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POVZETEK 

 

Enote lokalne samouprave so v pretežnem delu razvitega sveta razumljene kot nosilci 

lokalnega razvoja. Sočasno pa temeljna listina s področja lokalne samouprave (Evropska 

listina lokalne samouprave, Svet Evrope), katere podpisnica je od leta 1995 tudi Slovenija, 

predvideva visoko stopnjo avtonomije in odgovornosti za razvoj enot lokalne samouprave.  

Občinam v Sloveniji se nalagajo naloge brez ustreznih finančnih sredstev, s čimer slabi 

finančno avtonomnost občin in povečuje odvisnost od državnega proračuna. Hkrati pa to 

posledično pomeni, da se nekatere naloge slabo opravljajo in izvajajo. Prav tako slovenske 

občine nimajo ustreznega lastnega izvirnega finančnega vira, zato se nam pojavlja dvojni 

vpliv na povečevanje centralizacije in zmanjšanja avtonomnosti občin, več nalog in enako ali 

manj sredstev. Z vsem naštetim se krepi centralizem in zmanjšuje avtonomnost občin. Glede 

na navedeno dejstvo smo želeli preveriti, ali medobčinsko povezovanje in sodelovanje lahko 

zmanjša navedene učinke oziroma ali lahko krepitev medobčinskega povezovanja in 

sodelovanja postopno zmanjšuje centralizem ter sočasno povečuje finančno in dejansko 

avtonomnost občin. Sočasno smo preverili, ali je na konkretnem primeru Slovenije možno 

preko medobčinskega sodelovanja postopno pričeti graditi vsebinske osnove za kasnejšo 

ustanovitev pokrajin.  

V sklopu naloge smo potrdili postavljeni hipotezi, da sta lokalna samouprava in upravna 

organizacija na nižji ravni neracionalno in neučinkovito organizirani in da medobčinsko 

povezovanje in sodelovanje zmanjšuje centralizem ter povečuje avtonomnost občin. Dodali 

smo dve hipotezi, s katerima smo pričakovali potrditev soglasij, da je v okviru 

medobčinskega povezovanja in sodelovanja lažje in učinkoviteje zagotavljati kadre in 

izvajanje nekaterih nalog, ter da bi regije povzročile oblikovanje središč v Sloveniji, ki bi 

potencialno postali centri resursov v Sloveniji. Navedeni hipotezi na podlagi statistične 

analize anketnih vprašalnikov nista dobili potrditve, kar pomeni, da na področjih, ki jih 

izpostavljata navedeni hipotezi, ni soglasja oziroma prevladuje nestrinjanje. Najbližje soglasju 

izmed navedenih dodatnih hipotez je hipoteza, ki pravi, da je v okviru medobčinskega 

povezovanja in sodelovanja lažje in učinkoviteje zagotavljati kadre in izvajanje nekaterih 

nalog, kar lahko kaže na pomembne premike. Področje, ki ga obravnava naslednja hipoteza, 

pa je še vedno sredi šibkega spreminjanja v smeri oblikovanja manjših subregij in  postopnega 

izgrajevanja vsebinskih, družbenih in socioloških, kot tudi ekonomskih temeljev za 

ustanovitev pokrajin.  
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ABSTRACT 

 

Local government units are in the majority of the developed world seen as bearers of local 

development. At the same time the fundamental document in the field of local self-

government (European Charter of Local Self-Government, Council of Europe), which is a 

signatory since 1995. Slovenia also provides a high degree of autonomy and responsibility for 

the development of local governments. 

Municipalities in Slovenia loading tasks without adequate financial resources, thereby 

weakening the financial autonomy of municipalities and increasing dependence on the state 

budget. At the same time, this consequently means that certain tasks poorly carried out and 

executed. Also Slovenian municipalities do not have adequate own original financial resource, 

so we appear double impact of increasing centralization and reducing the autonomy of the 

municipalities, a number of tasks and the same or fewer resources. With all of the above to 

strengthen centralism and reduces the autonomy of municipalities. Based on the above fact, 

we wanted to verify that inter-municipal networking and cooperation can reduce those effects 

or can strengthen inter-municipal networking and cooperation gradually reduced centralism 

and simultaneously increases the financial and real autonomy of municipalities. At the same 

time, we verify that in the present case Slovenian possible through inter-municipal 

cooperation gradually begin to build a substantive basis for the subsequent establishment of 

regions. 

As part of the tasks we confirmed the hypothesis that the local government and administrative 

structures at a lower level irrationally and inefficiently organized and inter-municipal 

networking and cooperation reduces centralism and increases the autonomy of municipalities. 

We added two hypotheses by which we expect confirmation of approvals that in the context 

of inter-municipal networking and collaboration easier and more efficient to provide 

personnel and carry out certain tasks, and to the region lead to the creation of centers in 

Slovenia which could potentially become resource centers in Slovenia. That hypothesis based 

on statistical analysis of the questionnaires did not get confirmation, which means that in the 

areas that expose the above hypothesis, there is no consensus or disagreement prevails. 

Nearest understanding of these additional hypotheses hypothesis, which says that in the 

context of inter-municipal networking and collaboration easier and more efficient to provide 

personnel and carry out certain tasks, which may indicate important changes. The area 

covered by the following hypothesis, it is still weak in the middle of changing the direction of 



 

forming smaller sub-regions and the gradual building substantive, social, sociological, and 

economic foundations for the creation of landscapes.  

 

KEYWORDS: 

municipalities, administrative organization, inter-municipal networking and cooperation, 

reorganization, more balanced regional development, Slovenia, autonomy 
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1 UVOD 

»Ideja o raziskovanju delovanja lokalnih oblasti je bila vse do 60–ih let 20. stoletja 

razumljena kot nesmisel, tedanje analize pa so bile omejene na formalistične opise, danes pa 

se številne analize javnih politik spuščajo na lokalno raven, v poglobljeno raziskovanje 

delovanja lokalnih oblasti, proučevanja učinkov lokalne demokracije in razmerij med 

različnimi ravnmi oblasti« (Della Porta 2003, 211). 

 

»Uveljavljanje lokalne samouprave in ponovna oživitev lokalne demokracije skupaj z 

reformami javnega sektorja spodbuja nove pristope, nova razmišljanja in nove prakse 

delovanja političnih organov z vključevanjem zainteresirane javnosti, ki se vse bolj 

povezujejo v interaktivno sodelovanje« (Milunovič Vilma 2012, 14). Problemom 

učinkovitosti in demokratizacije političnih institucij in javne uprave na ravni države se 

posveča znanstvena in politična pozornost, zadnje čase, še posebej v času gospodarsko 

finančne krize, pa se tem vprašanjem posveča tudi na lokalni ravni.  

 

 »V procesih lokalne oblasti niso več osrednji akter na vrhu piramide, ampak eden od 

medsebojno soodvisnih akterjev, ki delujejo v interaktivni mreži medsebojnih razmerij 

odvisnosti, prepletenosti in izmenjave virov ob hkratni relativni avtonomnosti od države« 

(John 2001; Sørenesen 2007). Neposredno sodelovanje občanov in širše javnosti lahko na 

lokalni ravni pomeni najbližjo pot do institucij predstavniške demokracije, s čimer se tesno 

poveže  izvoljene predstavnike in državljane. Ravno ta neposredna bližina in interaktivnost 

omogoča, da lahko občani sporočajo svoje preference in bolj neposredno bdijo nad 

odločitvami in delovanjem lokalne skupnosti in nadzorujejo njihove odločitve in rezultate 

javne porabe. Lokalna skupnost preko vključevanja širše javnosti sprejema veliko  informacij 

za odločanje in je zaradi bližine izpostavljena večjemu pritisku občanov in javnosti. Navedeno 

vzpostavlja povezave, ki prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti odločitev lokalnih oblasti in 

reševanju lokalnih javnih problemov.  

 

Na podlagi navedenega se z izgradnjo oblik modernega soupravljanja in izgradnje lokalne 

samouprave od spodaj navzgor, se z večanjem sodelovanja in povezovanja na lokalni ravni 

povečuje tudi avtonomija lokalnih oblasti. 
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1.1 Opredelitev raziskovalnega problema   

Enote lokalne samouprave, v Sloveniji občine, so v pretežnem delu razvitega sveta 

razumljene kot nosilci lokalnega razvoja. V primerih, kjer obstaja večnivojska organizacija 

političnega sistema (npr. Poljska), je pogosto zaradi razdrobljenosti enot lokalne samouprave 

razvojna vloga prenesena na višji (regionalni) nivo. Ne glede na to pa temeljna listina s 

področja lokalne samouprave (Evropska listina lokalne samouprave, Svet Evrope), katere 

podpisnica je od leta 1995 tudi Slovenija, predvideva visoko stopnjo avtonomije in 

odgovornosti za razvoj enotam lokalne samouprave. Kljub tem in ostalim zavezam pa države 

(vključujoč Slovenijo) pogosto še vedno sistematično nasprotujejo decentralizaciji in dvigu 

avtonomije lokalne samouprave. Med različne vzroke lahko prištevamo tako politični strah 

pred razpadom države, nerazrešeno tradicijo centralizma v preteklosti, administrativno 

nerazvitost lokalne samouprave za prevzemanje pomembnih vlog, tradicionalno 

razdrobljenost enot lokalne samouprave, ki povečuje stroške avtonomnega delovanja ter 

zmanjšuje učinkovitost in uspešnost izvedenih del oziroma storitev. Ne nazadnje pa so z 

visoko stopnjo avtonomije povezani tudi proračunski ukrepi, ki zmanjšujejo obseg 

nacionalnega proračuna in sredstva prerazporejajo v lokalne/regionalne proračune. Z vsem 

naštetim slabi moč nacionalnega političnega sistema, čemur se nacionalna politika v mnogih 

primerih krčevito upira. Ta del problematike je relativno znan in sistematično podprt z 

različnimi ekspertizami ter raziskavami.  Z vsem naštetim se krepi centralizem in zmanjšuje 

avtonomnost občin.  

Občinam v Sloveniji  se nalagajo naloge brez ustreznih finančnih sredstev1 s čimer slabi 

finančno avtonomnost občin in povečuje odvisnost od državnega proračuna, hkrati pa to 

posledično pomeni, da se nekatere naloge slabo opravljajo in izvajajo. Prav tako slovenske 

občine nimajo ustreznega lastnega izvirnega finančnega vira, zato se nam pojavlja dvojni 

vpliv na povečevanje centralizacije in zmanjšanja avtonomnosti občin, več nalog in enako ali 

manj sredstev. Z navedenega dejstva želimo preveriti, ali medobčinsko povezovanje in 

sodelovanje lahko zmanjša navedene učinke oziroma ali lahko krepitev medobčinskega 

povezovanja in sodelovanja postopno zmanjšuje centralizem ter sočasno povečuje finančno in  

dejansko avtonomnost občin. Glede na rezultate skladnega regionalnega razvoja, ki kažejo na 

večanje razlik med posameznimi statističnimi regijami. Večinsko neuspešnemu delu 

                                                 
1  Čeprav drugi odstavke 140. člena Ustave RS, pravi: »Država lahko z zakonom prenese na občine 

opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.« 
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Regionalnih razvojnih agencij, saj večinoma ne uspejo realizirati večjih oziroma regionalnih 

projektov, pri čemer imajo veliko vlogo tudi občinski lokalizmi, se postavlja vprašanje, ali 

lahko medobčinsko povezovanje in sodelovanje spodbuja regionalni razvoj. 

Doktorska disertacija se osredotoča tudi na teoretično in empirično proučevanje 

medobčinskega povezovanja, tudi kot oblike krepitve subnacionalne avtonomije2 v razmerju 

do nacionalnega nivoja, z namenom spodbujanja regionalnega razvoja in ob nepopolni 

organiziranosti in strukturiranosti državnega ustroja za ohranjanje in krepitve avtonomnosti 

občin. Sočasno želimo v tem kontekstu preveriti, ali je na konkretnem primeru Slovenije 

možno preko medobčinskega sodelovanja postopno pričeti graditi vsebinske osnove za 

kasnejšo ustanovitev pokrajin. Dosedanji poskusi po principu od zgoraj–navzdol (top-down) 

so se izkazali  za neuspešne oziroma so doživeli prevelik odpor s strani občin, da bi se lahko 

realizirali. 

1.2 Cilji naloge in hipoteze 

Cilj naloge je predvsem preveriti, ali lahko medobčinsko povezovanje in sodelovanje ter 

njegov nadaljnji razvoj zmanjša centralizem in poveča avtonomnost občin tudi brez 

eventualnega hitrega in premalo domišljenega združevanja občin. Sočasno pa tudi preveriti, 

ali je razvoj medobčinskega povezovanja in sodelovanja lahko eden izmed spodbujevalcev v 

predvidenem prihodnjem povezovanju in združevanju občin. 

Eden izmed ciljev je tudi ugotoviti, ali medobčinsko povezovanje in sodelovanje lahko 

spodbuja regionalni razvoj in pri tem gradi vsebinski, družbeni in sociološki, kot tudi 

ekonomski temelj za ustanovitev pokrajin.  

 

Sočasno je cilj preveriti vprašanje v zvezi z regionalizacijo Slovenije in predvidenega vpliva 

na aktualnost medobčinskega povezovanja in sodelovanja, na enakomeren razvoj, 

medregionalno konkurenčnost in bruto družbeni položaj v Sloveniji, v tej luči preveriti, ali so  

Regionalne razvojne agencije upravičile svojo vlogo pri enakomernem razvoju Slovenije.  

Ugotoviti, ali bi se v primeru regionalizacije odločanje približalo ljudem in bi se tako 

zmanjšal demokratični deficit. 

                                                 
2   V raziskovalni sferi zastopan kot nasprotni pogled, ki bi vprašanje avtonomije in 

lokalnega/regionalnega razvoja proučeval iz perspektive subnacionalnega nivoja vladanja.  
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Na osnovi zadanih ciljev, teoretičnih in primerjalnih osnov želimo tudi z empiričnim delom 

slovenskega primera proučiti naslednje hipoteze:  

 

H1: Lokalna samouprava in upravna organizacija države na nižji ravni sta neracionalno in 

neučinkovito organizirani. 

 

V Sloveniji imamo 212 občin, najmanjša občina Hodoš ima 326 prebivalcev in največja 

občina Ljubljana ima 273.647 prebivalcev. Država je svojo  organiziranost na nižji ravni 

organizirala izredno raznoliko in razpršeno. Imamo 25 inšpekcijskih služb, ki je vsaka 

samostojno in različno organizirana, policijske uprave, ki racionalizirajo svojo organizacijsko 

mrežo, vendar brez širše sprejetega koncepta, na katerega bi se navezovale bodoče 

spremembe organiziranosti ostalih upravnih organov in organizacij države. Imamo 58 

upravnih enot, ki so že več kot dvajset let začasno organizirane po sedežih bivših komunalnih 

občin. Tudi regionalni razvoj se je prav tako, za več kot dvajset let,  začasno naslonil na 

neustrezno mrežo 12 statističnih regij in oblikoval 12 Regionalno razvojnih agencij, kar 

posredno vodi k vse večji centralizaciji države. 

 

H2: Medobčinsko povezovanje in sodelovanje zmanjšuje centralizem in povečuje avtonomnost 

občin. 

 

To hipotezo razvijemo na osnovi znanstveno-teoretskih izhodišč lokalne demokracije in 

lokalne avtonomije, ki podajata učinkovitost decentraliziranih sistemov javnega upravljanja 

na eni strani ter sodobne teorije good governance (sl. dobrega upravljanja), ki zajema štiri 

skupine sprememb, in sicer institucionalno reformo, nova omrežja, nove javno politične 

pobude ter odgovore na vprašanja koordinacije in odgovornosti (Brezovšek in Bačlija 2010). 

Nepopolna struktura državne in lokalne oblasti povečuje centralizem in vpliva na 

avtonomnost občin. Medobčinsko povezovanje pa vsaj neformalno ustvarja širše polje lokalne 

oblasti in posredno nadomešča primanjkljaj vmesne ravni med centralno oblastjo in občinami,  

s čimer posredno tudi varuje vsako posamezno občino, vključeno v medobčinsko povezovanje 

in sodelovanje. 

