamo občine z 1 naseljem in občine z do
100 naselji. Občino ustanovi drţava z zakonom (ZUODNO) po predhodno
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem
območju. Gre za posvetovalni ali poizvedovalni referendum, kar pomeni, da izid
referenduma pravno ne zavezuje Drţavnega zbora.
V juniju 2006 je bil spremenjen 140. člen, ki govori o delovnem področju lokalnih
skupnosti. Le-ta določa, da v pristojnost občin spadajo lokalne zadeve, ki jih lahko
občina ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine. V tem členu je sedaj
9

Ustavo RS je sprejela skupščina RS dne 23. 12. 1991 in je bila objavljena v UL RS št. 33/1991 z dne
28. 12. 1991.
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V RS je bilo v letu 2006 ustanovljeno 17 novih občin. V UL RS št. 27/2006 z dne 13. 3. 2006 je
objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij, ki ustanavlja 12 novih občin. V UL RS št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006 pa je objavljeno
dopolnilo istega zakona, ki ustanavlja še 5 novih občin.
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črtano predhodno soglasje lokalne skupnosti za prenos drţavnih nalog nanje. V
drugem odstavku tega člena Ustava sedaj določa, da lahko drţava z zakonom
prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če za to
zagotovi tudi potrebna sredstva.
V 141. členu je govor o posebnem tipu občine, o mestni občini. Mesto lahko dobi
status mestne občine po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon. Mestna občina
je lokalna skupnost, ki opravlja naloge kot vsaka občina in še dodatne naloge, ki se
nanašajo na razvoj mesta.
Tretji tip občin po ZLS so občine s posebnim statusom, o čemer govorita 26. in 27.
člen ZLS. Gre za obmejne občine, za katere ima drţava poseben interes glede
njihovega obstoja in razvoja. O teh občinah in celotnih območjih, ki se demografsko
praznijo, je govora v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil
sprejet oktobra 200511 (ZSSRR, 3. člen).
V RS imamo 11 mestnih občin, kar ni bil strokovni predlog. Stroka je predlagala 6 - 8
mestnih občin, nekateri celo 2, politika pa je osmim predlaganim dodala še 3.
142. člen govori o dohodkih občine. Občina se financira iz lastnih virov, drţava pa
lahko zagotovi slabše razvitim občinam dodatna sredstva. Sprejet je bil nov Zakon o
financiranju občin12, ki velja od 1. 1. 2007. Ta zakon v 3. členu določa, da temelji
financiranje občin na načelih lokalne samouprave, predvsem na načelu
sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in načelu samostojnosti občin pri
financiranju občinskih nalog. Evropska listina v 9. členu določa 8 temeljnih načel
financiranja lokalnih skupnosti. Brez materialne podlage, oz. sistema financiranja
lokalnih skupnosti, ki zagotavlja njihovo učinkovito delovanje ni lokalne samouprave.
DZ RS je dne 20. junija 2006 z Ustavnim zakonom13 sprejel novi 143. člen, ki govori
izrecno o pokrajini. S tem je bil presekan gordijski vozel, ki je onemogočal
regionalizacijo Republike Slovenije. Pokrajina, kot širša samoupravna lokalna
skupnost, je v slovenski lokalni samoupravi ustavna kategorija. Ustavodajalec jo je
vključil v poglavje o lokalni samoupravi kot drugo raven lokalne samouprave.
Pokrajine je po prevladujočem mnenju treba uvesti, sprememba ustave pa je bila
potrebna, če naj bo Slovenija brez ostanka razdeljena na občine in pokrajine. Po do
takrat veljavni ustavi so se občine lahko prostovoljno povezovale v pokrajino.
11

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSSRR)– UL RS št. 60/1999, 56/2003,
83/2003, UPB1 93/2005.
12
Zakon o financiranju občin (ZFO) UL RS št. 80/1994, UL RS 45/1997, Odl. US U-I-43/96, 56/1998,
1/1999, ZNIDC 59/1999, Odl. US U-I-43/1999, 61/1999, Odl. US U-I-233/1997, 79/1999 – ZJF,
89/1999 Odl. US: U-I-359/1998, 119/2002 Odl. US U-I-165/00-7, 40/2003 Odl. US U-I-256/00-6,
90/2005, 32/2006 UPB 1, 123/2006 ZFo-1, 57/2008 ZFO 1A.
13
V 3. členu določa, da se v 143. členu naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pokrajina)«.
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z
zakonom določene zadeve regionalnega pomena.
Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedeţ in ime. Zakon
sprejme drţavni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem
zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin.
Drţava z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, mora
pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.«

19

Primerjalni pregled ustav drţav v prehodu pa nam pokaţe, da je regija v teh ustavah
določena kot obvezna druga raven lokalne samouprave.
144. člen govori o nadzoru drţavnih organov, ki nadzorujejo zakonitost dela lokalnih
skupnosti. Ta nadzor opravljajo Vlada in Ministrstva, vsako na svojem področju,
zakonsko pa je urejen v X. poglavju ZLS.
V istem poglavju Ustave je še 145. člen, ki govori o samoupravi na področju
druţbenih dejavnosti ali t.i. funkcionalni samoupravi. Drţava lahko prizna nekaterim
organizacijam določeno avtonomijo in lahko nanje prenese posamezne zadeve iz
svoje pristojnosti (gasilska, lovska organizacija itd.). Ta člen je nedorečen in
nejasen.
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5 SVET EVROPE IN LOKALNA DEMOKRACIJA
Evropsko listino lokalne samouprave – MELLS (EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF
GOVERNMENT) je DZ RS ratificiral 1. 10. 1996 in je začela veljati 1. 3. 199714.

5.1 SVET EVROPE

Svet Evrope (SE) je mednarodna organizacija ustanovljena 5. maja 1949 z
Londonskim sporazumom, ki jo sestavlja 47 drţav iz evropske regije. Članica SE
lahko postane vsaka evropska drţava pod pogojem, da sprejema načelo vladavine
prava in jamči človekove pravice in temeljne svoboščine vsakomur, ki je pod njeno
oblastjo. Eden od številnih uspehov SE je bil sprejem Evropske konvencije o
človekovih pravicah v letu 1950, ki je sluţila kot temelj za ustanovitev Evropskega
sodišča za človekove pravice. Cilji SE so predvsem:
varovati človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno drţavo;
ozaveščati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavnosti in
raznolikosti;
iskati rešitve za teţave, s katerimi se srečuje evropska druţba (zapostavljanje
manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi,
AIDS, mamila, organiziran kriminal itd.);
pomagati pri uveljavljanju trdne demokracije v Evropi s podporo političnim,
zakonodajnim in ustavnim reformam.
SE se ukvarja z reševanjem vseh pomembnejših vprašanj evropske druţbe razen
obrambe. Njegov program dela obsega človekove pravice, medije, pravno
sodelovanje, socialno usklajenost, zdravstvo, izobraţevanje, kulturo in kulturno
dediščino, šport, mladino, lokalno demokracijo in čezmejno sodelovanje ter okolje in
prostorsko načrtovanje. Drţave članice sodelujejo v naslednjih odborih, skupščinah
in kongresih:
Odbor ministrov je telo, v katerem se sprejemajo odločitve SE. Sestavljajo ga
zunanji ministri vseh drţav članic (47) ali njihovi stalni namestniki;
Parlamentarna skupščina je posvetovalno telo te organizacije, njene člane pa
imenujejo parlamenti drţav članic;
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in
regionalne oblasti in ima enako število članov kot Parlamentarna skupščina.
Vlade in parlamenti drţav članic in lokalne ter regionalne skupnosti so na ta način
ločeno zastopani vsak zase.

14

Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) UL RS št. 57/1996 z dne 19. 10.
1996.
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5.2 KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI EVROPE (CLRAE)

Svet Evrope je vedno priznaval, da je najpomembnejša prav demokracija na lokalni
in regionalni ravni. Lokalna samouprava mora zadovoljevati potrebe vseh Evropejcev
v mestih in vaseh, v središčnih in obrobnih pokrajinah ter preko drţavnih meja. Svet
Evrope je naredil prvi korak v smeri zastopanosti lokalnih skupnosti ţe leta 1957. Od
takrat dalje se je njegovo delo razširilo od Islandije do Rusije, od Norveške do
Balkana.
Leta 1994 je Odbor ministrov ustanovil Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope
(CLRAE) kot svetovalno telo, ki je nadomestilo prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in
regionalnih oblasti. Kongres pomaga novim drţavam članicam pri praktičnem
uresničevanju njihovih prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne
samouprave.
5.2.1 Vloga kongresa
Kongres:
je glasnik evropskih regij in občin;
je forum, na katerem se lahko izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih
oblasti pogovorijo o svojih teţavah, zdruţujejo svoje znanje in izkušnje ter
vladam povedo svoja stališča;
svetuje Odboru ministrov in Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v vseh
pogledih lokalne in regionalne politike;
tesno sodeluje z drţavnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne
in regionalne vlade;
organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti, saj je njeno
vključevanje izredno pomembno za uspešno demokracijo;
pripravlja redna poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v vsaki
posamezni drţavi članici Sveta Evrope in v drţavah kandidatkah za članstvo
ter pri tem zlasti skrbno spremlja izvajanje načel Evropske listine lokalne
samouprave.
Zaradi novih drţav, ki so nastale na podlagi zelo različnih političnih in gospodarskih
razmer, je bilo potrebno ponovno presoditi in preoblikovati naloge in cilje Kongresa,
tako da te zdaj vključujejo tudi:
pospeševanje učinkovite organiziranosti lokalnih in regionalnih oblasti v vseh
drţavah članicah Sveta Evrope, še zlasti v novih demokracijah;
pregledovanje stanja lokalne in regionalne demokracije v drţavah članicah in
drţavah kandidatkah za članstvo;
razvijanje pobud, ki drţavljanom omogočajo učinkovito sodelovanje v lokalni
in regionalni demokraciji;
zastopanje interesov lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju evropske
politike;
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spodbujanje regionalnega in čezmejnega sodelovanja za mir, strpnost in
trajnostni razvoj;
spremljanje lokalnih in regionalnih volitev.
5.2.2 Sestava kongresa
Kongres je razdeljen na dva zbora: Zbor lokalnih oblasti in Zbor regij. Dvodomna
skupščina ima 318 stalnih in 318 nadomestnih članov. Vsi so izvoljeni predstavniki
ene izmed več kot 200.000 lokalnih in regionalnih oblasti v drţavah članicah SE.
Zbora izmenoma izvolita predsednika Kongresa za dveletni mandat.
Kongres zaseda enkrat letno v Strasbourgu. Na zasedanju so lahko kot posebni gosti
ali opazovalci navzoče tudi delegacije akreditiranih evropskih organizacij in nekaterih
drţav nečlanic SE.
Stalni odbor, v katerem so predstavniki delegacij vseh drţav, deluje v času med
plenarnimi zasedanji Kongresa.
Kongres organizira svoje delo v štirih odborih, ustanovljenih na podlagi Statuta. Ti
odbori so:
Institucionalni odbor, katerega naloga je predvsem pripravljanje poročil o
napredku lokalne in regionalne demokracije v Evropi;
Odbor za kulturo in izobraţevanje, pristojen za medije, mladino, šport in
komunikacijo;
Odbor za trajnostni razvoj, ki se ukvarja z okoljskimi zadevami, urejanjem
prostora in urbanističnim načrtovanjem;
Odbor za socialno usklajenost, ki rešuje vprašanja, povezana z
zaposlovanjem, drţavljanstvom, odnosi v skupnosti, zdravjem ljudi in
enakopravnostjo moških in ţensk.
Izvršilni direktor Kongresa je odgovoren za tekoča opravila, pri tem pa mu pomaga
sekretariat, sestavljen iz osebja Sveta Evrope.
5.2.3 Praktična pomoč kongresa
Evropsko omreţje izobraţevalnih organizacij za lokalne in regionalne skupnosti
(ENTO) ponuja usposabljanje in strokovno pomoč drţavam srednje in vzhodne
Evrope, ki nimajo dovolj znanja in izkušenj za vodenje in upravljanje. ENTO si
prizadeva pospeševati sodelovanje med izobraţevalnimi središči lokalnih in
regionalnih vlad in povezuje drţavne organizacije posameznih drţav s sorodnimi
organizacijami v drugih drţavah.
Program posebne podpore za lokalno in regionalno demokracijo v srednji in vzhodni
Evropi prednostno zagotavlja pomoč pri pripravi zakonodaje za lokalno vlado. Ponuja
usposabljanje in strokovno usmerjanje pri preoblikovanju lokalnih ustanov, kar
vključuje delavnice, študijske obiske in tečaje o zdravstvenem varstvu v mestih, o
fiskalni neodvisnosti ter o financiranju lokalnih vlad.
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Agencije za lokalno demokracijo (LDA) so bile ustanovljene leta 1993 kot del
mirovnega procesa v nekdanji Jugoslaviji. Oblikujejo partnerstvo med določeno
oblastjo v regiji in lokalnimi in regionalnimi oblastmi drugod po Evropi.