 

H3: Obstaja soglasje, da je v okviru povezovanja in medobčinskega sodelovanja lažje in 

učinkoviteje zagotavljati kadre in izvajanje nekaterih nalog. 
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Predvidevamo, da bo poleg pomembnega dosežka, ki ga predstavljamo v drugi hipotezi, 

medobčinsko povezovanje in sodelovanje pomenilo tudi lažje in učinkoviteje zagotavljati 

kadre in izvajanje nekaterih nalog. Pri tem se naslanjamo na rezultate ekonomije obsega in 

seveda na dejstvo, da so ustrezne in primerne službe za nekatere vrste kadrov in kadrovski 

razvoj na razpolago le v večjih centrih, še posebej v Ljubljani, kar pomeni naporno dnevno 

migracijo oziroma preselitev posameznih kadrov v kraj opravljanja dela. 

 

H4: Obstaja soglasje, da bi regije povzročile oblikovanje središč v Sloveniji, ki bi potencialno 

postali centri resursov v Sloveniji. 

 

Ne glede na to, da imamo v Sloveniji 11 mestnih občin in 67 naselij, ki imajo status mesta, 

pričakujemo, da bi regije povzročile oblikovanje središč in se pri tem najverjetneje naslonile 

na naveden možni nabor večjih urbanih središč, kar bi v nadaljevanju pomenilo vsebino in 

razvoj aktivnosti opredeljenih v naslednjih dveh hipotezah. 

 

Na navedenih teoretičnih predpostavkah in metodoloških izhodiščih zastavimo prvo celovito 

analizo raziskave pomena medobčinskega sodelovanja v slovenskih občinah po uvedbi 

lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.  

1.3 Metodologija 

S pomočjo fokusirane sinteze smo opredelili obstoječa teoretična in pravna izhodišča 

avtonomije lokalne samouprave ter regionalnega razvoja. Pri tem smo slovensko ureditev 

primerjali z nekaterimi drugimi relevantnimi državami v Evropski uniji, Francijo, Nemčijo in 

Anglijo.  

Za predstavitev normativno-institucionalnega okvirja medobčinskega sodelovanja smo 

uporabili deskriptivno metodo. Z zgodovinsko analizo bomo predstavili razvoj sodelovanja 

med občinami s sistemom javnega upravljanja in delovanja lokalne samouprave. Pri analizi 

institucionalnega okvirja medobčinskega sodelovanja in lokalnega sistema smo predstavili 

slovenski pravni okvir. V analizi institucionalne ureditve smo se naslonili tudi na načela iz 

dokumentov mednarodnih institucij o lokalnem in medobčinskem upravljanju, povezovanja in 

sodelovanja, še posebej na dokumente Sveta Evrope.  

Za poglobljen vpogled v vsebino in aktivnosti medobčinskega povezovanja in sodelovanja 

smo poleg analize dokumentov, predpisov in drugih pisnih virov uporabili anketni vprašalnik, 
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katerega smo naslovili na predstavnike občin in skupnih občinskih uprav (župane, direktorje 

občinskih uprav, direktorje ali vodje skupnih občinskih uprav), ki so kot predstavniki 

političnega oziroma upravnega aparata občine razumljeni kot kompetentni sogovorniki. Tako 

pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo različnih statističnih metod in jih medsebojno 

primerjali. Na podlagi zbranih podatkov in njihove analize smo poskušali preveriti 

postavljene hipoteze. Na podlagi navedene analize smo v nadaljevanju poskušali podati tudi 

nekatera priporočila za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v Sloveniji, predvsem 

medobčinskega sodelovanja in regionalnega razvoja.  

»Metoda raziskave temelji na pozitivistični paradigmi« (Lamut, Urša in Macur, Mirna 2012, 

str. 42), ki temelji na kvantitativnem pristopu k raziskovanju.  

Na osnovi sistematične povezave spoznanj iz teorije in ugotovitve empirične raziskave smo z 

uporabljeno raziskovalno metodologijo poskušali čim bolj osvetliti in preveriti postavljene 

hipoteze. Navedeno namero smo izvajali s poglobljenimi analizami tega večplastnega, 

interesno konfliktnega in strokovno zahtevnega procesa, kar lahko prispeva k boljšemu 

razumevanju celotnega procesa in k spoznavanju vpliva posameznih dejavnikov ter k 

dograjevanju praks medobčinskega povezovanja, sodelovanja, ohranjanja in krepitve 

avtonomnosti občin. Podatki in izsledki pridobljeni iz lastnih virov so prikazani skozi celotno 

disertacijo in se  povezujejo  z drugim besedilom. 

1.4 Znanstvena relevantnost naloge 

Avtonomija lokalne samouprave je ena izmed pomembnejših tem, tako v svetovnem kot 

nacionalnem raziskovalnem kontekstu. Sočasno predstavlja enega izmed temeljev delovanja 

Evropske unije, ki jo med drugim veže na načelo subsidiarnosti. Vendar pa vsaj v 

nacionalnem merilu manjka sistematična analiza, utemeljena  na podatkih, ki  bi  pojasnjevala  

avtonomnost občin in medobčinskega povezovanja z namenom spodbujanja regionalnega 

razvoja, kar pomeni ob nepopolni strukturiranosti državne organiziranosti in izostanku 

regionalnega nivoja v sodobnem svetu. 

Naloga proučuje možnosti, da se preko oblike medobčinskega povezovanja in sodelovanja 

zmanjša pritisk centralne oblasti  proti lokalni ravni in se povečuje možnost avtonomnosti 

občin, s čimer pomembno prispeva proučevanju avtonomije iz perspektive od spodaj – 

navzgor (bottom-up). 
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Prav tako naloga na samostojen in svojstven pristop izvirno proučuje vlogo in pomen 

medobčinskega sodelovanja pri spodbujanju regionalnega razvoja, s čimer združuje in mehko 

povezuje dve ravni lokalne samouprave.  

Ob tem izvirno proučuje možnost, da se preko medobčinskega povezovanja in sodelovanja 

lahko pripravijo vsebinske osnove za eventualno združevanje občin in vsebinske in materialne 

osnove za ustanovitev pokrajin oziroma regionalizacijo Slovenije. Glede na večinsko stališče, 

da je potrebno vse urejati navzdol, princip top-down, disertacija že v osnovi temelji, nadalje 

razvija in utemeljuje lokalni/regionalni razvoj, na podlagi principa od spodaj – navzgor  

(bottom-up), kar poskuša podkrepiti ne zgolj z naslanjanjem na normativna načela ter analizo 

obstoječih raziskav, temveč predvsem z lastnimi rezultati ankete, opravljene med vsemi 

slovenskimi občinami, skupnimi občinski upravami v Sloveniji.  

Obravnavana tematika je na tem nivoju prva v Sloveniji. Tudi v okviru Sveta Evrope, ki med 

svoje kompetence uvršča lokalni in regionalni razvoj, po nam znanih podatkih ni  izvedene 

podobne študije, saj se dosedanje študije osredotočajo bolj na opisovanje dobrih praks po 

posameznih državah.  

1.5 Struktura naloge 

Ob upoštevanju dognanj teorije o organiziranju države, fiskalnega federalizma in teorije 

ekonomske decentralizacije v prvem poglavju najprej predstavljamo različno organiziranost 

države, kot federalnega, unitarnega oziroma regionalnega sistema. V nadaljevanju 

prikazujemo nižje ravni organiziranosti države, kot so dežela, regija in občina, kar je z vidika 

primerjave z evropskimi državami ustrezna podlaga za nadaljnje delo. Glede na to, da v 

Sloveniji nimamo med najvišjo in najnižjo ravnjo, med državo in občino, nobene vmesne 

ravni, vidimo to kot težavo v smislu razvoja posameznih območij v Sloveniji, sočasno pa 

nepopolna struktura pomeni stalen in neposreden pritisk na občine in njihovo avtonomnost, 

tako z vidika prenosa nalog na občine brez ustreznih sredstev, kot tudi pogoste in brez 

ustreznih podlag in analiz, ideje in zahteve po krčenju sredstev za občine. 

 

V drugem poglavju predstavljamo kratek zgodovinski pregled razvoja lokalne samouprave in 

se posebej osredotočimo na tipične in prevladujoče modele v Evropi, na francoski, nemški 

model in angleški model. Podajamo tudi raznolikost ureditve lokalne samouprave v Evropski 

uniji, ki se je še pred nedavnim deklarirala, kot Evropa regij. Ob zadnji krizi pa postaja vedno 

bolj Evropa posameznih nacionalnih držav. Za primerjavo podajamo tudi kratko predstavitev 
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lokalne samouprave v ZDA, ki je zanimiva, kako ameriški sistem oblasti deli odgovornost in 

pooblastila med nacionalno (zvezno) oblast, državne oblasti in lokalne oblasti, kar zahteva 

tako finančno, kot politično samostojnost vsake ravni oblasti, in da so oblasti posebnih 

okolišev odgovorne državljanom in ne drugi lokalni, državni ali zvezni oblasti.  

 

V naslednjem poglavju prikazujemo temeljne dokumente na ravni Evropske unije in 

Republike Slovenije, ki skupaj dajejo osnovo za avtonomijo lokalne samouprave, pri čemer 

posebej izpostavljamo načelo subsidiarnosti, kot tudi funkcionalno in finančno avtonomijo 

lokalnih skupnosti. 

V četrtem poglavju predstavimo temeljne pojme v zvezi z regijami, regionalnem in 

nacionalnem razvoju. Prav tako prikažemo regije v Evropi, njihove oblike in ekonomske 

razmere, v katerih delujejo, in evropsko poenotenje na ravni statističnih klasifikacij 

teritorialnih enot - The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, znotraj katerih 

unificiranih enot se lahko vršijo posamezne aktivnosti pri oblikovanju teritorialnih enot, torej 

tudi pri oblikovanju pokrajin v Sloveniji. 

 

Najprej v petem poglavju predstavljamo in obravnavamo razvoj lokalne samouprave na 

območju Slovenije po različnih obdobjih in posebej izpostavljamo krajevno skupnost, kot 

neustrezen ostanek tako imenovanih »komunalnih« občin. Hkrati pa opozarjamo na nekatere 

rešitve in zagate v smislu zgodovinskega razvoja, ki so rezultirali v sedanje stanje. 

 

V šestem poglavju povzemamo pravno ureditev lokalne samouprave v Sloveniji, tako občin, 

pokrajin, medobčinskega povezovanja in sodelovanja, kot tudi že omenjenih krajevnih 

skupnosti. Ob dejstvu, da je Zakon o lokalni samoupravi eden najbolj spreminjanih zakonov v 

slovenskem po osamosvojitvenem obdobju, je pomembno poznati vsebino in razloge za 

pogoste spremembe in celo pomembne odmike od posameznih konceptov razvoja lokalne 

samouprave. 

 

Posebej natančno v nadaljevanju predstavljamo financiranje slovenskih občin, njegov razvoj 

in posebnosti. Zakon o financiranju občin sicer ni bil predmet tako pogostih sprememb kot 

Zakon o lokalni samoupravi, je pa z realiziranimi spremembami nekajkrat globoko posegel v 

sam temelj financiranja občin in tako močno vplival na finančno avtonomnost občin. 

Poudarek dajemo še po našem mnenju premalo izkoriščenemu gospodarjenju s premoženjem 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

9 

občin in davku na nepremično premoženje, ki naj bi se uvedel že z letom 2014, vendar je 

trenutno odložen za nedoločen čas.  

V osmem poglavju podajamo razloge in osnove za reformo posameznih subjektov, ki delujejo 

na lokalni ravni v Sloveniji, teritorialno reformo občin, okrepitev medobčinskega 

povezovanja in sodelovanja, upravno reorganizacijo in preoblikovanje regionalno razvojnih 

agencij. O tem pa še potrebo za pripravo strategije za ustanovitev pokrajin. Vse našteto so 

hkrati ovire in priložnosti za povečanje avtonomnosti občin in hkrati za bolj enakomeren 

razvoj celotne Slovenije. 

 

V devetem poglavju se soočimo s problematiko preoblikovanja političnega sistema v 

Sloveniji, v smislu preoblikovanja volilnih okrajev in volilnih enot, ki dokaj nevidno, vendar 

močno posredno zavirajo ustanovitev pokrajin, saj bi le-to močno spremenilo organiziranost, 

notranjo organizacijo in hierarhijo političnih subjektov. Le-te bi bilo potrebno uskladiti z 

novo mrežo pokrajin. Ob tem se seveda postavlja kot nuja preoblikovanje Državnega sveta v 

pravi  drugi dom demokratičnega sistema Republike Slovenije v Zbor občin in pokrajin. 

 

V poglavju deset bomo predstavili rezultate anketiranja med slovenskimi občinami in 

skupnimi občinskimi upravami v Sloveniji po posameznih interesnih področjih. Opisali bomo 

predvidene rezultate predlaganih sprememb, vzpostavitev medobčinskega povezovanja in 

sodelovanja kot pomembnega faktorja v smislu nadomestitve normalne organiziranosti države 

in lokalne samouprave ter kot posledico enakomernejši razvoj Slovenije, vzpostavitev 

medregionalne konkurenčnosti v Sloveniji kot gibala gospodarskega razvoja posameznih 

območij, posledično povečanja »medobčinskega« BDP, predvsem pa zmanjšanje 

demokratičnega deficita ter s tem aktiviranja pozitivne energije in idej lokalnega prostora. 

 

V zaključku bomo sintetizirali celotno delo in ga soočili s postavljenimi tezami na začetku in 

jih ovrednotili ter vzpostavili temelje za nadaljnje aktivnosti in delo na zagotavljanja 

avtonomnosti občin, medobčinskega sodelovanja z namenom spodbujanja regionalnega 

razvoja in priprave za postopno regionalizacijo Slovenije.  
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2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRŽAVE  

Ob upoštevanju dognanj teorije o organiziranju države, fiskalnega federalizma in teorije 

ekonomske decentralizacije v prvem poglavju najprej predstavljamo različno organiziranost 

države, kot federalnega, unitarnega oziroma regionalnega sistema. V nadaljevanju 

prikazujemo nižje ravni organiziranosti države, kot so dežela, regija in občina, kar je z vidika 

primerjave z evropskimi državami ustrezna podlaga za nadaljnje delo.  

 

Vprašanja lokalne samouprave – občin, regij, pokrajin ipd., in razmerja do centralne državne 

oblasti so ena od ključnih vprašanj vsake državne ureditve. Stopnja avtonomnosti lokalne 

samouprave - občin, regij, pokrajin ipd., pa je bistven element vsakega političnega sistema. 

Nesporno dejstvo je, da je oblast oziroma državo, ki je skoncentrirana v enem samem centru, 

mnogo težje kontrolirati, kot če je razdeljena na več centrov. Vertikalna delitev oblasti, to je 

delitev med osrednjimi in lokalnimi organi, ni nič manj pomembna kot horizontalna. Od tega, 

ali je določena državna ureditev centralistična ali pa uveljavlja decentralizacijo, je v veliki 

meri odvisna tudi ureditev državne uprave, zlasti pa razmerja med centralno in lokalno 

državno upravo. Razmejitev pristojnosti med osrednjimi in lokalnimi državnimi organi je prav 

tako eno ključnih vprašanj vsakega sodobnega političnega sistema, pri čemer se razvoj v 

razvitih demokratičnih državah giblje v prid decentralizacije države (Grad, 1998, Kaučič in 

Grad, 2007).  

 

»Različne oblike državne ureditve izhajajo iz načina vertikalne organiziranosti državne 

oblasti. Vendar pa je v tem okviru največja ločnica med unitarno (enovito) in federativno 

(zvezno) urejeno državo« (Kaučič in Grad, 2007, 173).  

»Drugače kot v unitarni državi je linija oblasti v federativni državi prekinjena in poleg 

centralne oblasti obstojijo še relativno samostojni centri oblasti delov države, ki se v takem 

primeru imenujejo federalne enote (države, republike, dežele, kantoni in podobno)« (Grad in 

Pogorelec, 2004, 6).  

 

Federacija oziroma zvezna država ni združenje držav, marveč država v pravem pomenu 

besede. Nad posameznimi osnovnimi enotami v sestavu federacije je višji nivo oblasti, nivo 

oblasti federalne države. Federacija ne temelji na mednarodni pogodbi, temveč na lastni 

ustavi, kar pomeni, da razmerja med posameznimi enotami federativne države ureja notranje 
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pravo oziroma ustava federativne države. Federacija dejansko pomeni sestavo osnovnih enot 

v skupno državo, ki ima svojo lastno oblast in ki jo izvaja z lastnimi organi. Federacija izvaja 

neposredno oblast v okviru svojih pristojnosti nad državljani osnovnih enot, ki so sočasno tudi 

državljani federativne države. Prav zato so posamezniki oziroma državljani v federalni državi 

po eni strani podrejeni oblasti osnovnih delov federacije, po drugi strani pa oblasti federalne 

države kot skupku vseh osnovnih enot. Višja od oblasti osnovnih enot federalne države je 

oblast federalne države. Federalne države torej niso sestavljene samo iz državljanov, marveč 

tudi iz določenega števila osnovnih enot federacije, ki imajo v različnih  federalnih državah 

različne naslove. To se izraža zlasti v sestavi in predstavniškem značaju vrhovnih organov 

federalne države. Poleg organa, v katerem sodelujejo posamezniki, državljani celotne 

federacije, pri upravljanju zadev iz pristojnosti federacije, obstaja tudi organ oziroma tako 

imenovani drugi dom, v katerem sodelujejo federalne enote pri upravljanju teh zadev. 

Zunanje zadeve so v celoti v pristojnosti federativne države. Posamezne enote v okviru 

federativne države niso samostojni subjekti mednarodnega prava. Navadno so v pristojnosti 

federacije tudi vojska (obramba), denar (denarni in valutni sistem) in promet (zlasti 

železniški, zračni in ptt). Federativno obliko državne ureditve imajo danes mnoge države3 

(Grad, 1998). 

                                                 
3  V vseh državah imajo občine nekaj odgovornosti oziroma pristojnosti pri potrošnji in obdavčenju.  

Kakorkoli, v unitarnih državah je potrošnja javnih dobrin in storitev financirana predvsem s 

transferi centralne države. 
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Tabela 2.1: Osnovna organizacija držav 

Organizacijski sistem držav 

Unitarni sistem 

 

 

Federalni sistem 

Anglija, Belgija, Čile, Danska, Finska, 

Francija, Islandija, Irska, Izrael, Italija, 

Japonska (monarhija), Kenija, 

Luksemburg, Nizozemska, Norveška, 

Filipini, Slovenija, Švedska, Tajska.  

Argentina, Avstralija, Avstrija, Bolivija, 

Brazilija, Kanada, Kolumbija, Nemčija, 

Indija, Mehika, Peru, Rusija, Španija, 

Švica, ZDA. 

Vir: Robert D. Ebel, Serdar Yilmaz: Intergovermental Relations: Issues in Public Policy. A 

partnership of the Asian Development Bank and World Bank Institute. Manila, October 1999.  

 

         Unitarna država je država z enotnim sistemom notranje organizacije, ki velja enako in 

brez izjeme na vsem državnem ozemlju. Taka država nima v svoji sestavi samostojnih 

državnih oblik, vendar pa imajo lahko v okviru unitarne države posamezne teritorialne 

upravne enote določeno upravno - politično avtonomijo. Takšna država je razdeljena na 

teritorialne upravne enote (občine, okraje, mesta, distrikte, pokrajine; npr. bivše 

jugoslovanske banovine, ipd.).  

V unitarni državi obstoji samo en sistem centralnih državnih organov (en parlament, ena 

vlada, eno vrhovno sodišče, itd). Unitarne države delimo na centralistične in decentralizirane 

države, kar je odvisno od stopnje centralizacije. 

Centralistična država je tista, kjer so na čelu lokalnih organov državne oblasti uradniki, ki jih 

imenuje osrednji organ državne oblasti, in so krajevni organi neposredno podrejeni višjim 

oziroma osrednjim državnim organom.  

V decentralizirani državi izvoli lokalne organe državne oblasti krajevno prebivalstvo. Ti 

organi imajo precejšnjo samostojnost pri odločanju, izvršujejo pa seveda tudi naloge 

centralnih državnih organov.  

Prek svojih izvoljenih predstavnikov v svetu lokalne skupnosti skrbijo prebivalci  lokalne 

skupnosti  tudi za nadzorstvo nad delom lokalnih organov (Grad, 1998, 49). 
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2.1 Subnacionalna urejenost države 

Organiziranje državnih podsistemov, to se pravi lokalne samouprave, je različno od države do 

države. Praviloma je organizirana tronivojsko (dežela, regija ali kanton-okraj, provinca, 

departma-občina), ali pa je organizirana dvonivojsko (okraj, provinca, departma-občina). 

Različna organiziranost izhaja iz različnih zgodovinskih, družbenih, gospodarskih, verskih in 

ostalih izhodišč. Organiziranost države in njene reforme se izvajajo v smislu čim uspešnejše 

realizacije funkcij in nalog oziroma zadovoljitve potreb po javnih dobrinah in storitvah 

državljank in državljanov oziroma doseganju višjih narodnogospodarskih koristi posamezne 

države (Šmidovnik, 1995, Vlaj 1998).  

        Regionalizem je v sodobnem pomenu in v dobesednem prevodu (fr. regionalism) že od 

svojega začetka v Franciji na prehodu iz 19. v 20. stoletje pojmovan kot družbeni pojav, kot 

gibanje in končno tudi kot stanje duha. Regionalizem se je, poenostavljeno povedano, vedno 

pojavil takrat, ko je proces centralizacije pripeljal do nesorazmerno povečane vloge in moči 

centra oziroma države nasproti regij in regija kot institucija ni (ni več) zadovoljevala 

interesov njenih prebivalcev. Pojav regionalizma in iz njega izhajajoči proces regionalizacije 

je brez dvoma ena izmed aktivnosti, ki je dobila v drugi polovici dvajsetega stoletja vedno 

večji pomen in obseg, hkrati pa postaja enakovreden tekmec procesu na državni ravni, 

nacionalni integraciji. Nacionalizem kot pojav predvsem v smislu državotvornosti in 

nacionalna integracija kot proces sta prevladovala v prvi polovici dvajsetega stoletja 

(Chabot, 1991; povzeto po Gajšek, 95, str. 30).  

Regionalizem4 pomeni aktivnosti za priznanje in uveljavljanje avtonomnih pravic posameznih 

območij, ki skupaj sestavljajo določeno državo. Odvisnost od centralne oblasti in regije je 

značilnost lokalne samouprave v regionalni državi, kar se posredno kaže v tako imenovanih 

osnovnih zakonih, ki se nanašajo na obe dimenziji odvisnosti. Statutarna in organizacijska  

pristojnost za organizacijo lokalnih enot v regionalni državi ostaja ali je vsaj delno izključna 

pravica centralne oblasti. Vendar, tudi kadar je ta pristojnost le delna, je vseeno temeljna, saj 

skuša oblikovati osnovo za delovanje lokalnim oblastem. Torej, lahko le pod centralno 

zakonodajo delujejo regionalne enote v soglasju z osnovno zakonodajo. Regionalizem je torej 

gibanje, ki povezuje oba dosedanja klasična modela državne ureditve, tako unitarni, kot tudi 

                                                 
4 Domače primere novega, endogenega regionalizma,  so v preteklosti predstavljali Istrski in 

Štajerski forum, Gibanje za Primorsko, omeniti je potrebno tudi mikroregionalizem (sinonim je 

novi lokalizem) v obliki »Šaleštva«. 
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federalni sistem, kar je razvidno tudi iz tabele (Tabela 2.1), saj so tako v prvi kot tudi v drugi 

skupini držav, razvrščene države, ki imajo najbolj razvit svoj regionalni potencial. Torej se 

lahko iz ene ali druge osnovne oblike državne organiziranosti razvije nov sistem. Enostavno 

bi lahko rekli, da gre za graditev države in posledično njene demokratičnosti od spodaj 

navzgor in pri tem ne ogroža enovitosti in celovitosti države ter njenega teritorija. V Evropi je 

najdlje na tem področju Italija s svojo regionalno ureditvijo, ki je deloma tudi zgodovinsko 

pogojena z združitvijo mestnih državic v enotno državo. Sledi ji Španija. Sem bi lahko 

deloma umestili tudi Švico s svojimi kantoni, Belgijo s tremi različnimi jezikovnimi 

skupinami, nenazadnje pa je najmočnejše gibalo temu tudi politično sporočilo Evropske unije, 

kot unije regij (Vlaj, 1998). Doslej smo govorili o značilnostih z nivoja države, v nadaljevanju 

pa bomo prikazali še značilnosti nižjih nivojev.  

2.2 Dežela 

Tip regionalizacije, ki je v veljavi v nemških deželah, je malce drugačen od primerljivega 

sistema v ostalih evropskih deželah. Nemčija kot zvezna država ima zelo razčlenjeno - 

dvonivojsko, v nekaterih deželah pa celo tronivojsko - lokalno samoupravo. Organizacijska 

razčlenjenost je jasna in nedvoumna. Pri taki ureditvi tako ni niti bilo čutiti potrebe po 

uvajanju novih teritorialnih enot regijskega tipa iz razlogov kot v nekaterih drugih državah.  

         V Nemčiji je postajal regijski problem pereč šele z oblikovanjem Evropske skupnosti in s 

prenašanjem državnih pristojnosti na organe te skupnosti. Ob tem so se zganile nemške dežele 

- Laender, ki imajo sicer status enot federalne države, vendar pa so se glede na procese v 

Evropski uniji, v katerih je sodelovala zvezna država, znašle same po sebi v vlogi regij. Ves 

čas oblikovanja Evropske unije so bile v strahu za svoj položaj in za svoje pristojnosti. Zato 

so pritiskale na zvezno državo in dosegle, da jim je zvezna vlada s posebnim sporazumom iz 

leta 1986 priznala pravico do »sodelovanja in obveščenosti« v zadevah Evropske unije: 

zvezna vlada mora obveščati zvezni parlament, in sicer Zvezni svet-Bundesrat o vseh 

predlogih Evropske unije, ki se tičejo interesov dežel; sprejet je bil poseben postopek glede 

tega, kako se sprejemajo stališča do zadev Evropske unije v navedenem Zveznem svetu o 

vprašanjih, ki zadevajo izključno zakonodajno pristojnost dežel, ali pa zadevajo bistvene 

interese dežel; podrobno je bil urejen postopek, ki določa, kako sodelujejo deželni zastopniki 

v pogajanjih v pomembnih organih Evropske unije. Razen tega so nemške dežele pripravile 

paket zahtev za vladno konferenco za pogovore o združeni Evropi (H. Isak,1992, 7-9). 
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Podoben razvoj se je dogodil tudi v Avstriji, kjer imajo dežele slabši ustavno-pravni položaj 

in so tudi dejansko manjše in šibkejše kot v Nemčiji. »Z novelo 16. člena zveznega ustavnega 

zakona naj bi se ustavno zagotovile pravice dežel (in tudi občin) pri notranjem državnem 

oblikovanju odločitev, ki se tičejo vprašanj Evropske unije« (ibid, 1992). 

2.3 Regija 

Regionalizacija je nov pojav v oblikovanju sodobne države, njen namen pa je izpopolniti 

dosedanjo državno strukturo, ki je temeljila na dveh polih: enega je predstavljala (osrednja) 

država sama s svojimi organi in službami, drugega pa lokalna samouprava, ki nastopa kot 

nekakšen antipod države, čeprav opravlja podobne javne naloge. 

         Nov subjekt, ki vstopa med navedena partnerja, je evropska regija5. Regija naj bi 

zapolnila vmesni prostor, ki je ostajal med navedenima poloma in se je čedalje močneje 

izražal kot vakuum, ki je oteževal izvajanje - po prvi, še bolj pa po drugi vojni uveljavljeno - 

ideologijo o državi javne blaginje. Država blaginje je s svojimi mehanizmi gospodarskega  

intervencionizma in s svojimi neposrednimi dejavnostmi poskušala preplesti vse pore družbe 

in pri tem izrabiti vse možnosti in pobude, ki bi jih bilo mogoče spraviti v dejavnost znotraj 

državnega teritorija. K temu cilju naj bi pripomogle tudi regije (Šmidovnik, 1995, 98). 

Vključevanje regij v organizem države je povezano z obsežnimi - prav tektonskimi premiki v 

strukturi države. Kompleksne in radikalne reorganizacije so zajele celoten mehanizem 

evropskih držav, od lokalnih skupnosti do centralnih državnih organov. Najbolj očitne 

spremembe so doživele lokalne skupnosti, torej lokalna samouprava, občutni premiki pa so 

nastali tudi v organih države. Z uveljavljanjem regionalizacije je bil sprožen plaz v procesu 

prenašanja državne oblasti navzdol - najprej na regije in nato še na lokalne skupnosti. Proces 

je stekel v 50-ih letih tega stoletja, in sicer v različnih oblikah v vseh (zahodnih) evropskih 

deželah in je v naslednjih 20-ih do 30-ih letih temeljito spremenil notranjo podobo teh dežel. 

Nov zagon pa je dobila regionalizacija ob koncu 80-ih let, ko jo je sprejela kot pomemben del 

svoje politike Evropska skupnost (ES). Evropska skupnost, ki naj bi temeljila ne le na državah 

                                                 
5  Ena od možnih hipotez je, da je evropski regionalizem v osemdesetih letih predstavljal enega 

izmed eksternih vzrokov za razpad nekaterih socialističnih držav in posredno  pripeljal do 

osamosvojitve množice regij – republik bivše Sovjetske zveze, Jugoslavije, Češke in Slovaške 

federacije. 
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- članicah, pač pa tudi neposredno na (evropskih) regijah. Evropska unija6 naj ne bi bila le 

Evropa držav, pač pa tudi Evropa regij, ki izvaja tudi regionalno politiko. Regionalna politika 

Evropske skupnosti se je tudi že začela in je bila od vsega začetka podprta s finančnimi 

sredstvi, ki so zagotovljena v ustreznih strukturnih skladih skupnosti; ta sredstva so 

namenjena zmanjševanju regionalne neenakosti v razvoju posameznih delov Evrope. 

Konkretizirani so bili trije glavni cilji evropske regionalne politike:  

• razvoj manj razvitih regij Evrope,  

• razvojna pomoč območjem z nazadujočo industrijo in  

• pomoč kmetijskim območjem( Šmidovnik, 1995). 

Uspešna regionalna politika pa je mogoča le, če se regije ustrezno institucionalizirajo in se 

tudi institucionalno povežejo neposredno z organi Evropske unije. Mejni kamen za 

regionalizacijo Evropske unije pomeni ustanovitev Koordinacijskega odbora lokalnih in 

regionalnih skupnosti (Comite directeur des autorites locales et regionales-CDALR) pri 

Komisiji Sveta Evrope ter sprejem Evropske listine o regionalizaciji v Evropskem parlamentu 

leta 1988. Evropska listina naj bi bila pravna podlaga za regionalizacijo Evropske unije; 

zavezovala  naj   bi  države - članice, da  v  okviru  svojih meja  institucionalizirajo  regije  kot  

subjekte, ki bodo sposobni nosilci razvoja na ustreznih območjih znotraj držav, pa tudi preko 

državnih meja - v evropskem prostoru. S tem naj bi bila odprta pot za novo povezovanje v 

Evropi, za povezovanje na regionalnih ravneh, in sicer tako v horizontalni, med državami 

neposredno, kakor tudi v vertikalni smeri, na nivoju organov Evropske unije. Regije naj bi se 

vključevale v mehanizem Evropske unije - poleg držav članic - kot »tretja raven« 

povezovanja in odločanja, ki naj bi prispevala k bolj uravnoteženi in manj k centralizmu 

nagnjeni Evropski uniji (ibid, 1995).  

Temeljno načelo za razporejanje funkcij med organi Evropske unije - med državami - 

članicami in regijami naj bi bilo načelo subsidiarnosti in pristojnosti med navedenimi nivoji 

evropskega povezovanja. Ali bo to načelo lahko postalo tudi striktno pravno načelo, ki ga bo 

mogoče uveljavljati po pravni poti, bo pokazal prihodnji razvoj7. To so le splošne poteze in 

težnje razvoja regionalizacije na državni in evropski ravni. S tem seveda še ni rečeno, da je 
                                                 
6  Podobno imamo tudi dandanes na stari celini bipolarizacijo vizij razvoja. Združena Evropa regij 

nasproti Evropi nacionalnih držav, sta dva glavna kažipota (Engelstoft 1993), pri čemer se ob 

zadnji gospodarsko finančni krizi ponovno krepi slednja (op.a.). 

7  O načelu subsidiarnosti glej na primer H. Isak, Regionalizem v Evropi, Alle Macht nach unten?, 

publikacija avstrijske raziskovalne skupnosti, Leykam, Graz, 1992. 
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proces regionalizacije zaključen in da so regije že postale to, kar naj bi bile v mehanizmu 

držav in v mehanizmu bodoče združene Evrope (Vlaj, 1998). 