5.3 EVROPSKE ZAKONODAJNE SMERNICE IN POLITIKE
5.3.1 Evropska listina lokalne samouprave MELLS (1985)
Listina določa, da je učinkovita lokalna samouprava bistvena za demokracijo in je
model za preoblikovanje zakonodaje v novih demokracijah. Nekatere drţave so
njena načela ţe vključile v svoje ustave.
5.3.2 Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih
skupnosti ali oblasti
Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali
oblasti (1980) in njena dva dodatna protokola dajejo lokalnim in regionalnim
oblastem pravico, da pri zagotavljanju javnih storitev sodelujejo z območji izven
drţavnih meja.
5.3.3 Konvencija o udeleţbi tujcev v javnem ţivljenju na lokalni ravni
Konvencija o udeleţbi tujcev v javnem ţivljenju na lokalni ravni (1992) uveljavlja
načelo postopnega podeljevanja drţavljanskih in političnih pravic tujcem, kar
vključuje tudi pravico do glasovanja in volilno pravico.
5.3.4 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih (1992)
Usmerjena je v ohranjanje regionalnih in manjšinskih jezikov kot zelo pomembne
sestavine evropske kulturne dediščine. Razširja uporabo teh jezikov v pravosodju,
šolah in javnosti, v kulturnem, gospodarskem in druţbenem ţivljenju ter v medijih.
5.3.5 Evropska mestna listina (1992)
Opredeljuje pravice drţavljanov v evropskih mestih. Je praktični vodnik za dobro
upravljanje mest in obravnava vprašanja stanovanj, arhitekturne ureditve mesta,
prevoza, onesnaţevanja, energije, varnosti na cestah ter športa in sprostitve.
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5.3.6 Listina o sodelovanju mladih v ţivljenju občine in regije (1992)
Določa smernice za spodbujanje mladih, da sodelujejo pri odločitvah, ki jih zadevajo,
in da so dejavni glede druţbenih sprememb, ki se dogajajo v njihovi soseščini, občini
ali regiji.
5.3.7 Evropska konvencija o krajini (2000)
Sprejeta je bila oktobra leta 2000 v Firencah. Postavlja zahteve, da morajo organi
javne oblasti na lokalni, regionalni in mednarodni ravni sprejeti usmeritve in ukrepe
za varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin po vsej Evropi.
5.4 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE – MELLS
5.4.1 Sprejemanje listine
Listina črpa svoj izvor v samih začetkih graditve nove Evrope. Varstvo in krepitev
lokalne avtonomije v Evropi s pomočjo dokumenta, ki razlaga načela, ki jih
priznavajo vse demokratične drţave Evrope, je bila dolgoletna ambicija v krogu
lokalnih oblasti. SE je bil kot varuh človekovih pravic in branitelj načel
demokratičnega vladanja razumljiv okvir, znotraj katerega je bila pripravljena in
sprejeta listina.
Svet Evrope se je ţe od leta 1957 zavedal pomena lokalnih oblasti z ustanovitvijo
predstavniškega telesa zanje na evropski ravni – Stalne konference lokalnih in
regionalnih oblasti Evrope (CLRAE). CLRAE je do leta 1982 pripravil osnutek MELLS,
ki je upošteval razlike med notranjimi ustavnimi ureditvami in upravnimi tradicijami
evropskih drţav ter vlade povabil, da sodelujejo pri zavezujočih obveznostih. CLRAE
je osnutek listine predloţil Odboru ministrov s prošnjo, da bi bila sprejeta kot
dokument s statusom konvencije. Odbor ministrov je odločil, da predlog CLRAE
prepusti vodilnemu odboru za regionalne in občinske zadeve (CDMR), skupaj s sklepi
5. konference ministrov, odgovornih za samoupravo, ki je bila oktobra 1982 v
Luganu. Na osnovi komentarjev glede oblike in vsebine listine sta CDMR in CLRAE
pripravila nujne spremembe osnutka listine in jo predloţila 6. konferenci ministrov,
odgovornih za lokalno samoupravo, ki je bila novembra 1984 v Rimu. V skladu z
mnenji posvetovalne skupščine in rimske konference je Odbor ministrov sprejel
MELLS v obliki konvencije junija 1985. Ker je pobudo zanjo dala CLRAE, je bilo
odločeno, da bo konvencija na voljo za podpis 15. 10. 1985 ob 20. plenarni seji
CLRAE. MELLS je začela veljati 1. 9. 1988. Od 45 članic SE je MELLS ratificiralo 36
drţav in podpisalo 39.
RS je MELLS podpisala leta 1994, ratificirala leta 1996, leta 1997 pa je začela veljati
kot obvezna sestavina slovenske notranje pravne ureditve. Obveznost podpisnice je
prevzeti dve tretjini listine, RS je prevzela določbe listine v celoti. MELLS ima status
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mednarodne pogodbe, njena ratifikacija pomeni, da je postala sestavni del pravnega
reda RS in ima višjo veljavo od zakonov.
5.4.2 Evropska listina lokalne samouprave
Listina ima preambulo in normativni del. V preambuli, ki ima več alinej, je govor o
ciljih SE na področju lokalne samouprave. Opredeljuje pravico do lokalne
samouprave, vsebinsko pa je prisotno tudi načelo subsidiarnosti. SE je mnenja, da
pomeni lokalna samouprava pomemben prispevek k graditvi demokracije v Evropi,
prav tako pa tudi k varnosti in stabilnosti v Evropi. SE ţeli doseči večjo enotnost med
svojimi članicami glede uresničevanja idealov in načel, ki so njihova skupna
dediščina. Zavzema se za stalno večanje lokalne in regionalne demokracije v korist
ljudi glede pravic do lokalne samouprave. SE ugotavlja, da je pravica drţavljanov
sodelovati pri opravljanju javnih zadev eno od demokratičnih načel, ki so skupna
vsem članicam. Ta pravica se najbolj neposredno uresničuje na lokalni ravni. Gre za
pravico ljudi kot posameznikov, pa tudi za kolektivno pravico do obstoja lokalne
samouprave, z določenimi nalogami in z lastno upravo, ki naj bi bila učinkovita in
blizu drţavljanom. V preambuli sicer ni izrecno imenovano, je pa vsebovano v
zahtevi, da obstajajo lokalne skupnosti z veliko stopnjo avtonomije glede njihove
pristojnosti, načinov izvajanja teh pristojnosti in potrebnih virov sredstev.
V členih od 2 - 11 normativnega dela ima listina poleg materialnih tudi procesne in
postopkovne določbe. Vsak člen nosi naslov, ki ţe sam pove o čem govori.
V 2. členu je opredeljena ustavna in zakonska garancija lokalne samouprave
(jamstvo lokalne samouprave). Po tej listini naj bi se načelo lokalne samouprave
priznalo v domači zakonodaji in v ustavi, kjer je to mogoče.
3. člen evropske listine vsebuje pojem lokalna samouprava. Po MELLS je lokalna
samouprava pravica in zmoţnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in
opravljajo bistveni del javnih zadev v korist lokalnega prebivalstva. V tem istem
členu je tudi opredeljen način uresničevanja te pravice; gre za lokalno demokracijo,
za splet neposredne in predstavniške demokracije. To pravico lokalno prebivalstvo
posredno uresničuje preko demokratično izvoljenih organov, ki se običajno
imenujejo sveti, in neposredno z oblikami neposrednega odločanja. Če ni
neposrednega odločanja ljudi, ne moremo govoriti o razviti lokalni samoupravi, oz.
lokalni demokraciji.
4. člen listine je eden najpomembnejših, saj opredeljuje področja dejavnosti lokalnih
skupnosti. V ospredju je 6 načel za določanje nalog lokalnih skupnosti:
1. načelo: Naloge lokalnih skupnosti določajo ustava in zakoni. Ustavno in
zakonsko določen delokrog lokalne skupnosti varuje lokalne skupnosti pred
neupravičenimi posegi drţave. V primeru spora o pristojnosti med drţavo in
lokalno skupnostjo odloča neodvisen organ, to je sodišče, predvsem ustavno.
2. načelo: Razen nalog, ki jih določa ustava in zakoni, si lahko lokalne skupnosti
določijo tudi svoje ali dodatne naloge, glede na krajevne posebnosti in
potrebe. Lokalne skupnosti imajo v sodobnem svetu preneseni in izvirni
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delokrog. Pri prenesenem delokrogu gre za naloge, ki jih opravljajo v imenu
in na račun drţave.
3. načelo: Govori o tem, kako naj bodo porazdeljene pristojnosti v skladu z
načelom subsidiarnosti. Višja oblast naj ne opravlja nalog, ki jih lahko
učinkoviteje, gospodarneje in bliţje drţavljanom opravlja niţja oblast.
4. načelo: Dodelitev pristojnosti lokalnim skupnostim naj bo polna in izključna.
To načelo je teţko uresničljivo. Pri javnih zadevah se vedno srečujejo drţavni
in lokalni interesi. SE je pripravil razpredelnico, po kateri se ugotavlja
razdelitev pristojnosti. Določene naloge so lahko v izključni pristojnosti drţave
(npr. drţavna varnost, obramba), druge pa v izključni pristojnosti lokalnih
skupnosti (npr. poţarna varnost, civilna zaščita). Lahko pa gre tudi za deljene
pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi (npr. socialno varstvo).
5. načelo: Nanaša se na to, da naj bo tudi pri prenesenih nalogah dana lokalni
skupnosti svoboda, da pri uresničevanju teh nalog čimbolj upoštevajo
krajevne razmere.
6. načelo: Gre za načelo konzultacije ali načelo posvetovanja drţave z lokalnimi
skupnostmi v zahtevah, ki neposredno zadevajo interese lokalnih skupnosti.
5. člen: Govori o varstvu mej. Ko drţava spreminja meje lokalne skupnosti, se mora
prej posvetovati oz. pridobiti mnenje prizadetih lokalnih skupnosti. Lahko se o tem
izvede tudi referendum (npr. Slovenija).
6. člen: Nanaša se na zaposlene v lokalnih upravah. Lokalne skupnosti so
avtonomne pri ustanovitvi lokalnega upravnega sistema glede na krajevne potrebe
in učinkovitost upravljanja. Listina se zavzema za zaposlovanje visoko
usposobljenega osebja, ki mu mora biti omogočeno nadaljnje usposabljanje,
ustrezno nagrajevanje in kariera.
7. člen: Nanaša se na lokalne funkcionarje. Tem morajo biti zagotovljeni ustrezni
pogoji za opravljanje funkcij. Zagotovljeno jim mora biti ustrezno povračilo stroškov
za opravljanje funkcije. Listina zahteva tudi, da se z zakonom določi nezdruţljivost
teh funkcij z drugimi in tudi s pridobitno dejavnostjo (npr. ţupan ne more biti
zaposlen v občinski upravi; ţupan ne more voditi podjetja, ki opravlja storitve za
občino).
8. člen: Govori o upravnem nadzoru nad dejavnostmi lokalnih oblasti. Lokalna
samouprava je urejen sistem, ki poteka po drţavnih in lokalnih predpisih. Upravni
nadzor je nadzor zakonitosti delovanja lokalnih organov. Najprej gre za splošni
nadzor zakonitosti in ustavnosti. Pri prenesenih nalogah pa gre poleg splošnega
nadzora zakonitosti tudi za nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela lokalnih
organov (za drţavo). Listina v tem členu tudi zahteva, da mora biti nadzor
sorazmeren s koristmi, ki jih varuje.
9. člen: Je eden najpomembnejših. Govori o finančnih virih lokalnih skupnosti. Ta
člen je tesno povezan s 4. členom, ki govori o področjih dejavnosti lokalnih
skupnosti. Lokalne kompetence so neločljivo povezane z lokalnimi financami. Ta člen
vsebuje 8 načel:
načelo ustreznosti: po tem načelu so lokalne skupnosti upravičene do
ustreznih lastnih sredstev v okviru nacionalne gospodarske politike;
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načelo sorazmernosti: po tem načelu morajo biti finančni viri lokalnih
skupnosti v sorazmerju z nalogami, ki jih opravljajo;
načelo lastnih finančnih virov: po tem načelu naj bi lokalne skupnosti imele
del virov, ki izvirajo iz krajevnih davkov in jih same določijo v okviru zakona;
načelo gibljivosti: po tem načelu naj bi bili finančni sistemi prilagodljivi
gibanju stroškov, ki jih imajo lokalne skupnosti pri opravljanju svojih nalog;
načelo solidarnosti: po tem načelu je treba pomagati finančno šibkejšim
lokalnim skupnostim z dodatnimi sredstvi iz drţavnega proračuna;
načelo posvetovanja: po tem načelu je treba na primeren način pridobiti
mnenje lokalnih skupnosti glede njihovega financiranja;
načelo čim večje nenamenskosti drţavnih dotacij in subvencij: po tem načelu
naj bi lokalne skupnosti imele čim večjo svobodo, kako bodo uporabile
dodeljena jim drţavna sredstva;
pravica lokalnih skupnosti do dostopa do domačega trga kapitala za večje
investicije. To načelo lahko imenujemo tudi načelo zadolţevanja v mejah
zakona.
10. člen: Govori o pravici lokalnih skupnosti do povezovanja in sodelovanja. Tu gre
za več vrst povezav:
Za horizontalno povezovanje dveh ali več občin. Te lahko ustanovijo
konzorcije za izvajanje nalog skupnega pomena (npr. Francija ima 16.000
konzorcijev).
Za vertikalno povezovanje: za ustanavljanje zdruţenj občin na ravni drţave.
Takšna zdruţenja imajo več vlog: nudijo pomoč članicam, jih zastopajo pred
drţavnimi organi, so partner drţavi pri sprejemanju drţavnih odločitev
(finančnih in drugih), ki se nanašajo na interese lokalnih skupnosti.
Za nastopanje navzven čez drţavno mejo. Predstavljajo interese članic v
odboru regij pri EU ali v kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Evrope v
Strasburgu, v Svetu Evrope in v drugih povezavah. Svet Evrope je kritiziral
Slovenijo, da tega člena na uresničuje. Pripomba se je nanašala na vprašanje
enakopravnosti naših dveh zdruţenj, Skupnosti občin Slovenije in Zveze
Slovenskih občin pri sestavi delegacije za kongres.
11. člen: Nanaša se na pravno varstvo lokalne samouprave. Gre za sodno varstvo, ki
ga nudijo ustavna in druga sodišča lokalnim skupnostim. Lokalne skupnosti imajo
pravico do sodnega varstva, kadar menijo, da so s strani drţave ogroţene njihove
pristojnosti, ki jih imajo po ustavi in zakonih. Kadar gre za konflikt med drţavo in
lokalnimi skupnostmi, mora o njem odločiti neodvisno sodišče. Drţava in lokalna
skupnost sta si enakopravni, vsaka ima svoje pristojnosti. Če bi drţava odločila o
takšnem sporu (npr. ministrstva), potem te enakopravnosti ne bi bilo. V Sloveniji je
najpomembnejše ustavno sodišče, ki razsoja v kompetenčnih sporih, to je v sporih o
pristojnosti med drţavo in občinami ter občinami samimi. Ustavno sodišče lahko
razveljavi napadene zakonske določbe ali pa zakonodajalcu naloţi, da jih dopolni.
Ustavno sodišče je pogosto posegalo v razvoj slovenske samouprave, še zlasti v
zakon o lokalni samoupravi, pa tudi v zakon o financiranju občin. V določenih
primerih lahko lokalnim skupnostim nudita pravno varstvo tudi vrhovno sodišče (pri
delitvi skupnega premoţenja med novo nastale občine) in upravno sodišče.
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To so bili materialni členi, ki vsebujejo načela lokalne samouprave. Nanašajo se na
vse vrste lokalnih skupnosti, občine in širše lokalne skupnosti. Nikjer se izrecno ne
omenja izraza občina ali regija, temveč se uporablja splošni pojem lokalne skupnosti.
Materialnim določbam listine sledijo členi od 12 do 18, ki opredeljujejo procesne
določbe o:
obveznem delu listine;
obveščanju generalnega sekretarja SE o uresničevanju listine v posamezni
drţavi in o spremembah zakonodaje;
morebitnih območjih, za katera listina v posamezni drţavi ne velja;
odpovedi listini in o dolţnosti generalnega sekretarja;
obveščanju drţave članice o uresničevanju listine in o novih pristopih k listini;
stanju ratifikacij in o drugih vprašanjih v zvezi z listino.