2.4 Občina 

         Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost. V tej opredelitvi so obsežene tri 

sestavine, ki so značilne za občino, in sicer: 

1. Da je občina glavni oziroma najvažnejši tip oziroma oblika lokalne samouprave. 

2. Da je oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, kakršna so 

naselja – posamezna ali več naselij povezanih s skupnimi interesi. 

3. Da ima položaj samoupravnosti - z vsebino, kakor jo določa sistemska zakonodaja o 

lokalni samoupravi v posamezni deželi. 

Skratka, gre za naravni tip lokalne samoupravne skupnosti, ki se je razvil iz čiste lokalne 

skupnosti in si med tem razvojem pridobil  določen  pravni položaj v širši (državni) skupnosti. 

Vendar pa je za lokalno skupnost izredno pomembno, da ima določen status neodvisnosti 

oziroma avtonomije, ki olajšuje izvajanje njenih funkcij (Šmidovnik, 1995, 63).  

         Iz naravne težnje po večji funkcijski mobilnosti in učinkovitosti se je rodila v zgodovini v 

nedrih lokalne skupnosti občina kot prva oblika lokalne samouprave. Rodila se je v 

srednjeveških mestih, njen nastanek sledimo v Evropi od 12. stoletja naprej, ko so mesta 

dobila mestne pravice. Srednjeveška mesta so se razvila v prvi vrsti kot trgovski in obrtniški 

centri, zato se borijo za pravice, ki naj bi jim omogočale samostojno izvajati dejavnosti, zlasti 

pa za sejemske pravice. Večina naših mest je dobila mestne pravice in s tem svojo avtonomijo 

v 13. in 14. stoletju (S. Vilfan, 1961, str. 153). Bolj skromni zametki lokalne samouprave so 

nastajali pozneje tudi na vaškem podeželju. To je bila samouprava sosesk oziroma vaška 

samouprava, ki se je razvila na skupnih gospodarskih osnovah in potrebah takratne 

podložniške vasi. Vas, soseska, srenje, in podobno, je na sestanku vseh gospodarjev urejala 

stvari, ki so bile vsem skupne. Niso pa neposredno prizadevale interesov zemljiškega 

gospoda. Na teh sestankih so odločali, na primer o uporabi skupnih pašnikov, vzdrževanju 

poti, vzdrževanju napajališč, očiščenju vodnih izvirov, o izbiri vaškega črednika, itd. (ibid, 

1961). Do pravno institucionaliziranih občin v današnjem smislu je prišlo na evropski celini 

veliko pozneje, v začetku 19. stoletja. Takrat je prišlo na evropskem kontinentu do ponovnega 

vzpostavljanja lokalne samouprave na novih temeljih, na idejah državne decentralizacije in na 

podlagi enotnega državnega načrta, ki je bil uveljavljen po volji države z njeno zakonodajo. 

Lokalna samouprava naj bi dopolnila mrežo državne oblasti v najnižjih teritorialnih enotah, 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

18 

kar je bilo že takrat očitno, da bi bilo lahko na terenu bolj učinkovito kot pa oddaljena in 

brezosebna centralna državna oblast. Mrežo občin je oprla praviloma na mrežo cerkvenih 

župnij, ki pa so bile izoblikovane po (naravnih) lokalnih skupnostih. Zato moramo občino 

šteti za naravno enoto, ki stoji na liniji posameznik, družina, narod, država med družino in 

narodom. Občina ni proizvod načrtnega človeškega ali državnega ukrepanja. Ali kot pravi 

francoski teoretik Laubadere (A. Laubadere, Manuel Detroid Administratif), občina ni 

iznajdba administracije, pač pa je nastala sama po sebi v dolgem zgodovinskem razvoju 

oziroma je bila rojena iz same naravne stvari davno, preden je postala stvaritev zakona. 

Občina je ljudstvu najbolj približana politična teritorialna enota in se mora zato po naravi 

stvari ukvarjati s tistimi splošnimi vprašanji in z vsemi tistimi nalogami, ki se tičejo 

vsakodnevnega sožitja med ljudmi. Takšna občina je v povprečju zelo majhna - tako po 

številu prebivalcev, kakor tudi po teritorialnem obsegu (Šmidovnik, 1995). 

         Najbolj klasična dežela takih naravnih občin je Francija, ki ima 36.400 občin, pri čemer 

je 28.000 občin, ki imajo manj kot 500 prebivalcev. Po drugi strani pa občina Pariz, ki 

obsega komaj polovico pariške aglomeracije šteje, približno 3 milijone prebivalcev. Istočasno 

je v Pirenejih občina Losel, ki ima le 92 prebivalcev. 99 % občin v tej deželi ima manj kot 

2.000 prebivalcev. Povprečje pa  znaša  1.300  prebivalcev na  občino. Podobno  sliko  kažejo 

tudi podatki za večino evropskih držav, razen tistih, ki so v zadnjih desetletjih speljale 

radikalno teritorialno reformo lokalnih skupnosti. 

Občine imajo v povprečju od 1.000 do 2.000 prebivalcev in merijo od 10 do 20 km2. 

Raznolikost naselij je materialna osnova za raznolikost občin, po njihovih velikostih in 

njihovih nalogah - ne glede na zmeraj isto temeljno družbeno funkcijo. Posamezno alpsko 

naselje z nekaj sto prebivalci potrebuje svojo občino za opravljanje nujnih skupnih nalog, 

enako kot jih potrebuje večmilijonski Pariz za opravljanje skupnih nalog v velikem mestu 

(Šmidovnik, 1995, 66). Razumljivo je, da so med tako oblikovanimi občinami ogromne 

razlike, kakor so pač ogromne razlike med naselji samimi. To so razlike v obsegu in 

raznovrstnosti nalog, v organizaciji organov in služb ter načinu njihovega dela ter predvsem v 

finančnih sredstvih. Kljub vsemu se v mnogih deželah vse pogosteje na dnevni red postavlja 

vprašanje teritorialne reorganizacije občin. Problematične se zdijo predvsem majhne 

podeželske občine. Glavne pomanjkljivosti majhnih občin so v tem, da take občine ne morajo 

kakovostno opravljati svojih nalog, ker v njihovih ozkih mejah ni na voljo sposobnega 

strokovnega in tudi ne političnega kadra, niti ni potrebnih finančnih sredstev za opravljanje 
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kakršnihkoli zahtevnejših nalog8. Zato država vse zahtevnejše naloge javnega pomena nalaga 

drugim višjim teritorialnim skupnostim, kar pa v končni posledici krepi centralizem in 

spodkopava temelje, na katerih sloni sama ideja lokalne samouprave. V praksi in teoriji se 

pojavljata dva skrajna odgovora. Eden je v nenormalnem večanju občin in drugi v majhnih 

občinah. Rešitev pa je verjetno potrebno iskati v kompromisu med obema skrajnostma 

oziroma kot pravita avtorja (S. Humes-E. Harloff, 1969, 67): »Občine morajo biti dovolj 

velike, da imajo lahko ustrezno osebje in druge pogoje, vendar pa morajo biti dovolj majhne, 

da bi lahko ohranile atmosfero skupnosti, v kateri lahko vsak posameznik občuti, da ima 

možnost uspešno vplivati na politiko te skupnosti.« 

         V drugi polovici prejšnjega stoletja se je v zahodnoevropskih deželah sprožil plaz 

reorganizacijskih - teritorialnih, funkcionalnih    in     organizacijskih     sprememb      lokalne  

samouprave in deloma tudi z njo povezan del državne uprave. Očitno je, da je bil ta plaz 

sprožen s silami, ki so nastajale kot rezultat procesov združevanja evropskih držav v 

nadnacionalno skupnost - v Evropsko unijo. Postalo je očitno, da bo v bodoči skupnosti teh 

držav, ki bodo odstranjevale pregrade v gospodarstvu in financah, to je država sama in ves 

javni sektor z lokalno samoupravo vred, postavljena v položaj, ki bo zahteval večje 

zmogljivosti, več racionalnosti in učinkovitosti od vsakega subjekta v tem sektorju, tudi od 

lokalnih skupnosti in še posebej od občin, ki so bile najmanj usposobljene za poslovanje po 

navedenih merilih. Glede na reorganizacijo občin je mogoče evropske države razvrstiti: 

1. Na tiste, ki so izpeljale radikalno reorganizacijo. 

2. Na tiste, za katere bi lahko rekli, da so izpeljale zmerno reorganizacijo. 

3. Na tiste, v katerih so bile reforme sorazmerno skromne (Šmidovnik, 1995, 70). 

2.4.1 Osnovne značilnosti občine 

Ustavne in zakonske ureditve lokalne samouprave se med državami močno razlikujejo. V 

kolikor upoštevamo še posebnosti zgodovinskega razvoja in iz njih izhajajočih družbenih in 

                                                 
8  Med drugimi  Tanzi, Vito  pojasnjuje, da je razlika oziroma povečanje v blagostanju odvisno tudi 

od sposobnosti nosilcev fiskalne politike na primerjanih administrativnih ravneh, saj so lahko 

upravljavci javno finančnega sektorja na nižjih ravneh in v manj razvitih gospodarstvih še zlasti 

kadrovsko, znatno manj sposobni ponuditi ustrezno kvaliteto (lokalnih) javnih dobrin, ob enakih 

stroških. 
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gospodarskih posebnosti ter tudi same geografske značilnosti posameznih držav, ne bo 

presenetljiva ugotovitev o veliki pestrosti lokalnih skupnosti, tako med različnimi državami 

kakor tudi znotraj posameznih držav. Opozoriti velja tudi na dejstvo, da primerjave med 

državami niso posebno zanesljive, saj v pogledu niso zajete razne delujoče oblike 

medobčinskega sodelovanja, ampak le tipične enote na ravni občin in širših samoupravnih 

lokalnih skupnosti. V različnih teoretičnih razpravah lahko zasledimo poizkuse opredeljevanja 

optimalne velikosti lokalnih skupnosti. Izoblikovali sta se dve prevladujoči stališči, vsaka s 

svojimi utemeljitvami. V praksi in teoriji se pojavljata dva skrajna odgovora. Eden je v 

nenormalnem večanju občin in drugi v majhnih občinah. Rešitev pa je verjetno potrebno 

iskati v  kompromisu med obema skrajnostma, oziroma kot pravita avtorja S.  Humes in E. 

Harloff;   (S. Humes-E. Harloff, 1969, 67): »Občine morajo biti dovolj velike, da imajo lahko 

ustrezno osebje in druge pogoje, vendar pa morajo biti dovolj majhne, da bi lahko ohranile 

atmosfero skupnosti, v kateri lahko vsak posameznik občuti, da ima možnost uspešno vplivati 

na politiko te skupnosti.« Naloga je neposredno povezana s številom lokalnih skupnosti 

oziroma z njihovo velikostjo. Vsako od nasprotujočih si stališč je podprto z bolj ali manj 

dokazanimi argumenti, zato se je težko, če ne celo nemogoče, odločiti se za eno ali drugo.        

         Prav tako tudi prakse različnih držav kažejo, da ni mogoče izoblikovati splošno 

veljavnega modela optimalne velikosti lokalnih skupnosti. Njihova velikost je v prvi vrsti 

posledica obstoja naseljenih krajev najrazličnejših velikosti in najrazličnejšega pomena, 

kakor jih je oblikoval razvoj v dolgih stoletjih. Raznolikost naselij je materialna osnova za 

raznolikost lokalnih skupnosti po njihovih velikostih in njihovih nalogah, ne glede na zmeraj 

isto osnovno družbeno vlogo (Vlaj, 2004, 37). Številne izvedene in izvajane reforme lokalne 

samouprave pričajo o dejstvu, da se stališča o pravi velikosti lokalnih skupnosti spreminjajo 

tudi v času in da se poizkuša poiskati ureditev, ki bi bila čim bližje optimalni. 

2.4.2 Oblikovanje občine 

»Celovita reorganizacija lokalne samouprave velja povsod po svetu za izredno težavno, 

obsežno, dolgotrajno, zahtevno in tudi drago organizacijsko tehnično operacijo. Zato so 

takšne reorganizacije sila redke, pravzaprav so dogodek nekega obdobja. Države se težko 

odločajo zanje, zlasti ker so tudi s političnega vidika občutljive in pomenijo tveganje za 

politično stranko oziroma koalicijo, ki bi se je lotila, pa je ne bi uspela realizirati« 

(Šmidovnik, 1995, 216). Dogodki v zahodni Evropi nam dokazujejo, kako se države 

praviloma izogibajo takim operacijam in jih odlagajo, dokler je le-to mogoče. Vprašanje je, če 
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bi v teh državah sploh prišlo do korenitih reorganizacij, če jih k temu ne bi prisil proces 

združevanja evropskih držav v okviru Evropske unije. Šele ta je povzročil reorganizacijske 

dejavnosti, tako na nivoju evropskih regij kot tudi na nivoju lokalne samouprave, vse do 

občin.  

Polpretekli razvoj je puščal lokalno samoupravo ob strani in kazalo je že, da je kot 

javnopravna institucija v krizi, ki se mora umakniti pred vsemogočno in vsepovsod pričujočo 

državo. Vendar pa so dogajanja sredi tega stoletja pripeljala do spoznanja, da je takšen razvoj 

povzročil nove probleme v družbi, ki pa jih je mogoče reševati prav z aktiviranjem lokalne 

samouprave. Problemi sodobnega sveta niso le makroekonomski in politično globalni, pač pa 

vsaj v taki meri tudi vsakdanji problemi človeka, problemi kakovosti življenja, varstva okolja 

in drugi, kar vse je pomembno in povezano s stoterimi dejavnostmi v ožjih teritorijih znotraj 

lokalne skupnosti - občine, ki človeka lahko osrečijo ali pa tudi razočarajo. Takšna 

razmišljanja so oblikovala politično načelo subsidarnosti, po katerem naj bi nižje teritorialne 

enote opravljale vse zadeve, ki so jih sposobne opravljati in se jim jih prepusti v njihovo 

pristojnost. »Na osnovi tega načela se je sprožil plaz decentralizacije državnih nalog na regije 

in dalje na lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti pa teh nalog niso bile sposobne prevzeti in 

opravljati. Očitno je postalo, da se morajo modernizirati, da bi bile sposobne prevzeti nove 

naloge in jih seveda bolj uspešno upravljati, kot so se sedaj na višjem nivoju. In prav to je 

izhodišče vseh reorganizacij lokalne samouprave v državah zahodne Evrope« (Šmidovnik, 

1995, 217) . 

3 RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE  

V nadaljevanju predstavljamo kratek zgodovinski pregled razvoja lokalne samouprave, 

posebej smo se osredotočili na tipične in prevladujoče modele v Evropi, na francoski, nemški 

model in angleški model. Podajamo tudi raznolikost ureditve lokalne samouprave v Evropski 

uniji, ki se je še pred nedavnim deklarirala kot Evropa regij. Ob zadnji krizi pa postaja vedno 

bolj Evropa posameznih nacionalnih držav. Za primerjavo podajamo tudi kratko predstavitev 

lokalne samouprave v ZDA, ki je zanimiva, kako ameriški sistem oblasti deli odgovornost in 

pooblastila med nacionalno (zvezno) oblast, državne oblasti in lokalne oblasti, kar zahteva 

tako finančno, kot politično samostojnost vsake ravni oblasti in da so oblasti posebnih 

okolišev odgovorne državljanom in ne drugi lokalni, državni ali zvezni oblasti.  
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3.1 Kratek zgodovinski pregled 

Zaradi svoje raznolikosti v odnosu do kraja in časa, zgodovinskega razvoja je nemogoče 

podati enostavno in enoznačno definicijo lokalne samouprave. Bistveni elementi, ki 

označujejo lokalno samoupravo in lokalno skupnost, pa so precej podobni, in sicer: določen 

teritorij, ljudje, naseljeni na tem teritoriju, potrebe teh ljudi, dejavnosti za zadovoljevanje teh 

potreb in zavest o skupnosti, ki ji pripadajo. Lokalna skupnost je torej tista teritorialna 

družbena skupnost, kjer na najnižji ravni nastajajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki 

jih je mogoče reševati le na skupen način. Ljudje najbolje vedo in najbolje poznajo vsak 

kotiček in vsako podrobnost svoje skupnosti. Prav tako poznajo svoje šibke točke. (Frum, 

povzeto po Klein, 2006). 