29

6 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

6.1 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-UPB 2), (UR.L. RS, ŠT. 4/2007)

Zgodovina ZLS je hkrati zgodovina razvoja naše lokalne samouprave od leta 1991 do
danes. Ta zakon je v marsikateri določbi kompromis in ne čisto strokovna rešitev. Bil
je tudi največkrat spreminjan in dopolnjevan15. Vanj je pogosto posegalo ustavno
sodišče, velik vpliv na njegovo vsebino pa so imeli tudi ţupani – poslanci.
Z uvedbo lokalne samouprave je prišlo do razveze zakona med drţavo in občino.
Prejšnja občina je opravljala drţavne oblastne naloge in samoupravne lokalne
naloge. Drţava ji je s tem zakonom odvzela vse oblastne zadeve, ki jih je opravljala
za drţavo. ZLS je bil nujno potreben in ga imajo tudi vse drţave, kjer je uvedena
lokalna samouprava. ZLS je krovni zakon ali lex generalis, je predpis, ki konkretizira
ustavno načelo o lokalni samoupravi. ZLS je moral odgovoriti tudi na zahteve prakse,
ki je opozarjala na njegovo nedorečenost, npr. glede razmerij med občinskim
svetom in ţupanom. Vanj pa so bile vnesene tudi nekatere določbe, da bi bil bolj
skladen z MELLS. Vsi ti posegi so imeli za posledico, da je zakon notranje
nekonsistenten, neskladen, vsebuje tudi odvečne določbe, ki niso zakonska materija
ali pa določbe, ki sodijo v druge zakone (plače občinskih funkcionarjev). Ne glede na
to je imel prvotni ZLS 105 členov razvrščenih v 12 poglavij, danes pa ima čez 130
členov prav tako v 12 poglavjih.
1. poglavje: Splošne določbe (ZLS-UPB-2, členi 1 do vključno 11).
Splošne določbe ZLS lahko razdelimo v nekaj sklopov:
določbe, ki prepisujejo ustavne določbe;
določbe, ki določajo oznake občine; pravila glede imena, sedeţa, grba,
zastave, ţiga in članstva v lokalni skupnosti;
določbe, ki govorijo o povezovanju lokalnih skupnosti, kar je v skladu z
MELLS;
druge določbe, npr. da imajo pripadniki narodnih skupnosti v občinah
zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti.
Splošne določbe so nato razdelane v posameznih poglavjih zakona.
2. poglavje: Območje in deli občine
Zelo pomembno poglavje določa pogoje za ustanovitev občine in druge teritorialne
spremembe. Tako kot Ustava tudi ZLS (ZLS-UPB-2, členi 12 – 13a) določa, da
območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
15

Zakon o lokalni samoupravi - ZLS (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 - obvezna razlaga,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05 (UPB) in odločitve US (Ur. l. RS, št. 6/94,
45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03, 21/06)
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potrebami in interesi prebivalcev. 13. in 13a. člen določata materialne ali vsebinske
pogoje za ustanovitev občine, 13a. člen pa še količinski pogoj. ZLS določa naslednje
pogoje:
popolna osnovna šola;
primarno zdravstveno varstvo (zdravstveni dom ali postaja);
komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, električno energijo in čiščenje
ter odvajanje odpadnih voda);
poštne storitve;
knjiţnica (splošna ali šolska);
prostori za delo organov občine.
13a. člen določa, da naj ima občina najmanj 5000 prebivalcev. Zaradi geografskih,
obmejnih, zgodovinskih, gospodarskih in narodnostnih razlogov pa ima lahko tudi
manj kot 5000 prebivalcev, vendar ne manj od 2000 prebivalcev. ZLS tudi določa, da
ima občina lahko manj kot 5000 prebivalcev, če gre za ustanovitev nove občine z
zdruţitvijo dveh ali več občin. V Sloveniji se pozablja 1. odstavek 13. člena, ki je v
skladu z definicijo pojma lokalna skupnost v 3. členu MELLS. Občina mora biti
sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge
naloge v skladu z zakonom. Vsi ti vsebinski in količinski pogoji morajo biti dani
kumulativno (kot celota).
Slika 1: Razdelitev R Slovenije na 210 občin

Vir: Urad vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo, 2008
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Za mestno občino so pogoji stroţji. Naselje, ki ţeli postati mestna občina, mora imeti
najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj
polovico v negospodarskih dejavnostih (terciarna in kvartarna dejavnost). Takšno
naselje ali mesto mora biti tudi geografsko, gospodarsko in kulturno središče
svojega gravitacijskega območja.
V postopku za ustanovitev občin nastopa več dejavnikov s predlagatelji, ki so
občinski sveti ali z Ustavo določeni predlagatelji zakonov (5000 volivcev).
Predlog mora biti utemeljen z Elaboratom, ki mora dokazovati, da določeno območje
izpolnjuje zakonske pogoje za občino. Prav tako mora preostali del občine
izpolnjevati pogoje za občino. Drţavni zbor pošlje predloge tudi vladi, da poda svoje
mnenje in svoj predlog. DZ lahko ob obravnavi posameznega predloga, če ne
izpolnjuje pogojev, tak predlog zavrne s sklepom. Če je predlog utemeljen, DZ z
odlokom določi referendumska območja in razpiše referendum. Če so referendumi
potrdili predloge, DZ z Zakonom ustanovi občine ter razpiše lokalne volitve. Sledi
konstituiranje organov občine, na konstitutivnih sejah se potrdijo mandati ţupanov
in članov občinskih svetov, sprejmejo začasne akte ter imenujejo nujna delovna
telesa, kot je npr. statutarno pravna komisija.
Ta postopek urejajo členi 14. - 14b., volitve pa 15b. člen. ZLS (ZLS-UPB-2, 15. člen)
opredeljuje 4 vrste teritorialnih sprememb občine:
zdruţitev občin;
razdelitev občin;
izločitev dela občine in ustanovitev občine v tem delu;
premeščanje naselij iz občine v drugo občino.
Po dolgih desetletjih je mesto znova ustavna in zakonska kategorija (ZLS-UPB-2,
15a. člen). Mesto mora imeti več kot 3000 prebivalcev, biti mora urbano naselje, ki
se po svojih značilnostih razlikuje od drugih naselij. Status mesta je v začetku
podeljeval DZ, sedaj pa ga podeljuje vlada. V RS ima status mesta 73 naselij.
19. do 19č. členi vsebujejo pomembne določbe o notranji členitvi občine. Čeprav
zakon uporablja izraz oţji deli, gre sociološko gledano za še oţje lokalne skupnosti
kot je občina, to so krajevne skupnosti, vaške skupnosti in četrtne skupnosti v
mestih. Z izrazom oţji deli se ţeli povedati, da so ti oţji deli integralni del občine, ki
je po novem temeljna samoupravna lokalna skupnost. Občina je demokratična
tvorba, tudi znotraj nje se lahko vrši decentralizacija, to je prenašanje (ZLS-UPB-2,
19b. člen) občinskih nalog na oţje dele občine (vzdrţevanje krajevnih cest in drugih
javnih površin, pokopališka dejavnost itd.).
Drugi vidik oţjih delov pa je, da se preko njih učinkoviteje izoblikujejo predlogi in
pobude prebivalcev teh delov za odločitve občinskih organov. Občinski organi pa
prav tako lahko preko oţjih delov preverjajo nameravane odločitve in ugotavljajo
večinsko voljo ljudi. Ali bo imela občina oţje dele, odloči sama z občinskim statutom.
Občinski svet mora tudi preverjati predloge za ustanovitev oţjih delov na zborih
občanov ali na referendumu (ZLS-UPB-2, 19. člen). Ustavno sodišče je v eni od
odločb zahtevalo, da se v ZLS jasneje določi poloţaj oţjih delov, kadar so in kadar
niso pravne osebe. Če je oţji del pravna oseba, ima močnejši poloţaj, kot oţji del, ki
ni pravna oseba. Lahko nastopa v pravnem prometu v okviru svojih nalog, določenih
s statutom občine, pri čemer ga zastopa njegov svet ali predsednik sveta. Za

32

sklepanje poslov nad določeno vrednostjo je po statutu potrebno predhodno
soglasje ţupana. V primeru, da je oţji del pravna oseba, ima tudi več virov za
financiranje (ZLS-UPB-2, 19č. člen), npr. občinski proračun, samoprispevek, drugi
prostovoljni prispevki, plačila za storitve, prihodki od premoţenja. Kadar oţji del ni
pravna oseba, občinski statut določi način njegovega financiranja.
V poglavju o organih občine imamo (ZLS-UPB-2, 30. člen) dano moţnost, da lahko
občinski svet v primeru, ko občina ni notranje členjena, kot svoja posvetovalna
telesa z Odlokom ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov
lahko imenuje sam ali pa jih imenujejo zbori občanov v teh delih občine. Ti odbori
lahko predlagajo določene odločitve, lahko pa je v statutu določeno, da mora
občinski svet pridobiti njihovo mnenje, ko sprejemajo odločitve, ki se nanašajo
nanje.
3. poglavje ZLS opredeljuje vsebino lokalne skupnosti. Naslov tega poglavja nekoliko
zavaja, ker je govora predvsem o področjih (ZLS-UPB-2, 21. člen) na katerih občina
opravlja določene naloge. Tipične naloge opravlja občina na komunalnem, socialnem
in zdravstvenem področju, na področju urejanja prostora, varstva okolja in drugih
področjih. Te naloge so določene predvsem s področno zakonodajo. Z vstopom v EU
pa opravljajo lokalne skupnosti tudi velik del nalog, ki jih zahtevajo predpisi ali pravo
EU.
21. člen se nanaša na izvirne naloge, ki jih občina določa sama ali so določene z
zakoni. Ta člen primeroma ne pa taksativno izčrpno našteva področja nalog, npr.
upravljanje občinskega premoţenja, omogočanje pogojev za gospodarski razvoj
občine, načrtovanje prostorskega razvoja, gradnja stanovanj, pospeševanje sluţb,
kot so sluţbe socialnega skrbstva, skrb za ekološko problematiko, komunalni objekti,
druţbene dejavnosti (kultura, šport …).
Občina organizira občinsko upravo, sprejema statut in splošne akte, izvaja nadzor
nad uresničevanjem predpisov in drugo. Naloge so zbrane v posebnem katalogu.
Občina pa upravlja tudi prenesene naloge (ZLS-UPB-2, 24. člen) - posamezne naloge
iz drţavne pristojnosti, ki se bolj racionalno in učinkovito opravljajo v občini.
Poseben člen v tem poglavju govori o pravici občine (ZLS-UPB-2, 21a. člen), da
pridobiva podatke za opravljanje svojih nalog od pooblaščenih upravljavcev zbirk
podatkov, kot so npr. Centralni register prebivalstva, Zemljiški kataster, Statistični
urad, Geodetska uprava …. Potrebne podatke lahko zbira tudi neposredno od
posameznikov. Pri ravnanju s temi podatki mora upoštevati Zakon o varstvu
podatkov.
4. poglavje ZLS: Organi občine
Idealno bi bilo, če bi o vseh zadevah lokalnih skupnosti odločali neposredno vsi
prebivalci, a to ni moţno. Lokalna skupnost zahteva redno in kontinuirano odločanje,
kar lahko opravljajo organi lokalne skupnosti. Ob organih lokalne skupnosti pa so
nujne še komplementarne oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v
občini (ZLS-UPB-2, 44. do 49. člen).
Občinski svet in ţupan sta oba izvršilna organa. Razlika med njima je ta, da občinski
svet sprejema strateške ali splošne odločitve, ţupan pa konkretne ali izvedbene

33

odločitve. Oba sta v sluţbi uresničevanja konkretnih interesov posamezne občine.
Organi občine so trije: občinski svet kot najvišje predstavniško telo, ţupan kot
nosilec izvršilne in vrste drugih funkcij ter nadzorni odbor, ki nadzira celotno javno
porabo v občini.
Občinski svet (ZLS-UPB-2, 29. člen) je predstavniško telo občine, ki ga volijo
prebivalci občine za štiri leta na podlagi splošne in enake volilne pravice z
neposrednim in tajnim glasovanjem. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh
zadevah, ki jih določata statut in zakon. Sprejema statut, odloke in druge občinske
akte (pravilnike), prostorske načrte in občinski proračun, imenuje in razrešuje člane
nadzornega odbora, nadzoruje delo ţupana in občinske uprave glede izvrševanja
njegovih odločitev, imenuje in razrešuje člane delovnih teles, sodeluje pri
upravljanju občinskega premoţenja in drugo. V okviru volilne funkcije občinski svet
voli oziroma imenuje občinske funkcionarje ter jih razrešuje. Tako imenuje in
razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta.
ZLS določa okvirno število občinskih svetnikov: od 7 do 45 članov. Člani občinskega
sveta opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, zakon pa določa tudi nezdruţljivost
funkcije občinskega svetnika s funkcijo ţupana, podţupana in člana nadzornega
odbora kot tudi z delom v občinski upravi.
Na podlagi določb ustave ZLS določa, da imata na narodnostno mešanem območju
italijanska oziroma madţarska narodna skupnost svoje predstavnike, in sicer
najmanj enega predstavnika v občinskem svetu. Poleg obeh narodnih skupnosti pa
ima tudi romska skupnost svojega predstavnika v občinskem svetu na območjih, kjer
je avtohtono naseljena.
Tabela 1: Občinski svetniki madţarske narodnosti po občinah
OBČINA

ŠTEVILO
VSEH
OBČINSKIH SVETNIKOV
(BREZ NARODNOSTI)

ŠTEVILO
PREDSTAVNIKOV
NARODNOSTI

Dobrovnik
8
1*
Hodoš
6
1
Lendava
20
2*
Moravske Toplice 13
2
Šalovci
6
1
* V Dobrovniku in Lendavi je v občinski svet izvoljen tudi po en predstavnik romske
skupnosti, ki v tabeli ni vštet.
Vir: Sluţba za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Tabela 2: Občinski svetniki italijanske narodnosti po občinah
OBČINA
Izola
Koper
Piran

ŠTEVILO
VSEH
ŠTEVILO
OBČINSKIH
SVETNIKOV PREDSTAVNIKOV
(BREZ NARODNOSTI)
NARODNOSTI

21
2
29
3
22
3
Vir: Sluţba za lokalno samoupravo in regionalno politiko

34

Mandat članov občinskega sveta traja štiri leta, vendar pa lahko občinskemu
svetniku iz različnih razlogov mandat preneha pred potekom tega časa. Zakon
določa, da članu občinskega sveta preneha mandat, če izgubi volilno pravico, če
postane trajno nezmoţen za opravljanje svoje funkcije, če je s pravnomočno sodbo
obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, če v treh mesecih po
potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni zdruţljiva s funkcijo člana
občinskega sveta, če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni zdruţljiva s
funkcijo člana občinskega sveta in če odstopi.
Tako kot občinski svet je organ občine tudi ţupan, ki se tudi voli neposredno za štiri
leta. Ţupan je individualni organ. Po ZLS je ţupan nosilec vrste funkcij (ZLS-UPB-2,
33. člen). V sklopu predstavniške funkcije predstavlja in zastopa občino navzven in
navznoter, predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, ni pa član in
nima pravice glasovanja v občinskemu svetu. Poleg ţupana ima občina lahko enega
ali več podţupanov, kar je odvisno od velikosti občine in njenih potreb. Podţupane
imenuje ţupan izmed občinskih svetnikov, sam jih lahko tudi razreši.
Po prvotnih določbah zakona je bila funkcija ţupana ostro ločena od funkcije
občinskega sveta. Ker je takšno razmerje oteţevalo delovanje občinske samouprave,
je zakon pozneje obe funkciji tesneje povezal. V okviru izvršilne funkcije ţupan skrbi
za izvajanje odločitev občinskega sveta, obenem pa ima pomembno predlagalno
funkcijo občinskemu svetu. Je edini predlagatelj proračuna in zaključnega računa
proračuna in varuh zakonitosti.
Ţupan je tudi predstojnik občinske uprave (ZLS-UPB-2, 49. člen), kar pomeni, da
usmerja in nadzira njeno delo ter odloča o sporih med organi občinske uprave. Delo
občinske uprave vodi tajnik občine (direktor).
Ţupan skrbi za objavo aktov občine (splošnih: statut, odloki) in nastopa v upravnem
odločanju, v upravnih postopkih kot organ prve in druge stopnje. (I. stopnja pri
prenesenih zadevah upravnega značaja, II. stopnja pri izvirnih zadevah).
V izrednih razmerah (ZLS-UPB-2, 34. člen) ţupan deluje kot nadomestni občinski
svet in sprejema začasne nujne ukrepe, ki jih da v potrditev občinskemu svetu, ko
se ta lahko sestane.
Ţupan se sam odloči ali bo funkcijo opravljal profesionalno, podţupan pa se lahko
odloči za poklicno funkcijo, če se s tem strinja ţupan in tako odloči občinski svet. V
RS praviloma ţupani opravljajo funkcijo poklicno, v primeru, da so poslanci DZ, pa
opravljajo poklicno funkcijo poslanca in nepoklicno funkcijo ţupana.
Nadzorni odbor (NO) kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini (ZLS-UPB-2,
32. in 32a. člen) nadzira razpolaganje z občinskim premoţenjem in finančno
poslovanje vseh uporabnikov občinskega proračuna. Opravlja nadzor zakonitosti in
pravilnosti poslovanja vseh organov in organizacij, ki razpolagajo z občinskimi
javnimi sredstvi in premoţenjem. NO sprejema poročila in priporočila, ki jih morajo
obravnavati in upoštevati vsi tisti, na katere se nanašajo. Ima svoj poslovnik, člani
so nepoklicni, ne morejo pa biti člani odbora tisti, ki razpolagajo z občinskimi
financami in premoţenjem. Strokovno pomoč mu nudita ţupan in občinska uprava.
NO lahko zahteva tudi zunanjega izvedenca, ki ga na njegov predlog imenuje
občinski svet. V primeru hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju
občine mora NO v 15. dneh obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče RS.
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Oblike neposrednega sodelovanja, ki jih obravnava ZLS so tradicionalne; gre za zbor
občanov, referendum in ljudsko iniciativo. Zakon ni izkoristil moţnosti, da bi uvedel
še druge modernejše oblike participacije.
Zbor občanov je oblika z dolgo tradicijo. Na zborih občanov občani lahko
obravnavajo posamezne zadeve (ZLS-UPB-2, 45. člen), oblikujejo stališča, dajejo
predloge ali odločajo, če tako določa občinski statut. Statut občine naj bi predpisal
zadeve, ki jih mora obravnavati zbor občanov ter pravila za sklic in izvedbo zbora,
njegovo sklepčnost in druga vprašanja. Še zlasti mora biti v statutu opredeljeno,
kako odločitve zbora vplivajo na delo občinskih organov.
Referendum je neposredno odločanje volilnih upravičencev ob vseh vprašanjih razen
o proračunu. Lahko je predhodni ali posvetovalni pred sprejetjem odločitve
občinskega organa oziroma naknadni referendum o potrditveni ali razveljavitveni
zadevi, o kateri je bilo ţe odločeno (npr. odlok o šolskem okolišu) (ZLS-UPB-2, zadnji
odstavek 46. člena).
Drţavljanska iniciativa (ZLS-UPB-2, 48. člen) je zahteva najmanj 5 % volivcev v
občini, da se izda ali razveljavi splošni akt (odlok) ali druga odločitev (sklep) iz
pristojnosti občinskega sveta ali ţupana. Organ, na katerega je pobuda naslovljena
(občinski svet), je dolţan najkasneje v 3 mesecih odločiti o njemu (zavrne, sprejme).
5. poglavje: ZLS – občinska uprava (ZLS-UPB-2, 49. - 50b. člen)
Občinska uprava (OU) opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge
ter naloge v zvezi z opravljanjem javnih sluţb iz občinskih pristojnosti. OU ustanovi
občinski svet na predlog ţupana z odlokom, ki se imenuje Odlok o organizaciji in
delovanju OU. OU je lahko enovita ali pa organizirana po resornem principu (v
primeru večjih občin).
Od vsega začetka je v ZLS dana moţnost, da dve ali več občin ustanovijo skupno OU
ali pa skupni organ OU, npr. medobčinske inšpekcijske sluţbe. Skupnih občinskih
uprav v praksi ni, čeprav bi bile zelo potrebne, če upoštevamo velikost naših občin.
V predlogu novega ZLS, ki je bil umaknjen iz sprejemanja v DZ, je bilo predvideno
obvezno oblikovanje skupne OU v občinah z manj kot 3000 prebivalci. Naše občine
imajo okrog 3800 zaposlenih oseb, pri čemer so velike razlike med velikimi in
majhnimi občinami (od 2 – 540 zaposlenih). Sistemizacijo delovnih mest v občinski
upravi na predlog tajnika določi ţupan, ki tudi sprejema v delovno razmerje (če za to
ni pooblastil tajnika).
V tem poglavju je govora tudi o občinski inšpekciji (OI), kamor spada tudi občinsko
redarstvo. Občina potrebuje OI, ki nadzira izvajanje občinskih predpisov in drugih
aktov. To nadzorstvo lahko izvajajo posamezni oddelki ali referenti, lahko pa se
ustanovi posebna OI. Za občinske inšpektorje velja ZIN16 in morajo izpolnjevati
enake pogoje kot drţavni inšpektorji. Odločanje v zadevah občinskega nadzorstva
(ZLS-UPB-2, 50a. in 50.b. člen) krije tudi nov 50b. člen, kjer je omogočeno, da se z
občinskim predpisom lahko določi, da se podeli javno pooblastilo javnemu podjetju,
16

Zakon o inšpekciji in nadzoru (UL RS št. 56/02, 26/07, 43/07 UPB1)
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zavodu, agenciji, javnemu skladu in drugim pravnim ali fizičnim osebam za
opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine.
6. poglavje ZLS: Premoţenje in financiranje občine
Izhodišča za ureditev sistema financiranja občin so v ustavi RS, MELLS-u (MELLS, 9.
člen), v drugih dokumentih SE (dokument o Upravljanju občinske lastnine), v ZLS in
ZFO.
Premoţenje občine sestavljajo nepremičnine (zemljišča, stavbe …), premične stvari v
lasti občine (oprema), delovna sredstva in pravice (terjatve do tretjih oseb,
soustanoviteljske pravice). Občina mora s premoţenjem ravnati kot dober gospodar,
kar pomeni, da mora premoţenje obnavljati in ga povečevati. Obstajajo Uredbe
vlade o upravljanju drţavnega in občinskega premoţenja. Občina sme brezplačno
odtujiti del premoţenja za humanitarne, izobraţevalne in druge namene. Sicer se
premoţenje odsvaja proti plačilu s kupoprodajnimi pogodbami. Pristojnosti pri
upravljanju premoţenja si delita občinski svet in ţupan. Za odsvojitev nepremičnin je
pristojen občinski svet, za ostale posle, nabavo premoţenja pa je lahko v celoti
pooblaščen ţupan. Z nastankom novih občin je nastal problem, kako razdeliti skupno
premoţenje med novo nastale občine. Občine naj bi se same sporazumele o tej
delitvi. Če sporazum ne uspe, je predvidena arbitraţa, če pa tudi ta ne uspe, odloča
Upravno sodišče v upravnem sporu meritorno (ZLS-UPB-2, 100. člen).
7. poglavje ZLS: Občinske javne sluţbe (OJS)
Opravljanje OJS občina zagotavlja na 4 načine:
neposredno v okviru občinskih uprav (reţijski obrat);
z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij (šola, vrtec, komunalno
podjetje ...);
z dajanjem koncesij (šolski prevoz, pogrebno dejavnost, dimnikarska
dejavnost ...)
z vlaganjem lastnega kapitala v zasebni sektor.
V zadnjih dveh navedenih primerih gre za posebne pogodbe (koncesijske pogodbe),
ki določijo medsebojne pravice in obveznosti občine in zasebnika. Zakon omogoča,
da lahko dve ali več občin zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega opravljanja
javnih sluţb skupaj soustanovi javni zavod ali javno podjetje. Tak zavod ali podjetje
ima tudi skupni organ, ki ga sestavljajo ţupani. V istem poglavju (ZLS-UPB-2, 61.
člen) je tudi določba o občinskem pravobranilstvu. Dve ali več občin lahko ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva, ki je v bistvu advokat občine, ki jo zastopa
pred sodišči in drugimi drţavnimi organi, zastopa pa tudi občinske organe in oţje
dele občine, če so pravne osebe.
8. poglavje: Splošni in posamični akti občine
Najpomembnejši splošni akt je statut občine. Vsebuje načela za organizacijo in
delovanje občine, določa organe in njihove pristojnosti, sodelovanje občanov pri
odločanju in druga vprašanja. Večina statutov občin sledi vsebinskemu kazalu –
poglavjem ZLS. Statut mora biti usklajen z Ustavo in Zakonom, zavezuje vse
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prebivalce občine, sprejme pa ga občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov in
mora biti objavljen.
Drugi najpomembnejši akt je odlok, s katerim občina preko občinskega sveta
uresničuje svoje urejevalne pristojnosti. Biti mora v skladu s statutom občine. Med
pomembnejšimi odloki so še Odlok o občinski upravi, Odlok o občinskih javnih
sluţbah, Odlok o JRM …
Poleg statuta in odloka spadajo med splošne akte še odredbe, navodila in pravilniki
(ZLS-UPB-2, 65. člen). V tem poglavju je tudi govora o upravnem odločanju (ZLSUPB-2, 67. – 69. člen). Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne
pristojnosti in iz prenesene pristojnosti.
10. poglavje ZLS: Nadzor drţavnih organov
To poglavje je bilo na zahtevo Ustavnega sodišča bistveno dopolnjeno glede
postopka za razrešitev ţupana in/ali razpustitev občinskega sveta (ZLS-UPB-2, novi
90a., 90b., 90c. in 90č. členi). Drţavni organi izvajajo splošni nadzor ustavnosti in
zakonitosti dela organov občine pri izvirnih pristojnostih občine in za stroţji nadzor v
primeru prenesenih nalog drţave. V teh primerih se poleg splošnega nadzora nadzira
tudi strokovnost in primernost dela organa občine (ZLS-UPB-2, 89. člen). Drţavni
nazor izvršuje vlada in pristojna ministrstva. V skladu z MELLS (MELLS, 88a. člen)
morajo ministrstva zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in
strokovno pomoč organom občin. Ministrstvo mora najprej opozoriti organ občine,
da je izdal akt, ki ni v sladu z ustavo in zakonom ter mu predlagati ustrezne rešitve.
Če organ občine temu ne sledi, mora ministrstvo predlagati vladi, da začne postopek
pred ustavnim sodiščem. Na predlog ministrstva lahko vlada predlaga ustavnemu
sodišču, da zadrţi izvrševanje napačnega akta, če bi z njegovo izvršitvijo lahko
nastale škodljive posledice.
Za neizvrševanje določb Ustave in zakonov predvideva ZLS tudi sankcije. Najhujši
sankciji, ki ju predvideva ZSL, sta razpustitev občinskega sveta in razrešitev ţupana.
Občinski svet se razpusti v 3 primerih:
če ne izvršuje odločb US;
če ne sprejme proračuna;
če se v posameznem koledarskem letu po trikratnem sklicu ne sestane na
sklepčni seji (ZLS-UPB-2, 90b. člen).
Ţupan se razreši, če ne izvršuje odločb US ali upravnega sodišča, ki mu nalagajo z
ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razpustitve občinskega sveta DZ razpiše predčasne volitve v občinski svet,
v primeru razrešitve ţupana pa nadomestne volitve. Če se odpravita oba organa,
vlada imenuje začasnega upravitelja, ki do izvolitve novih organov opravlja nujne
naloge. O razpustitvi oz. razrešitvi odloča DZ na predlog vlade. V skladu z napotki
odločbe US je v zakon(ZLS-UPB-2, 90c. člen) vnesena določba, da mora DZ, preden
izda sklep o razrešitvi ali razpustitvi, opozoriti občinski svet in/ali ţupana na njuno
nezakonito ravnanje ter jima predlagati, kako naj v primernem roku odpravita
nezakonitosti. Če tako storita, DZ postopek s sklepom ustavi. DZ razpusti občinski
svet in razreši ţupana, če ugotovi, da nezakonitosti niso odpravljene, da so bili
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uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in da je uporaba te najstroţje sankcij primeren
in nujen ukrep za zagotovitev LS v občini.
11. poglavje ZLS: Varstvo lokalne samouprave
Občina oz. pokrajina (ZLS-UPB-2, 91. člen) lahko vloţita zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov drţave pri ustavnemu sodišču, s katerimi se
posega v ustavni poloţaj in pravice lokalne skupnosti. Največkrat gre za spore o
pristojnostih drţave oz. občin in spore glede financiranja občin. Občina oz. pokrajina
v upravnem sporu lahko spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi
drţavni organi izvršujejo nadzor. Pomembna je še določba (ZLS-UPB-2, 94. člen), ki
ureja pravico občin do posvetovanja ali konzultacije. DZ mora pred sprejemom
zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi lokalnih skupnosti, pridobiti njihovo
mnenje. To je konkretneje urejeno v poslovniku DZ. Prav tako mora vlada pred
sprejetjem predloga zakonov in preden jih predloţi v sprejem v DZ ter pred
sprejetjem svojih predpisov, ki zadevajo delovanje, financiranje in pristojnosti občin,
zagotoviti ustrezno sodelovanje zdruţenja občin.
Predhodne in končne določbe
Tu gre za različne roke, v katerih je treba uskladiti občinske akte z zakonskimi
spremembami, določbe o delitvi skupnega premoţenja (ZLS-UPB-2, 100. člen), o
plačah občinskih funkcionarjev in določba o 20 občinah, ki so dolţne zagotoviti
romskim skupnostim po enega predstavnika v občinskem svetu.
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6.2 ZAKON O USTANOVITVI OBČIN IN DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ17

Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij je bil od leta 1994 trinajstkrat
spreminjan, tako zaradi ţelja posameznih delov lokalnih skupnosti kot odločb
ustavnega sodišča, ki je kar petkrat posegalo v njegovo izvajanje. Zadnje uradno
prečiščeno besedilo tega zakona (ZUODNO-UPB1) je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS št. 108/2006 z dne 20.10.2006.
Zakon določa 210 občin, od tega 11 mestnih občin, ki so ustanovljene na območju
RS. Določa območja »navadnih občin«, ko našteva naselja, ki pripadajo določeni
občini (ZUODNO-UPB1, 2. člen).
V 3. členu zakon so opredeljena območja in sedeţi enajstih mestnih občin. Četrti
člen opredeljuje status oţjih delov občine. Novo členitev in status oţjih delov občine
določijo novoustanovljene občine s svojim statutom (ZUODNO-UPB1, 3. in 4. člen).
Narodnostno mešana območja opredeljuje zakon v 5. členu, s tem pa zagotavlja
soudeleţbo narodnostnih manjšin v izvajanju lokalne samouprave na narodnostno
mešanih ozemljih(ZUODNO-UPB1, 5. člen).
6. člen določa pristojnost občinskih svetov za določitev volilnih enot na območju
občine (ZUODNO-UPB1, 6. člen).
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Na podlagi 153. člena Poslovnika drţavnega zbora je Drţavni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. 9. 2006
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki obsega:
– Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO (Uradni list RS, št. 60/94 z dne 3. 10.
1994),
– Popravek Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 69/94 z dne 5. 11.
1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ZUODNO-A
(Uradni list RS, št. 69/94 z dne 5. 11. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ZUODNO-B
(Uradni list RS, št. 56/98 z dne 7. 8. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 130. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij, št. U-I-285/98 (Uradni list RS, št. 67/98 z dne 2. 10. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi dela 95. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij, št. U-I-294/98 (Uradni list RS, št. 72/98 z dne 23. 10. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi dela 170. točke 2. člena Zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij, ki se nanaša na naselje Loke, št. U-I-354/98 (Uradni list RS, št. 72/98 dne
23. 10. 1998),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi dela določbe 45. točke 2. člena Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, št. U-I-341/98 (Uradni list RS, št. 72/98 z dne 23. 10. 1998),
– Popravek Odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 130. točke 2. člena Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij št. U-I-285/98 (Uradni list RS, št. 73/98 dne 30. 10. 1998),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij –
ZUODNO-B (Uradni list RS, št. 75/98 z dne 4. 11. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-C
(Uradni list RS, št. 75/98 z dne 4. 11. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-D
(Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-E
(Uradni list RS, št. 27/06 z dne 1. 3. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-F
(Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2006).
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Zakon (ZUODNO-UPB1, 6a. člen) določa, da določbe tega zakona ne veljajo za
zaselke na levem bregu reke Dragonje, do dokončne določitve meje z Republiko
Hrvaško.
Na spodnji karti so predstavljene zadnje novoustanovljene občine v RS.
Slika 2: Prikaz zadnjih novoustanovljenih občin v RS