               Lokalna samouprava v Evropi ima skoraj tisočletno zgodovino in tradicijo9,10. Gre 

za zelo različne ureditve, ki se med seboj razlikujejo v obsegu, strukturi, nalogah kot tudi v 

razmerjih do države oziroma centralne uprave. Skupna značilnost je samo njihova naslonitev 

na lasten zgodovinski razvoj in tradicijo, ki je v nekaterih državah pripeljal do večje, v drugih 

pa do manjše stopnje razvoja lokalne samouprave. Kljub raznolikim oblikam razvoja lokalne 

samouprave in lokalnih skupnosti v Evropi, pa bi lahko kot tipične in prevladujoče označili tri 

modele:  

1. Francoski model. 

2. Nemški model in  

3. Angleški model.  

Francoski model11 - znotraj centralističnega sistema države je bilo občinam in pozneje tudi 

samoupravnim departmajem, po konceptu decentralizacije, dodeljeno področje lokalne 

samouprave oziroma področje lokalnih zadev. Na tem področju lokalne skupnosti samostojno 

opravljajo svoje naloge, država si pridržuje nad njimi le nadzor, kakor to ustreza pojmovanju 

državne decentralizacije. Za francoske občine velja klavzula o njihovi univerzalni pristojnosti 

                                                 
9  Magna Carta iz leta 1215 je listina, s katero se je angleški kralj odpovedal samovoljnemu 

zviševanju davkov brez privolitve velikega sveta fevdalnih gospodov. S to listino je bilo podano 

prvo ustavno jamstvo osebne svobode pripadnikom tedaj priznanih stanov. 

10  Posamezni model lokalne samouprave, kot tudi organizacije države, se je prenašal iz Evrope tudi 

na druge celine (Afrika, Južna in Srednja Amerika, Avstralija, itd.) v času kolonizacije in se 

razvijal naprej.  

11   Francoski model lokalne samouprave datira iz časa francoske revolucije in Napoleonovega 

cesarstva. Francoski zakon o lokalni samoupravi je bil prvič sprejet leta 1789. 
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v lokalnih zadevah. Pristojne so za vse, kar je mogoče šteti kot lokalne zadeve. Na splošno 

velja francoski model lokalne samouprave za model s sorazmerno ozkim delovnim področjem 

nalog. Francija ima zelo razdrobljeno lokalno samoupravo, saj ima daleč največje številko 

majhnih občin v Evropi. Obstajajo so celo občine, ki imajo manj kot 50 prebivalcev in celo 

občine brez prebivalcev, ki so nenaseljene in je v njih  ostalo zgolj določeno občinsko 

premoženje. Po drugi strani so občine z milijonskim prebivalstvom v velikih mestih. Zaradi 

tega je Francija še vedno najbolj klasičen primer naravnega oblikovanja občin po načelu: 

eno naselje ena občina (Šmidovnik, 1995, 40). 

                Nemški model12 - govori, da imajo vse naloge lokalnih skupnosti svoj prvotni izvor v 

državni oblasti13. Država je tista, ki odmerja in zagotavlja prostor lokalni samoupravi v 

svojem okvirju. Država ureja sistem lokalne samouprave, ustanavlja in razmejuje lokalne 

skupnosti. Država daje tudi jamstvo za obstoj in delovanje lokalne samouprave (Šmidovnik, 

1995). Zadeve lokalne samouprave so zadeve znotraj pristojnosti lokalnih oblast, ki izhajajo 

iz njihove glavne pristojnosti in jih lokalne oblasti izvajajo z lastno odgovornostjo. 

Vključujejo bogato raznolikost dejavnosti, ki ne morejo biti zagotovljene v vseh podrobnostih 

in so povezane z lokalnimi potrebami in finančno zmožnostjo občin. Znotraj zadev lokalne 

samouprave gre za razliko med prostovoljnimi in naloženimi zadevami lokalne samouprave 

(Vlaj, 1998, 127-128). Prenesene oziroma naložene pa so tiste naloge, ki so v bistvu državne, 

vendar jih država z zakonom prenese v izvajanje občinam. Navedene naloge se izvajajo po 

smernicah in pod nadzorstvom pristojnih organov. Tako se pokaže, da je nemška občina 

mnogo bolj funkcionalno povezana z državo kot francoska. Francija je centralistična, Nemčija 

pa je država decentralizacije.  

Angleška ureditev14- v tej deželi se je lokalna samouprava razvijala nepretrgoma osem 

stoletij. Celotno angleško zgodovino preveva neprekinjen boj za oblast med kraljem, ki je 

predstavljal centralno oblast, in plemstvom, ki se je borilo proti kralju za oblast v svojih 

                                                 
12  Dolgo zgodovinsko tradicijo ima  tudi nemška lokalna samouprava, ki je močno vplivala na 

ureditev lokalne samouprave  v sosednjih deželah, zlasti v deželah Srednje Evrope, tudi tistih na 

območjih nekdanje Avstrije in prejšnje Jugoslavije, ki so bila svoj čas del Avstro-Ogrske 

monarhije, torej tudi območja,  na katerem je sedaj Republika Slovenija. 

13 To so ideje decentralizacije, ki jih vsiljuje in potrjuje dejanski odnos med sodobno državo in 

lokalno samoupravo. 

14 Lokalna samouprava je zgodovinsko najbolj zakoreninjena v Angliji in je pomembno vplivala na 

status lokalne samouprave v ZDA, kot tudi deloma v Evropi. 
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fevdalnih enotah - grofijah (counties) in srednjeveških mestih (boroughs). Z utrjevanjem moči 

plemstva se je utrjeval tudi položaj lokalne samouprave, in sicer, po eni strani v samih 

teritorialnih enotah, v grofijah in mestih, po drugi strani pa tudi v centru države, v parlamentu, 

zlasti njegovega spodnjega doma (House of Commons). Razvoj angleškega parlamenta je 

nadvse pomemben za razvoj lokalne samouprave, njegov nastanek sega v 13. stoletje. V 14. 

stoletju se je parlament razcepil v dva doma, dom lordov in spodnji dom (House of Lords, 

House of Commons). S tem so bile lokalne skupnosti neposredno vključene v parlamentarni 

sistem Anglije. Tako jim je bila dana možnost, da sodelujejo ne le pri izvrševanju državne 

oblasti, ampak tudi pri oblikovanju zakonov in s tem državne politike15. Z nadaljnjim 

razvojem parlamentarizma in s krepitvijo parlamenta, na katerega je končno z dekretom16 

prešla zakonodajna funkcija v celoti, se je povezanost lokalnih skupnosti s parlamentom še 

bolj okrepila. Angleški parlament je postal praktično edina vrhovna instanca lokalne 

samouprave v Angliji17. Podrejene so parlamentu, ki ima ustavno suverenost sprejemati, 

spreminjati in preklicevati zakonodajo. V opisani ureditvi ne more biti nadzorstva nad 

lokalnimi skupnostmi, kakršnega poznamo na evropskem kontinentu. Lokalne skupnosti 

lahko delujejo samo znotraj določenih pristojnosti in morajo imeti pravno podlago za svoje 

dejavnosti znotraj posebnih zakonov. Lokalne skupnostim ni dana splošna pristojnost, da 

lahko delujejo v korist prebivalcev na svojih območjih. Vedno morajo pridobiti pooblastilo za 

vse, kar počno. Velikost lokalnih skupnosti je različna. »Velika mesta imajo enojno lokalno 

oblast, ki je odgovorna za vse lokalne službe znotraj njihovih meja. Manjša urbana in ruralna 

območja pa imajo navadno dvotirno lokalno oblast, okrožni svet, ki je odgovoren za službe, 

kot so avtoceste, izobraževanje in požarno varnost, nižja vrsta okrajni ali občinski svet pa je 

odgovoren za stanovanja, zbiranje odpadkov in lokalno planiranje« (Vlaj, 1998, 144). 

                                                 
15  Lokalna samouprava in lokalne skupnosti v Sloveniji v 21. stoletju niso  v primerljivem položaju, 

saj so preko Državnega sveta vključene kot zainteresirana javnost. Prav tako funkcija Državnega 

sveta ni v funkciji »pravega« drugega doma parlamentarne oblasti, ki tudi nima pravega vpliva na 

zakonodajne rešitve in oblikovanje politike države Slovenije. Gre za »slepo črevo« slovenskega 

političnega sistema, ki s svojo formo ne »škodi«, daje pa vtis demokratičnega parlamentarnega 

sistema in prekomerno krepi vlogo in pomen Državnega zbora.  

16   Bill of Rights v letu 1689. 

17   Zato je upravičena ugotovitev, da je angleška lokalna samouprava stvaritev parlamenta. 
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3.2 Evropski unija in lokalna samouprava 

         Lokalna samouprava ima na območju Evropske unije večstoletno tradicijo, ki izhaja iz 

različnih ureditev in zgodovinskih dejstev, ki je v nekaterih državah pripeljal do manjše, v 

nekaterih pa do večje stopnje in vloge lokalne samouprave. Temeljno vprašanje ureditve 

lokalne samouprave je njena struktura, pri čemer gre za dve vprašanji. Najprej vprašanje 

določitve enot lokalne samouprave, ene ali več enot, ožjih in širših, in drugič, za strukturo 

njihovega upravnega sistema (Vlaj, 1998, 108). 

         Iz različnosti strukture lokalne samouprave in njihovih razmerij do centralne uprave v 

nekaterih državah lahko ugotovimo nekatere dejavnike, ki vplivajo na ureditev teh dveh 

vprašanj. Prvo je obseg lokalne samouprave in njen položaj v razmerju do države. Visoka 

stopnja lokalne samouprave v kombinaciji z velikostjo ozemlja zahteva njeno večjo 

strukturiranost in nasprotno, nizka stopnja lokalne samouprave ne zahteva njene 

strukturiranosti, ker se pri majhnem obsegu skupnih zadev, prepuščeni lokalni samoupravi, 

sploh ne diferencirajo (Trpin, 1997; povzeto po Vlaj, 1995, 108). Ureditve v Evropi so 

različne in glavne oziroma tri tipične predstavnike smo predstavili že v prejšnjem poglavju. 

Glede nato, da pa se je v preteklosti Evropska skupnost razglašala, kot »Evropa regij«, kar 

sicer Evropska unija sporoča bolj zadržano, kljub temu pa želi zadržati in razvijati nekatera 

temeljna izhodišča. Evropska unija združuje 28 držav članic, njen glavni cilj pa je doseči 

gospodarsko in politično integracijo. Telesa Sveta Evrope v svojih dokumentih terjajo od 

Evropske unije, da poišče povezanost z Evropsko listino lokalne samouprave tako, da jo 

upošteva znotraj sporazuma o Evropski uniji, da priznava načelo subsidiarnosti, ki je temelj 

listine in da se Evropska unija zavzame za spoštovanje načel listine znotraj njenih aktivnosti 

in zakonodaje.18 Zelo pomemben evropski institut za razvoj področja lokalne samouprave je 

Svet Evrope19. Odbor ministrov je organ odločanja, Parlamentarna skupščina pa naj bi 

izkazovala demokratično vlogo in pomen vključenih, medtem ko naj bi Kongres lokalnih in 

regionalnih oblasti Evrope bil zastopnik in predstavnik lokalne demokracije (Vlaj, 1998). 

                                                 
18    Resolution 233 (1992) on The Implementation of the European Charter of Local Self-Government,  

točka 13. 

19   5. maja 1949 je bil ustanovljen Svet Evrope in ima sedež v Strasbourgu. Njegova prizadevanja in 

aktivnosti gredo v smeri krepitve sodelovanje na politi čnem, socialnem, pravnem in kulturnem 

področju v Evropi ter varovanja človekovih pravic. 
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         Svet Evrope je od vseh drugih institucij največ naredil na področju lokalne samouprave. 

Najpomembnejši dokument, ki ga je sprejel na tem področju, je Evropska listina lokalne 

samouprave (podrobneje jo bomo predstavili v nadaljevanju, op. a.). Listina črpa svoj izvor v 

samih začetkih graditve nove Evrope. Opozorjeno je bilo, da bi lahko bila oblast lokalnih 

skupnosti oškodovana s prerazporeditvijo pristojnosti v procesih evropskega združevanja, 

zato je nujno, da so načela, ki jih določa listina, priznana v temeljnih pravnih besedilih 

Evropske unije (Vlaj, 1998, 123-124). Lokalna samouprava je nenehen boj, tudi v državah, 

kjer že dolgo obstaja, zato telesa Sveta Evrope stalno opozarjajo na potrebo po reafirmaciji 

temeljnih načel listine, še posebej zaradi prisotnih gospodarskih in finančnih težav v svetu in 

v Evropi, in dejstvu, da naloge lokalnih skupnosti vse bolj naraščajo.20 

3.3 ZDA in lokalna samouprava 

V devetnajstem stoletju so se Združene države Amerike (v nadaljevanju: ZDA) spremenile in 

preobrazile iz pretežno podeželske družbe v družbo, kjer velika večina njenega prebivalstva 

živi v urbaniziranih območjih mest in velemest. Navedena sprememba in preobrazba načina 

življenja je imela velike posledice na življenje državljanov ZDA. Običajno je govora o treh 

ravneh oblasti, vendar pa Ustava ZDA omenja samo dve, in sicer zvezno oblast in posamezne 

državne oblasti, kar izhaja iz ideje zveznega sistema, da države pri uresničevanju pooblastil, 

ki jim jih daje ustava, same določajo lokalne oblasti na način, ki upošteva lokalne različnosti 

in potrebe posameznih zveznih državah. Glede na obseg danih pooblastil, ki ga določa ustava  

in so jih države posledično predale lokalnim enotam in njihovi avtonomiji (home - rule 

power), so na tej podlagi oblikovane lokalne oblasti postale tudi v teoriji priznane, kot tretja 

raven zveznega sistema. Ameriški sistem oblasti deli odgovornost in pooblastila med 

nacionalno (zvezno) oblast, državne oblasti in lokalne oblasti, kar zahteva tako finančno, kot 

politično samostojnost vsake ravni oblasti. Ima pa ameriški sistem lokalne samouprave dolgo 

tradicijo, čeprav zvezna ustava o njej ne govori, zato pa veliko o tem najdemo v ustavah 

posameznih držav, prav tako v zakonih in listinah21, ki so glavni dokument o lokalni 

samoupravi v mestih in velemestih. V ZDA se neprekinjeno ustanavljajo nove lokalne oblasti, 

                                                 
20    V praksi je zaznati, da se lokalnim skupnostim sicer finančna sredstva ne nižajo drastično, se jih 

pa z večanjem nalog, katerim ne sledijo finančna sredstva, dejansko postavlja v nezavidljiv 

položaj. 

21 Charters. 
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nova mesta in novi posebni okoliši22. V primerjavi z mestnimi območji so posebni okoliši 

samostojne in neodvisne lokalne oblasti, ki opravljajo samo nekaj lokalnih nalog. Okoliši 

imajo delno davčno subjektiviteto, se lahko zadolžujejo in zagotavljajo izvajanje javnih služb, 

prav tako okoliši niso odgovorni višjim ravnem oblasti. V glavnem opravljajo samo nekaj 

nalog, pogosto tudi eno samo. Posebni okoliši imajo svoje teritorialne meje, vendar so 

ozemeljsko prožni. Vodstva posebnih okolišev so odgovorna državljanom in ne drugi oblasti, 

lokalni, državni ali zvezni. Mestne občine pa so večnamenske, torej zagotavljajo širšo paleto 

javnih služb23. Zvezne oblasti v skladu z odločitvami Vrhovnega sodišča o ustavnosti 

določenih pravil in z zakonodajo, spremenijo pravila, kar spreminja tudi načine uresničevanja 

pooblastil lokalnih oblasti24. Pristojnosti mest (towns and cities), ki so najpomembnejša 

oblika lokalnih oblasti, so podrobno urejene in razmejene. V njihovo pristojnost spadajo: 

področje urejanja in rabe prostora, stanovanjske gradnje, načrtovanje razvoja, zdravstva, 

šolstva, socialnega varstva, skrbi za brezdomce, prevoza in prometa in podobna. Posebno 

pomembna pristojnost lokalnih skupnosti je, da določajo, kdo in kaj lahko oziroma sme bivati 

znotraj njihovih meja25. Občina,26 kot splošni izraz, tudi uporabljan kot sinonim za mesto ali 

manjše mesto, se nanaša na vsako obliko lokalne oblasti, vključno na okraje27 in šolske 

okoliše. Izraz občina je običajno uporabljen za opis oblasti, ki spadajo pod državne oblasti. 