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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6.3 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH18
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV – UPB3) opredeljuje postopke in pravila volitev
ţupanov in članov občinskih svetov. Volitve potekajo vsake štiri leta. Poleg teh pa
istočasno potekajo tudi volitve v svete oţjih delov občin (krajevne, vaške, četrtne
skupnosti) v občinah, kjer so oţji deli ustanovljeni.
Pravico voliti imajo vsi drţavljani Republike Slovenije, ki na dan glasovanja dopolnijo
18 let starosti.
Pravico voliti imajo tudi drţavljani druge drţave članice EU, ki imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in ki na dan glasovanja dopolnijo 18 let starosti.
Poleg njih pa imajo pravico voliti vsi tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in ki na dan glasovanja dopolnijo 18 let starosti.
Pravico voliti predstavnika italijanske oziroma madţarske narodne skupnosti ter
predstavnika romske skupnosti imajo pripadniki teh skupnosti, ki imajo volilno
pravico.
Volivci volijo v občini, v kateri imajo stalno prebivališče. Volitve potekajo na voliščih,
v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa je moţno glasovati tudi:
po pošti (volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah in oskrbovanci domov za
starejše, če to predhodno sporočijo občinski volilni komisiji),
na domu (volilci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, morajo
pa o tem predhodno obvestiti občinsko volilno komisijo).
Dan glasovanja se določi na nedeljo ali drug dela prost dan.
Sam zakon o lokalnih volitvah podrobneje razčlenjujem v poglavju 7.2, v katerem
podrobno predstavljam posredno lokalno demokracijo.
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Na podlagi 153. člena Poslovnika drţavnega zbora je Drţavni zbor Republike Slovenije na seji dne 27.
septembra 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o lokalnih volitvah, ki obsega:
– Zakon o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 7/94 z dne 16. 2. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 33/94 z dne 13. 6. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-C (Uradni list RS, št. 70/95 z dne 8. 12.
1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-D (Uradni list RS, št. 51/02 z dne 11. 6.
2002),
– Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 54/04 z dne 20. 5. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-M (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29.
7. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-E (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7.
2005),
– Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-F (Uradni list RS, št. 12/05 z dne 30. 12. 2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-G (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 2. 7.
2007).
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6.4 ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN – ZFO19

Po Zakonu o financiranju občin (ZFO – 1A) so viri financiranja občine, prihodki davka
na nepremičnine, na vodna plovila, promet nepremičnin, dediščine in darila, dobitki
od klasičnih iger na srečo in drugi davki, če je tako določeno z zakonom, ki davek
ureja. Lastni viri občine so tudi prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske
dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih sluţb in druge. Vir financiranj so tudi
prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek
drţavnega proračuna.
Do leta 1998 smo imeli v Republiki Sloveniji sistem tako imenovane zagotovljene
porabe, od tedaj dalje pa sistem primerne porabe občine. Oba imata isti cilj, to je
občinam zagotoviti manjkajoča sredstva za opravljanje njihovih obveznih nalog.
Razlike so le v načinu izračuna manjkajočih sredstev. Pri primerni porabi se upošteva
tudi t.i. korekcijski faktorji (dolţina lokalnih cest na prebivalca v občini, površina na
prebivalca, deleţ prebivalcev mlajših od 15 let in starejših od 65 let glede na
povprečje v drţavi). DZ za vsako proračunsko leto ugotovi primerno porabo v
absolutnem znesku na prebivalca. Primerno porabo občine za posamezno
proračunsko leto ugotovi Ministrstvo za finance po posebni enačbi, ki jo vsebuje 13.
člen novega ZFO. Občine se lahko zadolţujejo v skladu z zakonom o javnih financah.
Novela ZFO iz leta 2005 je zvišala moţnost za zadolţevanje na 20 % občinskega
proračuna (ZFO – 1A, 10. člen). Ugodnejše je tudi zadolţevanje, če gre za
investicije, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU.
Lokalna skupnost potrebuje za opravljanje svojih nalog ustrezno materialno osnovo,
ki ji zagotavlja potrebno samostojnost in neodvisnost. Finančna sredstva pridobiva iz
lastnih virov in sredstev drţave. Vedno je potrebno ustrezno razmerje med
pristojnostmi lokalne skupnosti in finančno podlago za njihovo izvrševanje
(koneksiteta). ZFO sicer pravi, da financiranje občin temelji na načelih lokalne
samouprave in pri tem izpostavlja načelo sorazmernosti virov financiranja z nalogami
občin in načelo samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog. V nadaljnjih
določbah zakon odstopa od teh načel, zlasti od načela samostojnosti občin pri
financiranju občinskih nalog. Zakon je bistveno spremenil naravo odstopljenih virov,
ki izgubljajo vsako vez z občino iz katere izvirajo. Zlasti je sporno, da je ZFO
dohodnino (ZFO – 1A, 8. člen) opredelil kot odstopljeni vir, medtem ko se je prej
upoštevala kot lastni vir občin. Zdaj drţava deli ta sredstva med občine na podlagi
finančne izravnave, ki ne upošteva bistvenih elementov razlikovanja, kot so višina
prispevkov iz dohodnine občanov posameznih občin v drţavni proračun in neenake
potrebe posameznih lokalnih skupnosti. Odstopljeni viri niso lastni viri financiranja
občin kot jih zahtevata ustava in MELLS. Sistem financiranja ni sistemsko povezan z
lastnimi finančnimi viri občine, saj iz njega izhaja (ZFO – 1A, 11., 12., 13. in 14.
člen), da se odstopljeni finančni viri enakomerno razporejajo občinam, ne da bi se
pri tem upoštevala višina dohodninskih virov, ki jih drţava dobi iz posamezne občine.
Lastni viri občin se z novim zakonom celo zmanjšujejo. Ţe prejšnji sistem
19

Zakon o financiranju občin, ZFO1A, Ul. RS št. 57/08
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financiranja ni bil v skladu s konceptom lokalne samouprave, vendar je vzpostavljal
neko razmerje med finančnimi zmoţnostmi in viri financiranja občine.
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7 OBLIKE LOKALNE DEMOKRACIJE

7.1 NEPOSREDNA LOKALNA DEMOKRACIJA

Pojem neposredne demokracije označuje različne načine in oblike neposrednega
sodelovanja drţavljanov pri izvrševanju oblasti. V okvir takega pojmovanja
neposredne demokracije sodijo zlasti različne oblike neposrednega odločanja, kot so
zborovanja (skupščine) občanov ter oblike odločanja, ki se štejejo za polneposredno
demokracijo, kot so zlasti referendum in ljudska iniciativa, v določenem smislu pa
tudi pravica do peticije (Grad, 1998, str. 21).
Tabela 3:

Število oblik neposredne demokracije v slovenskih občinah v letih
2001 – 2003

OBLIKE NEPOSREDNE
2001
2002
2003
20
DEMOKRACIJE
Referendum
6
8
7
Ljudska iniciativa
9
6
7
Zbor občanov
170
217
261
Skupaj
185
231
275
Vir: Zaključno poročilo raziskovalne naloge »Neposredne oblike demokracije in
aktivno drţavljanstvo na lokalni ravni« (Podmenik v, Lavtar 2007, str. 45)
7.1.1 Zbor občanov
Zbori občanov spadajo med najstarejše oblike neposredne demokracije. Ţe v
srednjeveških lokalnih skupnostih je bilo odločanje predvsem neposredno. S časom
in povečevanjem števila prebivalcev v lokalnih skupnostih je ta način odločanja bolj
ali manj izginil in se danes ohranja le še v najmanjših lokalnih skupnostih, npr. oţjih
delih občine.
Odločanje vseh prebivalcev lokalne skupnosti na zborih (popular assembly, town
meeting, assemble communale, Gemeinde Versammlung) je najbolj neposredna
oblika participacije. Gre za spontano oziroma manj formalizirano odločanje, v
katerem sodelujejo vsi volivci lokalne skupnosti in je lahko spodbujena od zgoraj
(ţupan) ali od spodaj. Ne zahteva posebne tehnike ali organizacije, glasuje pa se
praviloma javno. Večinoma nima določenega kvoruma (sklepčnosti) za odločanje.
Zaradi navedenih atributov je zbor občanov mogoč le v obvladljivo majhnih lokalnih
skupnostih, npr. v krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih.
Analiza je bila opravljena na vrnjenih izpolnjenih vprašalnikih iz 86 občin, kar je pomenilo 44,9 %
vseh občin.
20
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ZLS določa, da mora ţupan sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom
ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini
oziroma v njenem posameznem delu (ZLS – UPB1, 44. in 45. člen). Lahko pa ţupan
skliče zbor občanov tudi na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta
oţjega dela občine.
Zbor krajanov v oţjem delu občine lahko opredelimo kot obliko posvetovanja sveta
oţjega dela občine s prebivalci tega dela občine o zadevah, ki niso v pristojnosti
občinskega sveta. Tak zbor krajanov ima lahko tudi volilno funkcijo.
Podatkov o pogostosti sklicevanja zborov občanov v slovenskih občinah ni. Sklepamo
lahko, da omenjeno obliko neposredne demokracije slovenske občine pogosteje
uporabljajo ob obravnavi prostorskih aktov, saj jih k temu deloma spodbuja
prostorska zakonodaja.
Na podlagi rezultatov izvedene ankete na izbranem vzorcu občin decembra 2006 pa
ni mogoče sklepati ali so zbori občanov pogostejši v manjših ali v večjih občinah. V
mandatu 2000 - 2006 so bili zbori občanov sklicani v 75 % anketiranih občin.
Največje število zborov občanov je bilo izvedenih v občinah najmanjšega
velikostnega razreda (36 % občin), za njimi so občine v tretjem velikostnem
razredu (od 10.001 do 50.000 prebivalcev) z 20 % in potem občine v drugem
velikostnem razredu (od 5.001 do 10.000 prebivalcev) s 17 %. Največ jih je bilo
izvedenih v občinah tretjega velikostnega razreda, saj so v 11 % teh občin sklicali v
mandatu pet ali več zborov občanov. Tolikšno število zborov so sklicali še v 10 %
najmanjših občin.(Lavtar, 2007, str. 29).
7.1.2 Lokalni referendum
Lokalni referendum je mlajša oblika participacije od zbora občanov. Odločanje ne
referendumu je navadno zoţeno na eno zadevo. Lokalnemu referendumu dajejo
pomen tudi dokumenti SE (Local referendums, 1993), v katerih je poudarjeno, da
prebivalci z referendumom uresničujejo svojo pravico do sodelovanja v lokalni
samoupravi. Referendum je podoben volitvam, saj gre v obeh primerih za odločanje
prebivalcev in izraţanje volje ljudstva. Po posledicah pa se referendum bistveno
razlikuje od volitev. Na volitvah prebivalci izvolijo svoje predstavnike, ki dobijo
mandat za odločanje o najpomembnejših zadevah v neki skupnosti, medtem ko na
referendumu ţe odločajo o določeni zadevi. Poleg tega pri volitvah prebivalci
pogosto lahko izbirajo med več ponujenimi kandidati, medtem ko pri referendumu
odločajo le z »za« ali »proti«. Na referendumu imajo glasovalno pravico tisti, ki
imajo volilno pravico v neki skupnosti.
Referendum je dveh vrst, posvetovalni (predhodni) in naknadni, pri čemer je
naknadni vedno o splošnem aktu in je za občinski svet do konca izteka mandata
zavezujoč. Z referendumom naj bi odločali o temeljnih vprašanjih iz pristojnosti
samoupravne lokalne skupnosti, ni pa ga mogoče razpisati o proračunu in
zaključnem računu ter o splošnih aktih, s katerimi se predpisujejo občinski davki in
druge dajatve. Posvetovalni referendum za celotno območje občine ali za njen del
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razpiše občinski svet, kadar ţeli ugotoviti voljo prebivalcev občine o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti. Odločitev za občinski svet ni obvezujoča.
Lokalnih referendumov je v slovenskih občinah, če izvzamemo tiste, na katerih so se
prebivalci odločali o ustanovitvi novih občin, zanemarljivo malo. Iz dokumentacije
vladne sluţbe za lokalno samoupravo je razvidno, da je bilo leta 1994 za prvih 145
ustanovljenih občin izvedenih več kot 300 referendumov, v letu 1998 nadaljnjih 47,
v letu 2002 je bil eden za ustanovitev občine, eden pa je bil sklican za priključitev
naselja k drugi občini. V letu 2006 so bili referendumi za ustanovitev 17 novih občin
in en referendum za izločitev naselja iz občine in priključitev k drugi.
Področje referenduma in ljudske iniciative ureja v RS Zakon o referendumu in ljudski
iniciativi (ZRLI – UPB2, Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23.03.2007).
7.1.3 Ljudska iniciativa
Ljudska iniciativa se precej razlikuje od drugih oblik neposredne demokracije. Pri
drugih oblikah dajo pobudo za sprejem odločitve največkrat organi lokalne
samouprave, pri ljudski iniciativi pa prebivalci sami neposredno sodelujejo pri
oblikovanju odločitve o pravni ureditvi nekega vprašanja, ne sodelujejo pa pri
njenem sprejemanju. Ljudska iniciativa ne omogoča prebivalcem, da odpravijo neko
ţe sprejeto odločitev, temveč omogoča zahtevo za sprejem določene odločitve. Je
torej instrument zakonodajne iniciative občanov. Zato je pogosto pravno urejena v
drţavah, ki poznajo tudi referendum (Grad, 1998, str. 21).
Za formalno umestitev ljudske iniciative v sistem neposredne demokracije jo je
potrebno razlikovati od referenduma. Čeprav poteka glasovanje enako ali podobno,
je v primeru ljudske iniciative predlagatelj skupina volivcev, gre torej za pobudo od
spodaj, medtem ko je referendum lahko spodbujen tudi od zgoraj. Pobudniki morajo
zahtevo za razpis naknadnega referenduma vloţiti po sprejetju splošnega akta na
občinskem svetu in pred objavo v uradnem glasilu občine; ljudsko iniciativo, ki lahko
tudi vodi do referenduma, pa lahko občani sproţijo kadarkoli in o katerikoli odločitvi
občinskega sveta. Rezultat referenduma je lahko ponovno glasovanje na občinskem
svetu in ne razveljavitev predpisa, kot v primeru naknadnega obligatornega
referenduma.
7.1.4 Peticija
V lokalni samoupravi imajo velik pomen tudi druge oblike neposrednega odločanja,
pri čemer je posebej pomembna pravica do peticije. Peticija ne omogoča občanom
odprave neustrezne odločitve institucij lokalne samouprave, temveč jim omogoča, da
zahtevajo odločitev, ki jim ustreza.
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7.2 POSREDNA LOKALNA DEMOKRACIJA
Čeprav je lokalna skupnost bistveno manjša od drţave, tudi tu prevladuje posredna
demokracija. To pomeni, da občani prenesejo pravico odločanja na lokalne organe.
Volitve so danes najpomembnejši vpliv občanov na delovanje lokalne samouprave,
pomenijo bistveni del in prvino lokalne demokracije.
7.2.1 Pojem in pomen lokalnih volitev
Lokalne volitve so volitve organov lokalne samouprave. So eden najpomembnejših
izrazov volje ljudi in nujni pogoj za demokratično oblikovanje organov lokalne
samouprave. Volitve omogočajo volivcem neposreden vpliv na sestavo
predstavniškega telesa, s tem pa posredno tudi na odločitve, ki jih ta sprejema. Z
volitvami podelijo volivci članom predstavniškega telesa pooblastilo za to, da
odločajo v njihovem imenu. Volitve v lokalni skupnosti so način zbiranja oseb, ki
bodo v lokalni skupnosti sprejemale najpomembnejše odločitve, obenem pa
pomenijo tudi način nadzora nad delovanjem lokalne oblasti kot celote. Tako imajo
volitve odločilen pomen za uresničevanje lokalne demokracije.

7.2.1.1 Volilni sistem
Z izrazom volilni sistem običajno razumemo skupek volilnih načel ter sredstev za
njihovo uresničevanje, ki so pravno urejena. S pravnega vidika pa je volilni sistem
skupek vseh predpisov, ki se nanašajo na pravice in obveznosti udeleţencev volitev
ter ukrepe in postopke v zvezi z volitvami (Grad, 1998, str. 51).
V širšem pomenu obsega volilni sistem predpise, ki se nanašajo na volitve, na volilno
pravico, organizacijo volitev, postopek in tehniko volitev ter na razdelitev mandatov.
V oţjem pomenu pomeni volilni sistem samo sistem razdelitve mandatov.
Zakonodaja zelo natančno opredeljuje volilni postopek, saj so volitve izjemno
pomembno in občutljivo politično dejanje. Zato je potrebno z natančno pravno
ureditvijo preprečiti moţnost sporov in nesporazumov med političnimi subjekti, ki
nastopajo na volitvah. Glavni udeleţenci v volilnem postopku so volivci, saj je volilni
postopek namenjen predvsem uresničevanju njihove volilne pravice. Poleg njih pa so
udeleţenci v tem postopku še volilni organi ter politične stranke. Volilni postopek je
sestavljen iz časovno določenih opravil, ki vodijo do njegovega končnega cilja, torej
do izvolitve nekega organa.

7.2.1.2 Vloga političnih strank na volitvah
Politične stranke so sodobne tvorbe, ki so se najprej v 19. stoletju oblikovale v
Evropi in Severni Ameriki (Fink – Hafner, 2001, str. 12). Povezane so s pojavom
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klasične formalne demokracije, v kateri delujejo kot povezovalni člen med drţavljani
– volivci in vlado v širšem pomenu (zakonodajna in izvršilna oblast).
Politične stranke kot organizacije, ki ţelijo osvojiti oziroma ohraniti drţavno ali
lokalno oblast, agregirajo interese civilne druţbe in jih politično oblikujejo v svojih
programih. S svojimi predstavniki v organih drţavne in lokalne oblasti nato
uveljavljajo politično voljo v postopkih sprejemanja programskih in pravnih aktov ter
z nadzorom nad njihovim delovanjem (Igličar, 2004, str. 388).
Prvi člen slovenskega zakona o političnih strankah definira politično stranko kot »…
zdruţenje drţavljank in drţavljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v
programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje drţavljank in
drţavljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v drţavni
zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih
skupnosti.«
Tako kot na drţavnih si tudi na lokalnih volitvah politične stranke prizadevajo
pridobiti čim več poloţajev. Moč in ugled stranke sta zelo odvisna tudi od uspeha na
lokalnih volitvah. V ta namen predlagajo svoje kandidate na volitvah ter sodelujejo v
volilni kampanji, ki jo navadno razumemo kot (organiziran) politični proces, v
katerem politične stranke predstavljajo svoje kandidate in politične programe, s
čimer ţelijo vplivati na izbiro volivcev (Grad, 1998, str. 56).

7.2.1.3 Financiranje lokalnih volitev
Za financiranje lokalnih volitev velja ista zakonodaja kot pri drugih volitvah, na
primer pri volitvah v drţavni zbor. Samo izvedbo volitev mora plačati občina, kar
določa zakon o lokalnih volitvah. Velik del stroškov odpade na volilno kampanjo, ki je
v zakonu o volilni kampanji definirana kot "vsa politično propagandna sporočila in
druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev
pri glasovanju o kandidatih za člane občinskih svetov ter ţupane."
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na
posameznega volilnega upravičenca v občini, za ţupanske kandidate pa je ta meja
40 tolarjev na upravičenca. Če se mora glasovanje ponoviti, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20
tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Vsi stroški morajo biti dostopni javnosti. Po končani kampanji mora organizator
volilne kampanje za člane občinskega sveta ali ţupana v 60 dneh po dnevu
glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih
in porabljenih sredstvih. Vsi podatki so javni.
Udeleţencem volilne kampanje lahko del stroškov povrne občina. Kandidati, ki ţelijo
sebe in svoje zamisli predstaviti javnosti prek oglaševanja, lahko sredstva prispevajo
sami oziroma si pridobijo donatorje. Ker gre za lokalne volitve, pa je najboljša
propaganda prav od ust do ust, še posebej v manjših občinah.
Občine lahko z aktom določijo delno povrnitev volilnih stroškov za organizatorje
oziroma kandidate na lokalnih volitvah. Tak akt mora biti sprejet še pred začetkom
volilne kampanje in mora omogočiti povrnitev stroškov vsem organizatorjem volilne
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kampanje ali kandidatom, ki jim pripadejo mandati v občinskih svetih, in vsem
kandidatom za ţupane. Pogoj za to je, da dobijo deleţ glasov volivcev, ki je vnaprej
določen.
7.2.2 Temeljna načela volilnega sistema

7.2.2.1 Splošno o volilni pravici
Najpomembnejši element volilnega sistema je volilna pravica. Je ena temeljnih
političnih pravic, od nje pa je v veliki meri odvisen značaj volilnega sistema in sploh
političnega sistema v določeni drţavi. Posledično je od volilne pravice zelo odvisen
sistem lokalne samouprave in njeno mesto v političnem sistemu.

7.2.2.2 Načela v zvezi z volilno pravico
 splošna in enaka volilna pravica
Splošna volilna pravica pomeni pravico vsakega drţavljana, da voli ne glede na
razredno, narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. V skladu z načelom
splošne volilne pravice so izključeni oziroma začasno omejeni pri izvrševanju te
pravice le tisti, ki zaradi duševne bolezni ali mladosti ne morajo glasovati. Splošna
volilna pravica tako pomeni, da ima pravico glasovati na volitvah vsak odrasel,
umsko zdrav drţavljan (na lokalnih volitvah prebivalec lokalne skupnosti). Volilna
pravica obsega pravico voliti (aktivna volilna pravica) kot tudi pravico biti izvoljen
(pasivna volilna pravica).
RS do leta 2002 tujcem ni priznavala volilne pravice na lokalni ravni. Povod za
spremembe slovenskega zakona, ki ureja lokalne volitve, je bilo vse bolj pribliţujoče
se članstvo RS v EU.
Taka ureditev temelji na 43. členu ustave RS, ki pravi, da zakon lahko določi, v
katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci. Zadnja novela
zakona določa, da imajo tujci na lokalnih volitvah polno aktivno volilno pravico,
pasivne pa ne, kar pomeni, da lahko volijo občinski svet in ţupana, ne morejo pa biti
izvoljeni v svet ali za ţupana. Drţavljani drţav članic EU pa volijo ţupana in občinske
svetnike, lahko pa tudi kandidirajo, vendar pa le za občinski svet. Volilno pravico
imajo sedaj vsi tujci, ki pred lokalnimi volitvami najmanj pet let stalno prebivajo v
RS.
 posebna volilna pravica pripadnikov narodnih skupnosti
Slovenski model varstva etničnih (narodnostnih) manjšin temelji na etnično
mešanem ozemlju in sistemu kolektivnih pravic (Komac, 2002, str. 17). To velja tako
za italijansko in madţarsko narodno skupnost kot tudi za Rome. Koncept pozitivne
diskriminacije je temeljno izhodišče za poloţaj italijanske in madţarske narodnosti v
RS, pa tudi v lokalni samoupravi. Poloţaj obeh manjšin je bil formalno urejen ţe
pred osamosvojitvijo Slovenije in se po njej ni spremenil, saj drţavo k takšnemu
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ravnanju, poleg lastne politične in normativne ureditve, obvezujejo tudi mednarodni
dokumenti. Ena izmed temeljnih pravic narodnosti je pravica do soudeleţbe pri
upravljanju lokalnih javnih zadev. ZLS določa, da imata na narodnostno mešanih
območjih določenih z zakonom narodni skupnosti v občinskem svetu najmanj po
enega predstavnika (ZLS – UPB1, 39. člen). S statutom občine se določi neposredna
zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih občine. Zakon še določa, da
ustanovijo občinski sveti v teh občinah posebno stalno delovno telo (komisijo za
narodnostna vprašanja), v katerem imajo pripadniki narodne skupnosti polovico
članov. Pravice pripadnikov narodnosti se zagotavljajo ne glede na njihovo število.
Pripadniki narodnosti uveljavljajo ustavne pravice v osmih občinah, v petih
pomurskih, kjer ţivijo Madţari, in v treh na Primorskem, kjer ţivijo pripadniki
italijanske narodne skupnosti.
Predstavniki manjšin volijo svoje predstavnike v občinski svet po enokroţnem
večinskem sistemu, enako tudi Romi. Posebno volilno pravico imajo vsi pripadniki
narodnosti, drţavljani RS, ki izpolnjujejo tudi druge pogoje, ki jih za uresničitev
volilne pravice določa zakon (polnoletnost, opravilna sposobnost). Občina oblikuje
poseben volilni imenik, kandidate pa lahko predlaga deset predstavnikov manjšine.

7.2.2.3 Varstvo volilne pravice
Volilna pravica je kot ena temeljnih političnih pravic varovana s pravnimi sredstvi.
Temeljni načeli v zvezi z izvrševanjem volilne pravice sta svoboda glasovanja in
tajnost glasovanja. Varstvo volilne pravice je namenjeno zagotavljanju zakonitosti
izvedbe volitev, predvsem pa kontroli nad ugotavljanjem volilnih rezultatov. Pri
varovanju volilne pravice in zagotavljanju volilnega postopka je najpomembnejša
vloga volilnih organov, ki vodijo volitve. Le ti se pri svojem delu pogosto srečujejo s
kršitvami volilne pravice in zakonitosti volitev, ki so jih dolţni odpraviti na zahtevo
udeleţencev volitev oziroma po uradni dolţnosti.
Sodno varstvo volilne pravice je zagotovljeno ţe po Ustavi, saj je v četrtem odstavku
15. člena ustave posebej določeno, da sta zagotovljena tako sodno varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot tudi pravica do odprave posledic njihove
kršitve (Grad, 1998, str. 165).
7.2.3 Volilne enote
V zakonu o lokalnih volitvah je uveljavljeno načelo, da se pri večinskem sistemu
volitev člani občinskega sveta volijo po volilnih enotah, ki se načeloma oblikujejo
tako, da se en član občinskega sveta voli na pribliţno enako število prebivalcev.
Pri proporcionalnem sistemu volitev pa se člani občinskega sveta volijo v občini kot
eni volilni enoti, kar omogoča najbolj dosledno uveljavitev sorazmerne delitve
mandatov. Narodnostne skupnosti in Romi volijo svoje predstavnike v občini kot eni
volilni enoti.
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7.2.4 Organizacija volitev
Lokalne volitve so eno največjih organizacijskih dejanj lokalne skupnosti, zato jih je
mogoče izpeljati samo z ustrezno organizacijo, brez katere ni moţna niti politična niti
tehnična izvedba volitev. Zato je organizacija volitev izredno pomemben element
volilnega sistema, saj slaba in neučinkovita organizacija ne omogoča ustreznega
uresničevanja volilne pravice in lahko poraja dvom v zakonitost volitev kot celote
(Grad, 1998, str. 158).
7.2.5 Volilni organi
Poglavitno vlogo pri organizaciji volitev imajo volilni organi. V našem sistemu je
uveljavljen sistem kolegijskih volilnih organov, to je volilnih komisij in volilnih
odborov. Njihov poloţaj, pristojnosti in druga vprašanja opredeljuje zakon o lokalnih
volitvah, delno pa tudi zakon o volitvah v drţavni zbor. Volilne komisije skrbijo za
tehnično izvedbo volitev ter za varnost zakonitosti v volilnem postopku. Za volitve
predstavnikov italijanske, madţarske in romske skupnosti se imenujejo posebne
volilne komisije. Volilne komisije se imenujejo za štiriletno mandatno obdobje.
Neposredno na voliščih vodijo volitve volilni odbori, ki se imenujejo za vsake volitve.

7.2.5.1 Volilni postopek
Potek in vsebina volilnih opravil sta urejena z zakonom, ki ureja volilni postopek. V
RS je to Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3). Volilni postopek je sestavljen iz
časovno določenih opravil, ki vodijo do izvolitve, zato mora biti delovanje vseh
udeleţencev postopka med seboj časovno usklajeno. ZLV natančno določa roke za
izvedbo posameznega volilnega opravila (ZLV-UPB3, 27. člen).
Volilni postopek se začne ob točno določenem času z razpisom lokalnih volitev. Ena
najpomembnejših faz volilnega postopka je vlaganje kandidatur, ki so lahko v obliki
posamičnih kandidatur ali pa v obliki kandidacijskih list. Zakon ločeno ureja
kandidiranje političnih strank in volivcev. Ker sta pri lokalnih volitvah uveljavljena
tako večinski kot proporcionalni volilni sistem, je v zakonu ločeno urejen postopek
kandidiranja za en in drug način volitev.
Kandidatne liste in kandidature je potrebno predloţiti določenemu volilnemu organu,
ki preveri njihovo zakonitost in to v roku, ki omogoča izvedbo nadaljnjih volilnih
opravil, kot so potrjevanje list, glasovanje in ugotovitev volilnega izida. ZLV ne ureja
posebej postopka potrjevanja kandidatur, temveč določa smiselno uporabo zakona o
volitvah v drţavni zbor.
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7.2.5.2 Evidenca volilne pravice
Volilna pravica mora biti ustrezno evidentirana. ZLV določa, s katerimi volilnimi
imeniki se evidentira volilna pravica (ZLV–UPB3, 5.–8. člen), pri tem pa se naslanja
na Zakon o evidenci volilne pravice, ki določa stalno evidenco in občasno evidenco
volilne pravice. ZLV določa splošni občinski volilni imenik ter posebni volilni imenik, ki
se vodi za pripadnike narodnostnih in romske skupnosti. Volilni imenik je javna
listina, vsak volivec ima pravico, da ga pregleda in zahteva ustrezne popravke, če
podatki v imeniku niso resnični oziroma popolni.