Izraz mesto, opisuje in vključuje oblast, katerega meje in pooblastila so opredeljene z državno 

listino in državno ustavo. Lokalna uprava v New Yorku obsega okraje, velemesta, mesta in 

vasi, ki so združene entitete, kot občinske korporacije oziroma združbe. Navedene enote 

lokalne oblasti oziroma samouprave zagotavljajo največ lokalnih javnih služb, čeprav tudi 

oblasti za posebne namene28 za nekatere temeljne službe, kot so službe za kanalizacijo in 

oskrbo z vodo. Šolski okraji, čeprav so opredeljeni kot občinske korporacije, so enonamenske 

enote, ki skrbijo za izobraževanje na prvi in drugi stopnji. Protipožarni okraji, ki jih prav tako 

                                                 
22 V zadnjih 350 letih so Američani oblikovali skoraj 50.000 mest in posebnih okolišev (special 

district). 

23  Burns, Nancy. The   formation  of  American Local Governments, str. 4. 

24  V ZDA je danes več kot 83.000 lokalnih samoupravnih enot – towns and cities, villages, counties 

and special district (šolski, protipožarni, vodni okoliši). 

25  The  power  to zone. Burns, Nancy. The   formation  of  American Local Governments, str. 8. 

26  Municipality. 

27  Counties. 

28  Special purpose government units. 
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vključuje lokalna samouprava v New Yorku, so enonamenske, ki zagotavljajo varstvo pred 

požarom v mestnih predelih. Zvezne države in lokalne oblasti so sestavni del zveznega 

sistema, zato ne morejo kršiti ustavna in zakonska določila posamezne zvezne države in 

seveda prav tako ne ustreznih določb ustave ZDA. Udeležba državljanov v politiki občine 

obsega raznovrstne oblike in vsebine. Člani občine vplivajo na zadeve lokalne oblasti po 

svetih, katerih člani so izvoljeni na neposrednih, svobodnih in tajnih volitvah na temelju 

neposredne, enake in splošne volilne pravice. Člani občine pa vplivajo na odločanje o lokalnih 

zadevah tudi po zborih, referendumih in ljudski iniciativi29. Obstajati mora jasen namen, 

ustrezna sredstva in moč odločanja (Vlaj, 1998). 

4 AVTONOMIJA LOKALNIH SKUPNOSTI 

Avtonomija oziroma samostojnost lokalne samouprave je ena izmed najpomembnejših osnov 

za uspešno delovanje in razvoj lokalne samouprave, še posebej za razvoj demokracije in 

demokratičnega udejstvovanja in sodelovanja ter prevzemanja odgovornosti za življenje in 

delo, še posebej pri sprejemanju tistih odločitev, ki se neposredno nanašajo na vsakodnevno 

življenje ljudi. V primerjavi z državno upravo, za katero so značilni hierarhična ureditev, 

podrejenost nižjih organov, centralizacija, racionalnost in učinkovitost, so za lokalno 

samoupravo značilne avtonomija in samostojnost, decentralizacija in demokracija (Vlaj, 1998, 

20). Zato v tem poglavju prikazujemo temeljne dokumente na ravni Evropske unije in 

Republike Slovenije, ki skupaj dajejo osnovo za avtonomijo lokalne samouprave, pri čemer 

posebej izpostavljamo načelo subsidiarnosti, kot tudi funkcionalno in finančno avtonomijo 

lokalnih skupnosti. 

4.1 Evropska listina lokalne samouprave 

Evropska listina lokalne samouprave30 je bila sestavljena v Strasbourgu 15. oktobra 1985 v 

angleščini in francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem 

                                                 
29 Predsednik nacionalne državljanske lige in škotski politik Johna Parr pravi, da morajo izvoljeni 

uradniki opogumljati, ne pa se boriti proti vključevanju državljanov v ustvarjanje javne politike. 

Pozitivne spremembe lahko nastanejo, ko so ljudje z različnimi perspektivami organizirani v 

skupine, v katerih je vsakdo spoštovan kot »najvišji plemič.«  

30 European Charter of Local Self-Government, Strasbourg, October 15, 1985. 
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izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope vsaki državi 

članici Sveta Evrope dostavi overjene kopije, veljati pa je začela 1. septembra 1988. Po tej 

listini31 je pravica do lokalne samouprave ena izmed ključnih demokratičnih načel. 

Omenjena listina ima značaj in pomen mednarodne konvencije, ki državam članice Sveta 

Evrope, podpisnicam te listine, nalaga, da upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo 

enotnost med njenimi članicami zaradi zaščite in uresničevanja idealov in načel, ki so njihova 

skupna dediščina, da upoštevajo, da je eden od načinov za dosego tega cilja dogovarjanje na 

upravnem področju, da upoštevajo, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake 

demokratične ureditve, da upoštevajo, da je pravica državljanov sodelovati pri opravljanju 

javnih zadev eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope, 

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

obstoj lokalnih oblasti z dejanskimi nalogami lahko zagotovi upravo, ki je učinkovita in hkrati 

blizu državljanom. Države podpisnice se zavedajo, da sta varovanje in ponovna uveljavitev 

lokalne samouprave v različnih evropskih državah pomemben prispevek h graditvi Evrope po 

načelih demokracije in decentralizacije oblasti, kar to terja obstoj lokalnih oblasti z 

demokratično postavljenimi telesi odločanja in z veliko stopnjo avtonomije glede njihovih 

pristojnosti, načine in sredstva za izvajanje teh pristojnosti ter potrebne vire za njihovo 

izpolnjevanje (preambula Evropske listine o lokalni samoupravi, 1996).  

         Načelo lokalne samouprave se priznava v domači zakonodaji in v ustavi, kjer je to 

mogoče. Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah 

zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist 

lokalnega prebivalstva. To pravico uresničujejo sveti ali skupščine, ki jih sestavljajo člani, 

izvoljeni s svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne 

volilne pravice, in imajo lahko izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te določbe na noben 

način ne vplivajo na reševanje zadev tudi na zborih državljanov, referendumih ali kakšni 

drugi obliki neposredne udeležbe državljanov, kjer to dopušča zakon (3. člen Evropske listine 

lokalne samouprave, 1996. 

          Temeljna pooblastila in naloge lokalnih oblasti so predpisani z ustavo in zakonom. Ta 

določba pa ne preprečuje prenosa pooblastil in nalog za posebne namene v skladu z zakonom 

na lokalne oblasti. Lokalne oblasti imajo v okviru zakona polno svobodo pri uresničevanju 
                                                 
31 Republika Slovenija jo je podpisala v Strasbourgu 11. oktobra 1994, Državni zbor pa jo je 

ratificiral 1. oktobra 1996. Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (Uradni list 

RS, št. 57/96). Za Slovenijo je pričela veljati 31. marca 1997. 
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svojih pobud glede vsake stvari, ki ni izključena iz njihove pristojnosti ali ni v pristojnosti 

kakšne druge oblasti. Javne naloge naj po možnosti izvajajo tiste oblasti, ki so državljanom 

najbližje32. Dodelitev naloge drugi oblasti bi morala biti utemeljena z obsegom in naravo take 

naloge in zahtevami za učinkovitost in gospodarnost. Pooblastila, dana lokalnim oblastem, 

morajo praviloma biti polna in izključna. Ne sme jih izpodkopavati ali omejevati druga, 

osrednja ali pokrajinska oblast, razen če zakon tako določa. Pri pooblastilih, ki jih nanje 

prenaša osrednja ali pokrajinska oblast, je lokalnim oblastem, kolikor je mogoče, treba 

pustiti svobodo odločanja pri prilagajanju njihovega izvajanja krajevnim razmeram. Kolikor 

je mogoče, je treba lokalne oblasti pravočasno in na primeren način vprašati za mnenje pri 

načrtovanju in odločanju v vseh stvareh, ki jih neposredno zadevajo. Meje lokalne oblasti se 

ne spreminjajo brez predhodnega posvetovanja z lokalnimi skupnostmi, na katere se 

nanašajo, po možnosti z referendumom, kjer to dopušča zakon. Brez vpliva na splošnejše 

zakonske določbe lahko lokalne oblasti določijo svoje lastne upravne strukture zaradi 

prilagoditve krajevnim potrebam in zagotovitve učinkovitega upravljanja. Pogoji za 

opravljanje dela zaposlenih v lokalni upravi naj omogočajo zaposlovanje zelo kakovostnega 

osebja na temelju uspešnosti in sposobnosti; za to je treba zagotoviti primerne možnosti za 

usposabljanje, nagrajevanje in napredovanje v službi (4. in 5. člen Evropske listine lokalne 

samouprave, 1996). 

          Pogoji za delovanje krajevno izvoljenih predstavnikov naj zagotavljajo svobodno 

opravljanje njihovih funkcij. Omogočajo naj ustrezno denarno povračilo stroškov, ki jih imajo 

pri opravljanju svoje funkcije, kot tudi, kjer je to primerno, nadomestilo za izgubljeni zaslužek 

ali plačilo za opravljeno delo in ustrezno socialno varstvo. Vse funkcije in dejavnosti, za 

katere se šteje, da so nezdružljive z delovanjem izvoljenega v lokalni upravi, so določene z 

zakonom ali temeljnimi pravnimi načeli. Upravni nadzor nad lokalnimi oblastmi se lahko 

izvaja samo po postopkih in v primerih, ki jih predvideva ustava ali zakon. Vsak upravni 

nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti je praviloma usmerjen samo k zagotavljanju 

skladnosti z zakonom in ustavnimi načeli. Oblasti višje stopnje pa lahko izvajajo upravni 

nadzor tudi glede primernosti izvajanja nalog, ki so prenesene na lokalne oblasti. Upravni 

nadzor nad lokalnimi oblastmi se opravlja na način, ki zagotavlja, da poseg nadzornih oblasti 

ostane v razmerju s pomembnostjo interesov, ki naj jih varuje (7. in 8. člen Evropske listine 

lokalne samouprave, 1996).  

                                                 
32         Tako imenovano načelo subsidiarnosti. 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

31 

         Lokalne oblasti so v okvirih nacionalne gospodarske politike upravičene do ustreznih 

lastnih finančnih virov, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo. Finančni viri 

lokalnih oblasti morajo biti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon. Vsaj del 

finančnih virov lokalnih oblasti izvira iz krajevnih davkov in prispevkov, katerih višino v 

okviru zakona lahko določajo same. Finančni sistemi, na katerih temeljijo viri, ki so na voljo 

lokalnim oblastem, naj bodo dovolj raznovrstni in prilagodljivi, da lahko, kolikor je praktično  

mogoče, sledijo dejanskemu gibanju stroškov opravljanja njihovih nalog. Za zaščito finančno 

šibkejših lokalnih skupnosti je treba uvesti postopke za finančno izravnavo ali druge ustrezne 

ukrepe za popravo učinkov neenake porazdelitve možnih finančnih virov in finančnega 

bremena, ki ga nosijo. Taki postopki ali ukrepi ne smejo zmanjševati svobode odločanja 

lokalnih oblasti na področju njihovih nalog. Lokalne oblasti je treba na primeren način 

vprašati za mnenje o tem, na kakšen način naj se jim dodelijo prerazporejeni viri. (1. do 6. 

točka, 9. člen Evropske listine lokalne samouprave, 1996).  

Zagotavljanje sredstev ne sme posegati v temeljno svoboščino lokalnih oblasti, da prosto 

odločajo v okviru svoje lastne pristojnosti. Za najemanje posojil za večje investicije imajo 

lokalne oblasti v mejah zakona dostop do domačega trga kapitala. Lokalne oblasti imajo pri 

izvajanju svojih pooblastil pravico sodelovati in v okviru zakona oblikovati konzorcije z 

drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog skupnega pomena.  

V vsaki državi se prizna pravica lokalnih skupnosti do združevanja za varstvo in pospeševanje 

skupnih koristi in do mednarodnega združevanja lokalnih skupnosti.  

        Pod pogoji, ki jih lahko določi zakon, imajo lokalne oblasti pravico do sodelovanja z 

ustreznimi organi v drugih državah. Lokalne oblasti imajo pravico do sodnega varstva, da 

zagotovijo prosto izvajanje svojih pooblastil in spoštovanje takih načel lokalne samouprave, 

kot so zapisana v ustavi ali domači zakonodaji. Listina je mednarodna pravna obveznost, ki 

povezuje države, ki so jo ratificirale, ter vsebuje določeno prilagodljivost pri upoštevanju 

zakonskih in upravnih sistemov vsake države. Listina zahteva spoštovanje minimalnega 

števila pravic, ki oblikujejo evropska izhodišča lokalne samouprave (3. točka 10. člena in 11. 

člen Evropske listine lokalne samouprave, 1996). 
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4.2 Načelo subsidiarnosti3334  

Načelo subsidiarnosti je eno osnovnih načel v vsebini uvodnih členov Evropske listine 

lokalne samouprave. Države članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, se zavežejo 

upoštevati, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratične ureditve in da 

je pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev ena od demokratičnih načel, ki 

so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope. Javne naloge naj po možnosti izvajajo tiste 

oblasti, ki so državljanom najbližje35. Lokalne oblasti imajo v okviru zakona polno svobodo 

pri uresničevanju svojih pobud glede vsake stvari, ki ni izključena iz njihove pristojnosti ali ni 

v pristojnosti kakšne druge oblasti. 

         Navedeni dejavniki in premik v razumevanju lokalne samouprave v institucijah Sveta 

Evrope in Evropske unije so terjali nov vsestranski pogled na demokracijo in lokalne 

institucije. Značilno je, da se je pojem subsidiarnost, katerega izvori se lahko najdejo v daljni 

preteklosti, ponovno pojavil v množičnih medijih med razpravo, ki je potekala pred podpisom 

pogodbe o Evropski uniji, ki naj bi pomenila napredek pri povezovanju med dvanajstimi 

članicami Evropske gospodarske skupnosti. Načelo je bilo sprejemljivo tako za tiste, ki želijo, 

da Evropa oziroma Evropska unija postane federacija, kot za tiste, ki zahtevajo večje 

prepoznavanje državne avtonomije in nacionalnih posebnosti. Nedoločenost načela je gotovo 

pomagala, da je bil sporazum sprejet. Beseda subsidiarnost se eksplicitno pojavi tudi v 

Mastrichtskem sporazumu, vendar nima eventualnih pravnih posledic (Council of Europe, 

1994, 8).  

Osnovna ideja, na kateri temelji načelo subsidiarnosti, je, da se lahko politična oblast vmešava 

le v obsegu, ko družba in njeni sestavni deli, od posameznika do lokalne skupnosti in do 

različnih večjih razvrstitev niso sposobne zadovoljiti različnih potreb. Subsidiarnost ni nič 

drugega, kot preprosto načelo institucionalne organiziranosti organizacije, ki je uporabna za 

                                                 
33  Načelo subsidiarnosti je v Sloveniji najbolj temeljito obdelal in predstavil dr. Stane Vlaj, zato je v 

tem odstavku povzetih večino njegovih misli in ugotovitev, eno izmed teh  del: Vlaj, Stane. 

(1998). Lokalna samouprava. Občine in pokrajine. Fakulteta za družbene vede. Ljubljana. 

34 »Na področjih, ki ne spadajo v njeno izključno pristojnost, bo Skupnost delovala, v skladu z 

načelom subsidiarnosti, le in tako dolgo, dokler ne bodo cilji predlagane dejavnosti zadovoljivo 

izpolnjeni s strani držav članic in zato učinke predlagane dejavnosti boljše izpolnjuje Skupnost. 

Nobena dejavnost Skupnosti ne bo šla preko tega, kar je nujno za dosego ciljev tega Sporazuma.« 

(Treaty on European Union, Article 3(b)). 

35 4. člen Evropske listine lokalne samouprave. 
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razmerja med posameznikom in družbo in razmerja med družbo in institucijami, pred možno 

določitvijo delitve oblasti med osnovno ravnjo in vrhom36.  