7.2.5.3 Razpis volitev
V aktu o razpisu volitev je potrebno določiti dan razpisa volitev in dan začetka
volilnega postopka. S tem dnem pričnejo teči roki za volilna opravila.

7.2.5.4 Glasovanje
V skladu z demokratičnimi načeli mora biti glasovanje na neposrednih volitvah tajno.
Zakon posebej določa načelo tajnega in osebnega glasovanja, ki omogoča izjemo
samo v primeru telesne hibe ali nepismenosti volivca, ko mu lahko pomaga nekdo
drug. Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in
tudi ne preprečiti glasovanja.
V fazi glasovanja se opravi izbira med predlaganimi kandidaturami, kar je temeljni
namen volitev in hkrati odločilen trenutek volilnega postopka. Glasovanje je edina
faza volitev, v kateri volivci v celoti neposredno sodelujejo. Neposredno delo pri
pripravi samega glasovanja opravlja pristojna volilna komisija, ki mora določiti
volišča, imenovati volilne odbore, zagotoviti vse potrebno za ustrezno ureditev volišč
in zagotoviti volilni material za vsa volišča. Najbolj neposredne naloge na voliščih pa
opravljajo volilni odbori.
Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure, vendar pa se volišče, na katerem so
ţe glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, lahko zapre ţe pred 19. uro.
Zakonodajalec je skušal omogočiti glasovanje čim večjemu številu volivcev, zato je
dopustil moţnost, da tisti volivci, ki ne morejo glasovati na dan glasovanja, glasujejo
tudi prej, vendar pa ne prej kot pet dni pred in ne kasneje kot dva dneva pred
dnevom glasovanja.
ZLV določa način glasovanja na lokalnih volitvah in se razlikuje pri večinskem in
proporcionalnem načinu volitev občinskega sveta (ZLV-UPB3, 11-18. član).
Geografsko je opaziti precejšnjo razliko v volilni udeleţbi v urbanih in podeţelskih
občinah, saj je statistično ugotovljena manjša volilna udeleţba v mestnih občinah.
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Tabela 4:
LETO
1994

Volilna udeleţba na lokalnih volitvah v Sloveniji
VOLILNI
VOLILNA
VOLILNA
UPRAVIČENCI UDELEŢBA
UDELEŢBA V %
1.518.954
928.102
61,1

1998

1.524.669

888.681

58,3

2002
2006

1.614.089
1.670.044

1.163.230
971.889

72,1
58,2

Povprečje
1.581.939
987.975
62,4
Vir: Statistični urad Republike Slovenije in Drţavna volilna komisija (za leto 2006)

7.2.5.5 Ugotavljanje volilnih izidov
Z glasovanjem je opravljena temeljna funkcija volitev, ko so volivci izrazili svojo
voljo. Volilni odbori in komisije morajo ugotoviti, koliko glasov so dobile posamezne
kandidature in kateri člani so izvoljeni za člane občinskih svetov.
Izid glasovanja ugotavljajo volilni organi na vseh ravneh postopka. Na volišču
ugotovi izid glasovanja volilni odbor, ki opravlja z vidika zakonitosti najbolj zahtevno
volilno opravilo. Pregledati mora vse oddane glasovnice, oceniti njihovo veljavnost in
pri vsaki ugotoviti voljo volivcev. Volilni odbor na koncu ugotovi volilni izid tako, da
prešteje, koliko glasov so dobili posamezni kandidati oziroma koliko glasov je dobila
posamezna kandidatna lista.
Volilna komisija zbere izide glasovanj na posameznih voliščih in razdeli sedeţe v
občinskem svetu po postopku, ki je odvisen od tega, ali gre za večinske ali pa za
proporcionalne volitve. Če je lokalna skupnost razdeljena na volilne enote, je
potrebno volilni izid ugotavljati ţe na nivoju volilne enote.
Tabela 5: Izračun delitve mandatov občinskih svetnikov – ena volilna enota
PROPORCIONALNI SISTEM
Primer (mestna občina KOPER):
Občina je ena volilna enota.
Št. članov občinskega sveta je 32 (3 predstavniki italijanske manjšine).
Stranka vlaga listo z 29 kandidati.
29 : 5 = 5,8 - na listi mora biti najmanj 6 kandidatk.
29 : 2 = 14,5 - zgornjo polovico liste predstavlja 15 mest.
V zgornji polovici liste je uporabljeno načelo zadrge. Do polovice
kandidatne liste, oz. do 15. kandidata, se morajo razvrstiti ţenske na
mesta 3, 6, 9, 12 in 15 (lahko tudi 1, 4, 7, 10 in 13), preostali dve
ţenski pa se poljubno razvrstita do 29. mesta.
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Tabela 6: Izračun delitve mandatov občinskih svetnikov – več volilnih enot
Primer (občina KAMNIK)
Občina Kamnik ima 4 volilne enote, v katerih se voli 10, 7, 6 in 6
svetnikov (skupaj 29 svetnikov).
Razmerje 20 % (1/5) je potrebno upoštevati v skladu z določbo 70a.
člena (določitev razmerja na volilno enoto) torej:
o
1. VE = 10:5 = 2 (2 kandidatki)
o
2. VE = 7:5 = 1,4 (2 kandidatki)
o
3. VE = 6:5 = 1,2 (2 kandidatki)
o
4. VE = 6:5 = 1,2 (2 kandidatki)
Predlagatelj mora skupaj določiti najmanj 8 ţensk.
Vir: RVK- Dušan Vučko – delovni posvet

7.2.5.6 Potrditev mandatov članov občinskega sveta
Potrditev mandatov članov občinskega sveta (OS) pomeni avtoritativno ugotovitev,
da so bili člani tega telesa zakonito izvoljeni. OS ima po ZLV pravico odločiti o
potrditvi mandatov svojih članov (ZLV-UPB3, 100. člen). Zoper ugotovitev volilne
komisije je moţno vloţiti pritoţbo, ki jo občinski svet obravnava pred potrditvijo
mandatov svojih članov. Sam postopek za potrditev mandatov v zakonu ni določen,
zato se je potrebno zgledovati po proceduri potrjevanja poslanskih mandatov,
podrobneje pa mora biti procedura opredeljena v statutu občine in poslovniku o delu
občinskega sveta (Grad, 1998, str. 185).
7.2.6 Volitve ţupana
Poleg volitev občinskega sveta so za oblikovanje organov občine najpomembnejše
volitve ţupana. ZLS vsebuje temeljna načela glede volitev ţupana in določa, da
ţupana volijo drţavljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in
tajnih volitvah. Ker gre za volitev individualnega organa, je volilni postopek
enostavnejši kot pri volitvah članov občinskega sveta (ZLV-UPB3, 103.-108.člen).
Volilna pravica je enaka volilni pravici za volitve članov OS. Redne volitve ţupanov se
izvajajo skupaj z rednimi volitvami občinskih svetov, torej vsaka štiri leta. Tako kot
volitve občinskih svetov, razpiše tudi redne volitve ţupanov predsednik drţavnega
zbora, nadomestne volitve pa razpiše občinska volilna komisija.
Kandidate za ţupana predlagajo politične stranke, volivci na zborih volivcev in
skupine volivcev s podpisovanjem, pri čemer je potrebno zbrati minimalno 50
podpisov.
Organizacija in tehnika je pri ţupanskih volitvah enaka volitvam za člane OS.
Glasovanje se odvija po pravilih, ki veljajo za volitve članov občinskih svetov pri
večinskem sistemu lokalnih volitev. Razlika je le v tem, da se za ţupanske volitve
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občina ne razdeli na volilne enote in da sta pri volitvah ţupana lahko potrebna dva
kroga volitev - zakon določa, da je za ţupana izvoljen kandidat, ki je prejel večino
oddanih glasov. Redko se namreč zgodi, da bi eden od kandidatov ţe v prvem krogu
volitev prejel zahtevano večino oddanih glasov.
6.2.7 Volitve v organe oţjih lokalnih skupnosti
Volitve v organe oţjih lokalnih skupnosti so zelo podobne volitvam občinskih svetov,
zato ZLV posebej ureja samo nekatera vprašanja volitev v svete krajevnih, vaških
oziroma četrtnih skupnosti (ZLV-UPB3, 109.-114. člen). Proporcionalni sistem volitev
se uporablja za skupnosti, ki imajo več kot 12 članov sveta oţje lokalne skupnosti, za
manjše pa se uporablja večinski sistem volitev.
Pri opredelitvah pravice pri volitvah v četrtne, krajevne in vaške svete se ravna
zakon po ureditvi volitev občinskega sveta.
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti razpiše ţupan. Volitve v svete
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne
komisije teh skupnosti, ki so imenovane prav za te volitve.
Kandidiranje je podobno kot kandidiranje pri volitvah občinskega sveta, pri čemer pa
so kriteriji blaţji, saj gre za manjše skupnosti. Tako lahko kandidaturo podpiše
najmanj deset volivcev, zbori volivcev pa se lahko skličejo na zahtevo enakega
števila volivcev.
Ugotavljanje volilnih izidov za člane svetov oţjih lokalnih skupnosti poteka po
postopku ugotavljanja volilnih izidov za člane občinskega sveta.
6.3 NOVEJŠE OBLIKE LOKALNE DEMOKRACIJE – E-DEMOKRACIJA
Elektronska demokracija pomeni demokratični politični sistem, v katerem so
računalniki in računalniška omreţja uporabljeni za izvajanje naslednjih ključnih
funkcij demokratičnega procesa: informiranje in komuniciranje, artikulacija in
zdruţevanje interesov ter politično odločanje (tako posvetovanje, kot glasovanje)
(Hagen, 1996, stran 64).
E-demokracija predstavlja uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT)
znotraj političnih procesov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni s strani
demokratičnih akterjev, ki vključujejo vlado, izvoljene predstavnike, medije, politične
organizacije in drţavljane/volivce. E-demokracija omogoča večjo aktivno participacijo
drţavljanov s pomočjo interneta, mobilne komunikacije in drugih tehnologij. Edemokracija predstavlja dodatek k današnji predstavniški demokraciji in omogoča
tudi več participacije drţavljanov v direktnih oblikah participacije.
E-demokracija ni samo dostop do informacij javnega značaja na spletnih straneh
drţavnih in lokalnih institucij. Njena vsebina se ne izčrpa niti z moţnostjo
drţavljanov/občanov, da komunicirajo preko e-mailov s predstavniškimi organi.
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E-demokracijo
razumemo
kot
splet
orodij
za
agregiranje
mnenj
drţavljanov/občanov, ki so vključeni v komunikacijske in odločevalske procese
znotraj drţavnih/občinskih institucij.
Slika 2: Spletna stran e-uprave

Vir: Drţavni portal R Slovenije
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7.3.1 E-volitve

Slika 3: Shematski prikaz poteka e-volitev

Vir: E-poslovanje v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004, Center
vlade za informatiko
E-glasovanje (elektronsko glasovanje) je glasovanje s pomočjo elektronskih medijev,
med katere sodijo telefoni, mobilni telefoni, internet, elektronske glasovalne postaje
(kioski), sistemi direktnih elektronskih zapisov (DRE, oz. touchscreen glasovanje)
ipd.
Kljub dejstvu, da tehnologija, ki omogoča e-glasovanje, obstaja ţe nekaj časa in da
je bila večkrat implementirana tudi v praksi, jo povprečni volivec sprejema z zadrţki.
Volivce skrbijo varnost, zanesljivost, anonimnost, zaupnost, transparentnost in
razumljivost sistema oddaljenega e-glasovanja.
S pomočjo interakcije in participacije bodo e-volitve uspešno zaţivele v praksi.
Bistveno za uspešen e-volilni sistem ni samo to, da je vreden zaupanja, ampak da
mu volivci, politiki, stroka in mediji tudi dejansko zaupajo. E-volitve niso le vprašanje
tehnoloških rešitev ali zgolj skupek socioloških, politoloških ali pravnih vprašanj, evolitve so sociotehnološki problem.
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7.3.2 E-peticija
To orodje omogoča občanom, da inicirajo peticijo po lastni presoji o neki javni
zadevi, drugi pa so povabljeni, da jo s podpisom podprejo.
Institucije javne oblasti lahko na spletnih straneh zagotovijo dostop do tega orodja,
na drţavljanih/občanih pa je, da ga izkoristijo. To orodje omogoča, glede na javno
oblast, ţe večjo aktivno vlogo kot prejšnja orodja, saj so drţavljani/občani kot
iniciatorji samostojni tako pri določitvi in formulaciji javne zadeve kot pri moţnih
rešitvah. Še vedno pa je drţavljanom/občanom - kot podpisnikom peticije omogočeno le individualno opredeljevanje za ali proti.
Spletne peticije so namenjene podajanju in zbiranju podpisov podpore za javne
pobude in zahteve civilne druţbe tudi na lokalni ravni.
V RS še nimamo e-peticij, ki bi bile neposredno vpete v odločevalski proces
predstavniških političnih organov, imamo pa zelo razvito javno sfero e-peticij. Epeticije so politično in demokratično močno orodje e-demokracije, ker omogoča
drţavljanom/občanom, da neposredno naslavljajo politične in odločevalske
institucije. V RS nastopajo e-peticije predvsem v vlogi političnega pritiska
drţavljanov/občanov na odločevalske institucije.
7.3.3 E-referendum
Elektronski referendum pomeni uporabo svetovnega spleta za izvajanje neposredne
e-participacije v odločevalskem procesu (neposredna demokracija). Cilj orodja je
ponuditi drţavljanom moţnost, da mnoţično izrazijo stališče o določenem vprašanju
javnega pomena, ki naj bi jih sprejela oblast. Rezultati so lahko zavezujoči ali
nezavezujoči.
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8 POKRAJINE KOT ŠIRŠE LOKALNE SKUPNOSTI

8.1 NEKDANJA UREDITEV V USTAVI RS – 143. ČLEN

Z uresničevanjem načela subsidiarnosti je povezana tudi razprava o regionalizaciji
Slovenije. V RS ni širših samoupravnih lokalnih skupnosti – pokrajin, zato imamo v
vmesnem prostoru med drţavo in občino praznino, ki se izraţa negativno na obeh
področjih: na področju, ki pripada lokalni samoupravi in na področju, ki pripada
drţavi. Posledica take ureditve sistema je visoka stopnja centralizacije; sistem
decentralizacije v komunalnem sistemu je zamenjal sistem centralizacije v centralnih
drţavnih organih.
Obstajali sta dve mnenji o ustavni zasnovi pokrajine. Po prvem mnenju je bil 143.
člen ustave glede ustanovitve širših samoupravnih lokalnih skupnosti zavajajoč,
napačen in neuresničljiv, po drugem mnenju pa je do pokrajin v Sloveniji mogoče
priti tudi z veljavno ustavo. Pokrajine so ustavna kategorija, ustavodajalec je z njimi
resno mislil, zato jih je mogoče ustanoviti ţe na podlagi veljavne ustave.
Pokrajina je kot širša samoupravna lokalna skupnost v slovenski lokalni samoupravi
ustavna kategorija. Ustavodajalec jo je vključil v poglavje o lokalni samoupravi kot
drugo raven lokalne samouprave. Po veljavni ustavi so se občine lahko prostovoljno
povezovale v pokrajino. Primerjalni pregled ustav drţav v prehodu pa nam pokaţe,
da je regija v teh ustavah določena kot obvezna druga raven lokalne samouprave.
Razvoj lokalne samouprave in pretirana centralizacija nalog v drţavi kaţeta na
potrebo po krepitvi moči občine v razmerju do drţave prek pokrajine kot druge ravni
lokalne samouprave v Sloveniji.