Ponovna uveljavitev načela subsidiarnosti je videti kot poizkus odgovoriti na številne 

probleme državne organizacije. Gre predvsem za splošno načelo institucionalne organizacije, 

ki teži k dajanju prednosti družbeni osnovi pred njenim vrhom. Dodelitev javnih zadev drugi 

oblasti mora pretehtati naravo zadeve, zahteve učinkovitosti in gospodarnosti. Načelo 

subsidiarnosti ima različne definicije. V smislu načela socialne organizacije pomeni, da se 

višja oblast, predvsem je pri tem mišljena država, lahko vmešava v nižjo oblast (ali 

posameznika) samo v obsegu, v katerem je ta pokazala ali dokazala svojo nezmožnost, kar kot 

prvo pomeni osnovo načela nevmešavanja oblasti, ki pa nima normativne narave. Bolj kot 

določitev norme načela subsidiarnost nakazuje trend. Konkretni pogoji uporabe niso dorečeni 

in se lahko razlikujejo v skladu z okoliščinami, glede na čas in kraj. Naslednji pomen obuja 

idejo pomoči (subsidum) v smislu ideje intervencije. Gre za vprašanje in oceno, ne samo, ali 

se ima oblast pravico vmešavati, temveč, ali ima dolžnost to storiti. Gre za pomoč, ki krepi in 

daje pravico samostojnosti. V primerjavi z intervencijo države blaginje, katere cilj je enakost 

in zato izključuje diskriminacijo, vmešavanje državne pomoči, prepričuje udeležence, da 

razvijejo svoje zmožnosti do maksimuma. Načelo subsidiarnosti pomeni povratek k 

ponovnemu razmisleku socialnih razmerij v razumevanju in iščoč nenehno ravnovesje med 

svobodo posameznika in različnimi telesi oziroma organi (lokalne in regionalne oblasti in 

nacionalne država, države in mednarodne skupnosti) in nujno nadzorno oblast države, ki je 

naravno odgovorna za varnost, socialno povezanost in celotno ureditev in delovanje 

gospodarstva. Iz navedenega je lahko razumljivo, zakaj je bilo načelo subsidiarnosti posebno 

pomembno kot navdih pri organiziranju organizacije modernih držav v Evropi (Švice, 

Avstrije in Nemčije). Držav, kjer je pravna razlaga tega vprašanja posebej in raznovrstno 

bogata, posebej po drugi svetovni vojni, čeprav ni dobilo ustavnega statusa, za kar so si 

                                                 
36  V papeški encikliki Quadragesimo Anno se podaja široka filozofsko-družbena formulacija načela 

subsidiarnosti, in sicer: »To najbolj resno načelo socialne filozofije ne sme biti zamenjano ali 

spodkopano: prav tako kot ne morejo ljudem biti odvzete in prenesene na skupnost pristojnosti, ki 

jih lahko izvajajo po lastni iniciativi in na svoj način, bi bilo krivično in bi resno motilo družbeni 

red, če bi odvzeli funkcije nižjim grupacijam, ki so jih sposobne izvajati, in jih dati širšim 

skupnostim višjega ranga. Naravni namen vsake socialne intervencije je pomagati članom družbe, 

ne pa jih uničiti ali vsrkati.« 
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prizadevali posamezni avtorji (Council of Europe, 1994). Načelo subsidiarnosti ima tako tri 

glavne pomene: 

1.  Filozofskega, ker  je  eno  glavnih  orodij  za  analizo  sodobnih  družb, in  kot  eno       

izmed  pomembnih načel za njihovo institucionalno evolucijo. 

1. Pravnega,  še    vedno   negotovega   in   katerega  jasnejša   definicija  se   spopada   tako  

        s  pomisleki   glede samega načela, kot tudi tehničnimi pomisleki. 

3.    Strokovnega, kot   merilo  za  analizo  posameznih  ooblastil  različnih  ravni  in   njihove    

       mogoče prerazporeditve (Council of Europe, 1994). 

4.3 Funkcionalna avtonomija 

Funkcionalna sestavina lokalne samouprave je posledica razmejitve pristojnosti opravljanja 

javnih zadev na pristojnosti, ki jih morajo v korist državljanov opravljati državni organi, ter 

pristojnosti, ki se nanašajo na prebivalce z zakonom določenih enot lokalne samouprave in jih 

te enote lahko opravljajo samostojno. Lokalne oblasti morajo imeti zagotovljeno pravico, da 

na podlagi lastne odgovornosti urejajo vse zadeve lokalne skupnosti znotraj okvirov, ki jih 

določa zakon (Council of Europe, 1994).  

          Razmerje je realizacija pravno formalne oblike organizacije države. Večstopenjska je 

organiziranost lokalne samouprave in državne uprave, bolj je razmerje decentralizirano in 

manj neposredno odvisno od centralne oblasti, vse več zadev je možno reševati na nižjih 

stopnjah organiziranosti. Centralne državne institucije si obdržijo nekatere funkcije, ki jih 

vsaj za enkrat še ni mogoče kvalitetno decentralizirati, ker so strateško pomembne za celoto 

kot enovit sistem. Verjetno bi v ta sklop lahko šteli obrambo, notranje zadeve (policija), 

zunanje zadeve in druge strateško pomembne funkcije. Ta težnja se je že precej uresničila 

predvsem v skandinavskih deželah, tako da nekateri že opozarjajo, da se je z decentralizacijo 

pretiravalo, saj ogroža nekatere temeljne vrednote in atribute države, kot je na primer 

varnost. Seveda razmerje med sistemom in podsistemi določa odnose in hierarhijo ter stopnje 

odločanja. Bolj ko je organiziranost države centralistična, več je odnosov nadrejeni - 

podrejeni in manj je sodelovanja, več je birokracije in manj je ustvarjalnosti (Žohar, 2002, 8). 

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o financiranju občin ter področni zakoni urejajo 

funkcionalno sestavino lokalne samouprave, s katerimi so natančneje določene pristojnosti in 

naloge občin. Obseg nalog, ki so v izvirni pristojnosti občin v skladu s posebnimi zakoni, se s 

sprejemanjem nove zakonodaje povečuje. Naloge v izvirni pristojnosti občin vsebuje okoli sto 

zakonov. Posamezne zadeve iz občinske pristojnosti se izvajajo na podlagi določb posebnih 
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zakonov ter na način in po postopkih, ki jih določajo zakoni. Funkcionalna sestavina lokalne 

samouprave je odvisna od sposobnosti z zakonom določene enote lokalne samouprave, ki jo 

opredeljujejo njeni prebivalci in območje, da samostojno v skladu z ustavo in zakonom ureja 

in opravlja svoje naloge. Funkcionalna sestavina lokalne samouprave pomeni decentralizacijo 

oblasti in mora temeljiti na subsidiarnosti. Subsidiarnost je eno temeljnih načel lokalne 

samouprave v Sloveniji. V skladu z Evropsko listino lokalne samouprave je subsidiarnost 

temelj vsake demokratične ureditve in med drugim pomeni, da javne naloge izvajajo tiste 

oblasti, ki so jih sposobne izvajati in so državljanom najbližje. V skladu s tem načelom mora 

strategija37 opredeliti razmejitev izvajanja nalog lokalnega in regionalnega pomena od nalog 

državnega pomena. Hkrati mora strategija določiti razmejitev javnofinančnih virov, ki so 

dohodek državnih organov ter z zakonom določenih javnofinančnih virov, ki so dohodek enot 

lokalne samouprave in glede katerih imajo te, če tako določa zakon, možnost s svojimi 

predpisi določati drugačne javnofinančne obveznosti na svojem območju. Funkcionalna 

sestavina je tudi opredelitev občin glede na njihov ustavni in zakonski položaj. 141. člen 

ustave določa, da mesto lahko po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon, dobi status 

mestne občine. Mestna občina opravlja svoje in z zakonom določene naloge iz državne 

pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 140. člen ustave določa naloge občin. 

Funkcionalna analiza delovnega področja občin bo posebej opredelila funkcije, ki bi jih lahko 

opravljale mestne občine, in vsebovala predloge morebitnih sprememb. Občine, mestne 

občine in pokrajine v skladu z ustavnimi določbami opravljajo poleg svojih izvirnih nalog 

tudi prenesene naloge iz državne pristojnosti38. 

Državna ureditev Republike Slovenije je dvopolna, na eni strani je vlada z ministrstvi, 

upravnimi enotami39 in množico skladov in ostalih in na drugi strani 212 občin. V takšni 

organiziranosti pa se pojavljajo sistemske, pa tudi vsakodnevne težave, ki jih bo kljub ustavni  

možnosti decentralizacije - 140. člen - težko odpraviti oziroma pozitivno realizirati, saj le-te 

nikogar ne zavezujejo, ampak dajejo zelo nedorečene možnosti realizacije. Polarizacija je 

verjetno lahko kratkoročno učinkovita in smiselna za centralno oblast, vendar dolgoročno ne 

                                                 
37    Navedena strategija je teoretična  in  analitično organizacijska osnova za preoblikovanje in razvoj 

lokalne samouprave, ki ni nujno enaka Strategiji razvoja lokalne samouprave, ki jo pripravlja 

Vlada RS, Ministrstvo za Javno upravo. 

38 140. člen Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13). 

39  V  skladu  s  pripravo  Strategije  javne  uprave  v  letu   2015 le-tej sledi  upravna reorganizacija 

upravnih enot v Sloveniji. 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

36 

more dati pozitivnih učinkov. Medtem pa imajo občine kratkoročne probleme. Ne- 

razreševanje le-teh pa bo za marsikatero občino pomenilo vprašanje obstoja in nezmožnost 

zagotavljanja javnih dobrin in storitev. Prav zato je optimalna razdelitev pristojnosti in 

sredstev med državo in nižjimi ravnmi še kako pomembna ob predpostavki, da se predhodno 

izvede tudi ustrezna reorganizacija organiziranosti države oziroma decentralizacija in 

ustanovitev pokrajin oziroma regij. 

4.4 Finančna avtonomija 

»Do sedaj smo prikazali problematiko razmerja in delitve pristojnosti, še pomembnejše pa je 

seveda razmerje in delitev sredstev, saj je finančna neodvisnost eden od elementov 

samoupravnosti. Pomanjkanje denarnih sredstev spreminja lokalne skupnosti v izvršilne 

organe centralnih oblasti40. Hkrati pa je najbolj splošna značilnost, ki jo poudarjajo skoraj vsi 

pisci ta, da je financiranje lokalnih skupnosti - občin najtežavnejši problem lokalne 

samouprave« (Šmidovnik, 1995, 130, Vlaj 265-269).  

Sredstva, ki jih ima občina, naj bi prebivalstvu pomagala do napredka in razvoja - z večjo 

mobilizacijo lastnih energij in ob ustrezni (izravnalni) pomoči širše družbene skupnosti, kar 

pomeni, da so subvencije v korist občin oziroma lokalnih skupnostih v vseh ureditvah 

pomembna in trajna sestavina financiranja. 

V primerjavi stopnje udeležbe lokalnega deleža v družbenem proizvodu financiranja in 

stopnje udeležbe v celotnem javnem (državnem) financiranju v Evropi, ugotovimo 

sorazmerno veliko udeležbo, čeprav tudi zelo različno. (Tabela 4.1). Še posebej lahko vidimo 

nezavidljiv položaj Slovenije, tako tudi preko finančnih pokazateljev kaže na dokaj veliko 

oziroma preveliko centralizacijo v primerjavi s predstavljenimi državami v Evropi. Izhajajoč 

iz Evropske listine lokalne samouprave bi moral vsaj del finančnih virov lokalnih oblasti 

izvirati iz krajevnih davkov in prispevkov, katerih višino v okviru zakona bi lahko določale 

same. Deloma temu ustreza nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča41, čeprav je v 

nekaterih delih lahko sporno in ga bo slej ko prej moral nadomestiti davek na nepremičnine.  

                                                 
40  Lokalna samouprava je lahko samo lep privid, v kolikor nima finančne avtonomije in zadosti 

lastnih finančnih virov. Finančna sredstva, ki jim pripadajo, morajo zato biti določena  v istem 

času kot njihove pristojnosti. 

41  NUSZ - nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, je finančni vir, ki  izhaja iz socialističnega 

režima nekdanje Jugoslavije, ko je bila večina nepremičnin družbena last. Razen ob skromnem 
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Tabela 4.1: Notranja razmerja v delitvi BDP 

Država Javna 

poraba 

Centralna 

oblast 

Regionalne 

in lokalne 

oblasti 

Regionalne 

oblasti 

Lokalne 

oblast 

Delež 

Lokalna 

oblast/Javna 

poraba 

Avstrija 52,4 35,60 16,80 8,95 7,85 14,98 

Belgija 49,2 33,95 15,25 9,85 5,40 10,98 

Danska 53,6 27,85 25,71 / 25,71 47,97 

Finska 48,5 32,25 16,25 / 16,25 33,51 

Francija 51,4 42,05  9,35 / 9,35 18,19 

Nemčija 

(2001) 

48,4 29,05 19,35 13,05 6,30 13,02 

Grčija 47,4 45,03 2,37 / 2,37 5,00 

Italija 46,5 33,71 12,79 / 12,79 27,51 

Luksemburg 37,9 33,35 4,4 / 4,40 11,61 

Nizozemska 

(2001) 

45,6 32,97 12,63 / 12,63 27,70 

                                                                                                                                             

deležu zasebne lastnine so imeli posamezniki samo pravico do uporabe nepremičnine (stavbnega 

zemljišča, itd.). Na tej podlagi NUSZ obremenjuje pravico in ne lastnine. Navedeno je v nasprotju 

s temeljnimi pogoji razvoja na področju socialno-ekonomskih odnosov in prehoda na tržni sistem, 

predvsem nepremičnin in zasebne lastnine. Glede na dejstvo, da se ponovno pristopa k zakonu o 

obdavčitvi nepremičnin, verjamemo da se bo z njim uredila tudi navedena nelogičnost. Povečal bo 

obseg in natančnost zavezancev, kar bo posredno pripomoglo  tudi k boljšemu gospodarjenju z 

nepremičninami.  
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Portugalska 

(1999) 

43,2 37,60 5,60 / 5,60 12,96 

Španija 38,1 26,30 11,80 6,80 5,00 13,12 

Švedska 59,2 35,50 23,70 / 23,70 40,03 

Velika 

Britanija 

39,9 31,10 8,80 / 8,80 22,06 

SLOVENIJA 

(2012) 

45,7 25,50 5,89 / 5,89 12,89 

 

Povprečje 

brez 

Slovenije 

 

47,2 

 

31,64 

 

13,20 

 

/ 

 

10,44 

 

22,12 

 

Vir: Government Finance Statistics, Yearbook 2004. Vir za Slovenijo je MF, Bilten javnih 

financ, Letnik XV, Št. 11 (november 2013).  

    

Trenutno je najpomembnejši vir slovenskih občin dohodnina. Le-ta je v svojem 54 % deležu, 

ki je bil vplačan v predpreteklem letu, v svojem bistvu deljeni davek, ki pa v večjem delu 

vsebinsko ne sledi izhodišču, ki ga priporoča Svet Evrope42, ko pravi, da tam, kjer se davki 

delijo z lokalnimi ravnmi, bi moral biti ta delež sorazmeren z davčnim prizadevanjem lokalne 

skupnosti. Tako bi vzpodbudili lokalne odločevalce, da okrepijo in razvijejo lokalne davčne 

osnove, kar je pri dohodnini precej težko, in tako tudi s tega vidika ni najbolj primeren 

finančni vir za financiranje lokalnih skupnosti. Mednarodna definicija lokalnih davkov je, da 

so to bodisi lastni davki ali deljeni davčni dohodki (Council of Europe, 2009).  

 

                                                 
42 Council of Europe, Local and Regional Democracy: Pilot Study concerning the Degree Of 

Conformity of Member State' Policy and Practise Council of Europe Standards For Local Finance, 

2009. 
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Slika 4.1: Prihodki občin – dohodnina, davki na premoženje, udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja ter sprejeta sredstva iz državnega proračuna 

 

Vir: Bilten javnih financ, Letnik XVII, Št. 6 (junij 2015). 

 

Davki iz 6. člena ZFO43 so opredeljeni kot lastni davčni viri. Lastni viri občin naj bi bili z 

občino v neposrednem razmerju in naj ne bi s prerazporejanjem sredstev državnega proračuna 

zgolj polnili občinske vire sredstev44. Prav tako je potrebno presojo primernosti opreti na 

značilnost »abstraktne« občine in ne na posamezno občino, in sicer tako, da bo sistem ustrezal 

večini občin45. Dilema je, ali gre v navedenem primeru za odstopljene, deljene ali lastne 

davčne vire. Vsekakor ne gre za deljene davke46. Torej nam ostaja dilema, ali gre za lastne ali 

odstopljene davke. Najprej lahko ugotovimo, da ne gre za davke, kot jih je opredelila vsebina 

8. člena ZFO in so bili z novelo v letu 2008 izvzeti iz sistema financiranja občin. Prav tako 

lahko ugotovimo, da so navedeni viri z občino v neposrednem razmerju in niso utemeljeni na 

posamezni konkretni občini, ampak na splošni oziroma abstraktni občini. 