8.2 PREDLOGI ZA NADALJNJI RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE V
SLOVENIJI

Ker je centralizem omejil lokalno samoupravo v Sloveniji, bi morali nanj odgovoriti
predvsem z vidikov teritorialne delitve občin, vsebinsko osiromašene vloge občin in
zmanjšanega vpliva občin. Na podlagi stanja lokalne samouprave v RS in njene
primerjave z evropskimi izkušnjami in teţnjami bi kazalo nadaljevati reformo v teh
smereh:
V področni zakonodaji je treba - v skladu z načelom subsidiarnosti - razmejiti naloge
med drţavo in lokalno samoupravo v korist občin in bodočih pokrajin.
V nadaljevanje reforme je treba vključiti tudi najnovejša druţboslovna spoznanja, ki
presegajo takšno lokalno zaprtost, kakršno utrjuje naš pravni red.
Preseči je treba prostorsko in vsebinsko omejevanje lokalne demokracije v Sloveniji
v času:
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ko EU postavlja v ospredje krepitev partnerskega sodelovanja med lokalno,
nacionalno in nadnacionalno ravnjo odločanja ter poudarja in ţe prakticira
večnivojsko soudeleţbo in soodgovornost v skupnih projektih idr.;
ko se posebna pozornost posveča proučevanju lokalno-globalnih odnosov in
se z novimi pojmi poskuša zajeti lokalno-globalno preţemanje idr.
V slovenski zakonodaji o lokalni samoupravi in praksi bi morali, izhajajoč iz načela
subsidiarnosti in drugih evropskih standardov, ki jih vsebuje ratificirana ELLS,
vsestransko zavarovati občine pred posegi drţave v njihove pristojnosti ter zagotoviti
trdne in stabilne materialne vire za njihovo delovanje. Preseči bi morali tudi sedanje
stanje, ko je drţava nemočna pri zahtevah za ustanavljanje vse manjših novih občin,
ne glede na zakonska merila, ki bi zagotavljala oblikovanje občin v določenih
razumnih teritorialnih okvirih. Pri sedanjih nesoglasjih med občinami in drţavo v
obliki ustavnih sporov zaradi zakonskih določb o financiranju občin in zakonskih
določb o oblikovanju občin, gre predvsem za neposredne in posredne zahteve občin
za čim večja sredstva iz drţavnega proračuna, zanemarjajo pa se prizadevanja občin
samih za gospodarski razvoj in za povečevanje lastne gospodarske moči, iz katere
naj bi se v prvi vrsti napajale lokalne finance. V nasprotju s sodobnimi teţnjami v
Evropi sta tudi skoraj stoodstotna profesionalizacija ţupanov in ustanavljanje
upravnega aparata tudi v najmanjših občinah (VLAJ, 2004).

8.3 PREDLAGANA ZAKONODAJA O POKRAJINAH

Slovenska politika nima jasno izdelane strategije in ciljev razvoja občin in pokrajin.
Vsega se loteva od zgoraj navzdol, drţavni centralizem pa še krepijo majhne občine,
ki so v celoti odvisne od drţave, tako glede pristojnosti kot glede financiranja (ZFO).
Ustavne spremembe, ki so bile sprejete 2006, so korak naprej le v Ustavnem
pogledu. Ustava je popravljena tako, da je sedaj ustavno predvidena dvo-nivojska
lokalna samouprava, kot jo dobimo v večini evropskih drţav. Pokrajina je v Sloveniji
nova vrsta lokalne skupnosti, ki je doslej nismo poznali in nova upravno teritorialna
struktura, ki je umeščena v do sedaj prazen prostor med drţavo in občino (novi 143.
člen Ustave RS).
Z uvedbo pokrajin se bo odprla pot za proces decentralizacije in s tem uveljavljanja
načela subsidiarnosti. Pokrajina bo postala nosilec razvoja v prostoru, v katerem
danes ni institucionalnega nosilca. Poleg tega bo pokrajina izvajalec nujnih
dejavnosti, ki jih danes v tem prostoru ne opravlja nihče ali pa jih opravljajo občine s
številnimi, zlasti finančnimi teţavami. Na pokrajinski ravni je realno pričakovati, da
bodo ljudje in občine sposobne pripraviti kakovostne projekte, ki bodo sofinancirani
s strani skladov EU.
Pokrajina je nosilec javne uprave na terenu, izvajala naj bi naloge širšega lokalnega
pomena, naloge regionalnega pomena (izvirni delokrog) in naloge drţavnega
pomena (preneseni delokrog). Predlog zakona o pokrajinah, podobno kot ZLS,
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določa tipična področja, na katerih naj bi pokrajina ţe opravljala naloge, konkretno
pa bodo naloge opredeljene s področno zakonodajo.
Postopek za ustanovitev pokrajin bo moral urejati poseben zakon.
Tako kot pri reformi občin, gre tudi pri pokrajinah za pet sestavin: teritorialno,
funkcionalno, materialno, organizacijsko in pravno sestavino. Politika je prekmalu
začela govoriti o številu pokrajin, pravilneje bi bilo govoriti o njihovih nalogah in
financiranju. Z velikimi pokrajinami je mogoča večja decentralizacija RS in obratno.
Predlagan je bil naslednji časovni potek ustanavljanja pokrajin:
Leta 2007 sprejem Zakona o pokrajinah, Zakona o financiranju pokrajin,
Zakona o pokrajinskih volitvah ter Zakona o postopku za ustanovitev
pokrajin;
Leta 2007 ali začetek 2008 sprejem Zakona o ustanovitvi pokrajin, v letu
2008 hkratne pokrajinske in drţavnozborske volitve;
01. 01. 2009 začetek dela organov pokrajin.
Spremembe 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije, sprejete v juniju
2006, so odprle proces decentralizacije javne uprave s prenosom izvajanja drţavnih
nalog na lokalne skupnosti in s tem uveljavljanje evropskega načela subsidiarnosti
tudi pri določanju ravni izvajanja drţavnih nalog, pomembnih za vsakega
posameznika.
Okvirno naj bi bile naloge pokrajin določene s krovnim zakonom o pokrajinah po
področjih nalog. Gre za naloge, ki jih v skladu z veljavnimi področnimi zakoni
opravlja bodisi drţava bodisi občine, zato je treba naloge pokrajin konkretno določiti
in prenesti v pokrajinsko pristojnost s področnimi zakoni.
Za določanje pristojnosti pokrajin je pomembna odločitev ustavnega sodišča: »da je
splošna opredelitev nalog občin in nalog upravnih enot neskladna z načeli pravne
drţave in delitve oblasti, ki zahtevajo normativno ureditev pristojnosti po
posameznih področjih upravnih funkcij in nalog z enim ali več zakoni, saj določbe o
pristojnosti pomenijo pooblastilo določenemu organu za odločanje v posameznih
upravnih stvareh«.
Načelo delitve oblasti, opredeljeno v ustavi RS, ima horizontalni vidik, v skladu s
katerim se na ravni drţave uresničujejo zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti
ter vertikalni vidik, ki pomeni decentralizacijo in uresničevanje oblasti na ravni
samoupravnih lokalnih skupnosti. Izvrševanje oblasti temelji na pooblastilih in
obveznostih javnih oblasti, torej pristojnostih za izvrševanja nalog javnega pomena.
(Ustava RS, 1. odst. 143. čl.).
8.4 VELIKOST IN ŠTEVILO POKRAJIN V SLOVENIJI

Vlada RS je predlagala ustanovitev 14-ih pokrajin. Bila je mnenja, da je
»Regionalizacija Slovenije na štirinajst pokrajin najprimernejša osnova za javno
razpravo in obravnavo v občinskih svetih. Predlog je temeljil na upoštevanju
predlaganih nalog in pristojnosti pokrajin, predlaganem sistemu financiranja ter
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prebivalstvenih, gospodarskih in zgodovinskih razlogih. Predlog je upošteval
razdelitev RS na razvojne regije ter prevladujočo teritorializacijo drţavne uprave.«
Pripravljeni so različni modeli členitve Slovenije na pokrajine.
Slika 4: Predlog členitve R Slovenije na 14 pokrajin

Vir: Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 24.05.2007
Stroka ţe od leta 2004 dalje zagovarja stališče, da gospodarski, socialni, geografski,
primerjalni, čezmejni, nacionalni, evropski, globalizacijski in še drugi razlogi
narekujejo ustanovitev 6 do največ 8 pokrajin. Stroka se torej zavzema za model
velikih pokrajin, ki bi imele dovolj človeških in materialnih resursov za opravljanje
(zelo obseţnih) nalog, bile bi močnejši partner v razmerju do drţave in v čezmejnih
povezavah ter uspešnejše pri pridobivanju sredstev iz skladov EU. Število 6 do 8
pokrajin dobimo, če bi imela pokrajina najmanj 100.000 prebivalcev, morala pa bi
izpolnjevati še druge pogoje – geografska zaokroţenost območja, materialne in
druge pogoje za uspešen gospodarski, socialni in kulturni razvoj.
Dr. Vlaj dvomi, da je po polomu predloga zakona o ustanovitvi pokrajin mogoče kaj
napraviti oz. popraviti zelo na hitro. Pri tem ne gre za to, katero od predlaganih
pokrajin črtati, temveč za odločitev ali RS potrebuje velike in močne pokrajine ali pa
razdrobitev na štirinajst pokrajin, ki se jim lahko pridruţi še kakšna. Če se RS odloči
za model velikih pokrajin, bi bilo treba temu primerno in ustrezno prilagoditi vso
predlagano pokrajinsko zakonodajo.
Na mestu so tudi opozorila, da je velika nevarnost pokrajinizacije, ker niso dorečeni
prenosi pristojnosti z upravnih enot in ministrstev na pokrajine. Upravni strokovnjaki
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se bojijo »razsutja« sistema UE, ki po njihovem mnenju deluje vzorno do strank
(npr. izdaja gradbenih dovoljenj).
V članku»Odziv dr. Staneta Vlaja na nesprejem zakona o ustanovitvi pokrajin«21 le ta
pravi »Glede na pregretost razprav in zavračanje dialoga o tako pomembnem
vprašanju kot je pokrajinizacija RS, bi bilo pametno, da se odločanje o celotnem
paketu pokrajinske zakonodaje prestavi v novo mandatno obdobje.«

Dr. Stane Vlaj, docent na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in direktor Inštituta za lokalno
samoupravo ter član Mednarodnega inštituta IFIMES (Mednarodni inštitut za bliţnjevzhodne in
balkanske študije iz Ljubljane, Slovenija) je predstavlil svoj odziv na zavrnitev predloga pokrajinske
zakonodaje v Drţavnem zboru Republike Slovenije 07. februarja 2008.
21
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9 ZAKLJUČEK
V 20. stoletju je lokalna samouprava izjemno napredovala. Postala je pokazatelj
demokratičnosti posameznega sistema in prispevala k stabilnosti in varnosti v Evropi.
Kot posebno avtonomno javnopravno področje je temelj druţbene in drţavne
ureditve v vseh sodobnih evropskih drţavah. Pri tem je ponovno uveljavljeno načelo
subsidiarnosti, katerega izpeljava je decentralizacija javnih zadev oziroma
pristojnosti na najprimernejšo raven, odigralo odločilno vlogo. Načelo subsidiarnosti,
ki ima sicer tudi filozofski in pravni pomen, v institucionalnem in
upravnoorganizacijskem pogledu pomeni stalni razmislek o razdelitvi pristojnosti
glede urejanja in odločanja o javnih zadevah in sredstvih za njihovo uresničevanje. V
ţarišču pozornosti pa je drţavljan, opremljen s sodobnimi pravicami, svoboščinami in
novimi potrebami. Načelo subsidiarnosti išče nenehno ravnovesje med svobodo
posameznika in različnimi oblastmi. Načelo subsidiarnosti pomeni tudi, da drţava in
mednarodne institucije, predvsem EU, upoštevajo vlogo in poloţaj lokalnih in
regionalnih oblasti v posamezni drţavi. Po mednarodnem pravu je načelo
subsidiarnosti temeljno načelo pri evropskem zdruţevanju.
Lokalna samouprava je danes v ţarišču znanstvene, strokovne in politične
pozornosti, tako pri nas kot v Evropi. V sodobnosti je pomen lokalne samouprave še
posebej poudarjen za presojo demokratičnosti neke druţbe. Danes lokalna
samouprava označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, da v mejah ustave in
zakonov predpiše in ureja pomemben deleţ javnih zadev lokalne narave z lastno
odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva. Poudarek je na človeku,
zadovoljevanju njegovih sodobnih potreb in kakovosti ţivljenja njega in njegove
druţine na kraju prebivanja. Lokalne skupnosti pa niso vase zaprte skupnosti,
temveč so odprte tudi navzven, v širše lokalne skupnosti, drţavo, Evropo in globalno
druţbo. Vse bolj narašča tudi pomen čezmejnega povezovanja in sodelovanja
lokalnih skupnosti.
Raven lokalne demokracije v RS še ni dosegel povprečne evropske ravni. Največja
ovira pri tem so premajhne, od drţavnega proračuna finančno odvisne občine, ter
nevzpostavljen drugi nivo lokalne samouprave (neustanovljene pokrajine).
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
RS – Republika Slovenija
SE – Svet Evrope
EU – Evropska Unija
KSHS – Kraljevina Srbov Hrvatov in Slovencev
SFRJ – Socialistična federativna republika Jugoslavija
SRS – Socialistična republika Slovenija
LS – Lokalna samouprava
ELLS – Evropska listina lokalne samouprave
CLRAE - Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope
CDMR - Vodilni odbor za regionalne in občinske zadeve
ENTO - Evropsko omreţje izobraţevalnih organizacij za lokalne in regionalne
skupnosti
LDA - Agencije za lokalno demokracijo
DZ – Drţavni zbor
US – Ustavno sodišče
UE – Upravna enota
ZLS – Zakon o lokalni samoupravi
ZLV – Zakon o lokalnih volitvah
ZFO – Zakon o financiranju občin
ZUODNO - Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
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ZRLI – Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
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UL RS – Uradni list Republike Slovenije
IKT - Informacijske in komunikacijske tehnologije

SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV
popular assembly – ljudska skupščina
town meeting - občinski zbor, mestno zasedanje
assemble communale – ljudska skupščina
Gemeinde Versammlung – občinska skupščina
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