Finančna izravnava, oziroma kot jo opredeljuje MELLS, dodatna sredstva za zaščito finančno 

šibkejših lokalnih skupnosti, za kar je treba uvesti postopke za finančno izravnavo ali druge 

                                                 
43 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11). 

44 Odločba US RS, št. U-I-24/07 z dne 4. 10. 2007. 

45  Prav tam. 

46  Razen, če bi postavili teoretično možnost, da gre za delitev v razmerju 0 % proti 100 %. 
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ustrezne ukrepe za popravo učinkov neenake porazdelitve možnih finančnih virov in 

finančnega bremena. Osnova je širša kot jo opredeljuje 142. člen ustave, ki pravi, da občinam, 

ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanje svojih nalog, 

država v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva, kar je 

ugotovilo tudi US RS47. Dodatna sredstva, ki jih zagotavlja država, so torej v skladu z ustavo 

namenjena samo gospodarsko slabše razvitim občinam, ki z lastnimi viri finančnega bremena, 

povezanega z opravljanjem njihovih nalog, ne bi zmogle. Torej ni ustavne osnove za 

realizacijo finančne izravnave občinam, ki zaradi drugih posebnosti ne morejo zagotavljati 

zadostnih finančnih virov za opravljanje svojih nalog. 

Sistem financiranja občin je z ZFO uredil oblikovanje in priznavanje povprečnih stroškov za 

financiranje občinskih nalog in v povezavi s primernim obsegom sredstev za sofinanciranje 

primerne porabe zagotovil sistem solidarnostne izravnave med občinami, ki izhaja iz načela 

socialne države48.  

Na osnovi navedene gornje primerjave lahko ugotovimo, da je sistem financiranja občin v 

Sloveniji skladen z vsebino Evropske listine lokalne samouprave, je pa potreben sprememb 

predvsem v smislu zamenjave in nadgraditve NUSZ – Nadomestila za uporabo stavbnih 

zemljišč z davkom na nepremično premoženje49. Davek na nepremično premoženje naj bi 

postal osnovni davek lokalnih skupnosti (čemur pa bi lahko sledilo znižanje odstotka deleža 

dohodnine za financiranje lokalnih skupnosti). Kljub temu, da ima obstoječi sistem 

financiranja občin obdelan kot vir tudi takse, pa bi temu delu bilo smotrno v prihodnje 

posvetiti posebno pozornost, saj evropske izkušnje dajejo pomemben delež viru za 

financiranje lokalnih skupnosti tudi pristojbinam in taksam. Splošno pa je potrebno že 

uveljavljenim načelom oblikovanja sistema financiranja lokalnih skupnosti dodati še finančno 

sposobnost50 in davčno zmogljivost posamezne lokalne skupnosti51. »Ugotovljeno pa je, da 

                                                 
47  Prav tam. 

48  2. člen Ustave RS.  

49  Zakon o obdavčenju nepremičnega premoženja je pravkar v proceduri. 

50  Finančna sposobnost  je v veliki meri odvisna od davčne zmogljivosti posamezne lokalne 

skupnosti. Obstajajo pa tudi nedavčni viri, kot so (prihodki iz premoženja, zlasti zemljišč in 

zgradb, gospodarskih dejavnosti ali finančnih naložb), kar se upošteva in izkazuje v njihovi 

finančni sposobnosti. 
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kadar reforme javne uprave, alokacija pristojnosti in financiranja funkcij lokalne samouprave 

ne vodijo nazaj k centralni oblasti, ampak bolj k lokalnim skupnostim, to ne samo poveča 

učinkovitost in napredek, marveč tudi krepi demokracijo« (Vlaj, 1998, 195). 

 

5 REGIONALNI RAZVOJ  

V tem poglavju predstavimo temeljne pojme v zvezi z regijami, regionalni in nacionalni 

razvoj. Prav tako prikažemo regije v Evropi, njihove oblike in ekonomske razmere, v katerih 

delujejo in evropsko poenotenje na ravni statističnih klasifikacij teritorialnih enot, znotraj 

katerih unificiranih enot se lahko vršijo posamezne aktivnosti pri oblikovanju teritorialnih 

enot, torej tudi pri oblikovanju pokrajin v Sloveniji. Torej se regionalni razvoj spremlja in 

realizira ne glede na to, ali imamo uradne regije oziroma pokrajine.  

V Sloveniji nedvomno imamo regije. Vprašanje, ki se postavlja, je, koliko? Nanj pa je zelo 

težko enoznačno odgovoriti. Imamo zelo različne regije, ki so jih organizacijsko organizirale 

in oblikovale različne institucije in organi, imamo različne geografske, jezikovne in še vrsto 

drugih različnih regij. Imamo regije, ki jih prebivalci Slovenije čutimo in smo nanje ponosni, 

Štajersko, Primorsko, Prekmurje, Koroško in tako dalje. 

5.1 Regija, regionalizacija in regionalizem 

Etimologija termina regija nas pouči, da izhaja iz latinske besede regio oziroma regionis, kar  

pomeni kraj, ozemlje, pokrajino, predel, (zemljepisno, pogovorno in podobno) področje ali 

območje. Sorodni latinski glagol je regere, ki pomeni vladati. Angleška beseda region pomeni 

obsežno področje z nedoločenim obsegom. Francoska beseda region pomeni obsežno 

območje  eni deželi in nemški region pomeni pokrajino ali območje. Latinski citat cius regio 

eius religio pomeni, da naj bi cerkvene in posvetne oblasti vladale nad območjem z enakim 

ozemljem. 

         Za razumevanje regije je bistvenega pomena raven, s katere je regija določena. 

Mednarodne organizacije, kot npr. OZN, pojmuje kot eno izmed svetovnih regij Azijo in 

                                                                                                                                             
51  Davčna zmogljivost posamezne lokalne skupnosti pa je  njena sposobnost, da pobira davke v 

standardnih pogojih, ki so določeni na nacionalni ravni. Davčna zmogljivost je zato sorazmerna z 

davčno osnovo, in razlike v davčni osnovi privedejo do razlik v davčni zmogljivosti. 
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Daljni vzhod, ekonomske in vojaške velesile, kot tudi mednarodne korporacije zopet drugače 

in v skladu s svojimi interesi opredeljujejo svetovne regije. Evropa sama po sebi je lahko ena 

regija oziroma »provinca Zemlje«. Znotraj stare celine govorimo o 13 evropskih mezoregijah, 

o 8 evropskih makro-regionalnih sistemih in o 5 regionalnih scenarijih: scenarij Evropske 

Unije, Baltski scenarij, Mediteranski scenarij, Donavski scenarij in Črnomorski scenarij. 

Primerjave nas poučijo, da je najprej potrebno določiti, iz ravni katere geografske enote je 

regija sploh pojmovana kot regija in na kateri ravni se regija oblikuje. V disertaciji v 

primarnem smislu govorimo o relaciji med državno, regionalno in lokalno skupnostjo v 

Sloveniji ter o regiji kot o rezultatu pojava regionalizma in procesa regionalizacije (Gajšek, 

1995, 35). 

         Regija je manjša od države (družbe) in je določena od države (družbe). Označujejo jo 

skupni indici geografije in kulture, njene značilne lastnosti prej izhajajo skozi akcije, procese 

obnašanja in življenjske navade družbe funkcij in področij. Tudi če je družbeno-socialna 

regija enaka kot tehnološka (primeri tekstilnih, rudarskih ali političnih regij), je vseeno 

pomembno poudariti temeljno razlikovanje med formalnim regionalizmom, nastalim med 

tehničnim procesom z vrha in med družbeno-socialnim, ali ljudskim regionalizmom, nastalim 

med družbeno-socialnim procesom z dna. Družbeno-socialne oziroma ljudske smatra kot 

rezultat procesa endogenega regionalizma in hkrati poudarja razlikovanja, poznavanja in 

upoštevanja obeh procesov pri študiju (Odum, 1931,  167). 

         Pri regiji gre za vmesni prostor med republiko (centralno oblastjo, op. a.) in občinami, 

v katerem se pojavljajo aktualne potrebe, kot so gradnja in vzdrževanje lokalnih cest 

regionalnega pomena, oskrba z vodo in energijo, idr., ki jih je treba upoštevati in 

zadovoljevati. V tem vmesnem prostoru se kopičijo problemi, ki temeljijo na eni strani na 

interesih države, na drugi strani pa gre za interes lokalnega pomena. Ta prostor lahko 

označujemo kot regijo, ne glede na to, kakšno ime lahko dobi, če ji država prizna določen 

upravno sistemski položaj (Šmidovnik, 1991, str. 874). Z regijskimi problemi se ukvarjajo 

različne vede (Služba za lokalno samoupravo, 1999) in vsaka poizkuša s svojega vidika 

odkrivati in evidentirati v prostoru posamezna dejstva, trende in tokove, ki so značilni za 

posamezni prostor in ga oblikujejo v dejansko življenjsko skupnost z določenim centralnim 

naseljem, kamor gravitira največji del teh tokov. »Regije v Sloveniji dejansko obstajajo. 

Subjektivni občutek prebivalcev o pripadnosti določeni pokrajini nedvomno obstoji« (Ribičič, 

1996, 189). 
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         Regionalizacija je nov pojav v oblikovanju sodobne države, njen namen pa je izpopolniti 

dosedanjo državno strukturo, ki je temeljila na dveh polih: enega je predstavljala (osrednja) 

država sama s svojimi organi in službami, drugega pa lokalna samouprava, ki nastopa kot 

nekakšen antipod države, čeprav opravlja podobne (javne) naloge. Nov subjekt, ki vstopa med 

navedena partnerja, je evropska regija. Regija naj bi zapolnila vmesni prostor, ki je ostajal 

med navedenima poloma in se je čedalje močneje izražal kot vakuum, ki je oteževal izvajanje - 

po prvi, še bolj pa po drugi vojni uveljavljeno - ideologijo o državi (javne) blaginje. Država 

blaginje je s svojimi mehanizmi gospodarskega intervencionizma in s svojimi neposrednimi 

dejavnostmi poskušala preplesti vse pore družbe in pri tem izrabiti vse možnosti in pobude, ki 

bi jih bilo mogoče spraviti v dejavnost znotraj državnega teritorija. K temu cilju naj bi 

pripomogle tudi regije (Šmidovnik, 1995, 98). 

Proces regionalizacije je usmerjen h končnemu cilju, h oblikovanju regij. Regionalizacijo 

razumemo kot proces, opredeljevanje, delovno metodo in diferenciacijo, katere rezultat je 

regija. Razumemo jo kot obči družbeni proces (Giddens 1984, Mlinar 1983), kot specifičen 

proces (Vrišer 78, Ilešič 1979), oziroma kot instrument (Gulič 1991) s končnim ciljem 

izoblikovanja regij. Pri eni izmed zgodnejših definicij je najpomembnejše, da pojmuje 

regionalizacijo kot institucionalen mehanizem in proces, ki ima različne oblike (Abrams 

1959). Neoregionalizem in novi lokalizem sta pod pogojem, da zanemarimo dve različni ravni 

procesov (regija in občina), sinonima, ki predstavljata kontraproces globalizmu in sta hkrati 

prisotna v procesu individualizacije. Regionalizem je tendenca ali praksa, ali regionalni 

sistem, ali metoda; regionalizem je lokalizem na regionalni bazi. V začetku devetdesetih let se 

je pojavil tudi termin postmoderni regionalizem (Warf 1993, Stiens 1994). »Postmoderni 

regionalizem eksplicitno sprejema časovno minljivost in geografsko omejenost teorije« 

(Stiens 1994, 118,119)52. Enostavno bi lahko rekli, da gre za graditev države in posledično 

njene demokratičnosti od spodaj navzgor ter pri tem ne ogroža enovitosti in celovitosti države 

in njenega teritorija.  

                                                 
52   Časovna minljivost pomeni, da imajo tudi teorije regionalizma svojo življenjsko dobo in da ni 

večnostne teorije. Geografska omejenost pa pomeni, da je ena teorija na primer veljavna na enem 

območju, na drugem pa ne velja več. 
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5.2 Regije v Evropi 

Glede pojma regija se bomo naslonili na že citirano Evropsko listino o regionalizaciji. Gre za 

evropske regije, torej za regije evropskega pomena, ki nastopajo tudi v transnacionalnem 

prostoru, in ne za regije, o katerih po navadi govorimo pri nas53.  

5.2.1 Definicija evropske regije 

Regija je v smislu Evropske listine »območje, ki predstavlja jasno zaključeno geografsko 

celoto ali istovrstni kompleks območij, ki predstavljajo celoto, kjer živi prebivalstvo, ki ga 

označujejo določeni skupni elementi (na primer jezik, kultura, zgodovinska tradicija, skupni 

gospodarski, prometni in drugi interesi), in ki želi ohraniti in dalje razvijati iz tega izvirajoče 

lastnosti, da bi lahko pospeševalo svoj kulturni, socialni in gospodarski napredek« (prvi 

odstavek 1. člena osnutka Evropske listine o regionalizaciji, 1997). 

 

         Regionalizacija pa pomeni politiko držav in kot vidimo sedaj tudi politiko Evropske 

unije, ki si prizadeva vzpostaviti regije, na katere prenašajo del svojih pristojnosti, in jih 

usposabljajo kot subjekte, s katerimi bi lažje obvladovale ves svoj teritorij in pospeševale 

razvoj. Regionalizacija je torej proces, ki poteka od zgoraj - od države navzdol; regionalizem 

pa je proces, ki poteka od spodaj navzgor, to je od prebivalstva, ki hoče sodelovati pri 

opravljanju in vsakršnem razvoju ustreznega območja (obe definiciji sta povzeti po Bučar, 

1992). 

 

Očitno je, da pomeni navedena definicija opredelitev regije kot »naravne« skupnosti, torej ne 

institucionalizirane skupnosti, ki še ne vsebuje nobenega pravnega oziroma institucionalnega 

elementa. Evropska listina pa vsebuje tudi napotila glede institucionalizacije regij, to je glede 

njihovega pravnega statusa, glede njihovih organov in njihovih pristojnosti, kar naj bi bili 

minimalni pravni standardi za konkretno vzpostavljanje regij v okviru držav člani. »Države 

članice naj bi vzpostavile regije na najvišji možni ravni ustrezne pravne ureditve: zagotovile 

naj bi demokratične volitve njihovih organov; priznale naj bi jim zadostne pristojnosti in tudi 

                                                 
53   »I. Vrišer razporeja regije znotraj Republike Slovenije hierarhično na: temeljne (ekonomsko-

geografske) regije, ki jih je 1.160 v Republiki Sloveniji, mikroregije, ki jih je 57, medzoregije, ki 

jih je 12, in  makroregije, ki sta 2 v Republiki Sloveniji«; glej I. Vrišer, O regionalizaciji 

Republike Slovenije, posvet slovenskih občin na temo »Regionalizacija«, Krško, marec 1991. 
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ustrezno finančno avtonomijo; zagotoviti bi jim morale pravico do meddržavnega sodelovanja 

in - pod določenimi pogoji - tudi do udeležbe pri oblikovanju državnih stališč za organe 

Evropske unije« (24. člen osnutka Evropske listine o regionalizaciji, 1997).  

Kaj lahko rečemo glede navedene definicije o regijah? Vsekakor je zelo splošna, odprta, 

elastična v tolikšni meri, da omogoča vključitev pod generični pojem regije široko pahljačo 

teritorialnih enot oziroma skupnosti, ki so zgodovinsko nastale, ali bodo še nastale v 

posameznih evropskih državah. Opredelitve ne silijo k poenotenju in enoznačnosti regij, niti 

po imenu, kot  tudi ne po obliki in vsebini. Vsekakor pa se zahteva oblikovanje določenega 

teritorija, oblikovanje posebne pravne subjektivitete, izvolitev predstavniškega telesa, 

posebnih pristojnosti in ustrezna finančna sredstva, kar lahko omogoči učinkovito in uspešno 

razvojno politiko na ustreznem območju. 

Znotraj teh širokih okvirov je dopustna raznovrstna pestrost konkretnih ureditev. Pri regiji ne 

gre za lokalno skupnost. Regija je teritorialna skupnost, ki je neposredno pod nivojem 

centralnih državnih organov na eni strani ter nad nivojem lokalnih skupnosti na drugi strani 

(Bučar, 1992). Po tej definiciji lahko prištevamo med evropske regije, poleg francoske in 

italijanske regije, na primer tudi nemške dežele (Laender), ki imajo sicer status zveznih držav. 

Evropska unija pa s svojo regionalno politiko posega še globlje in uporablja za nekatere svoje 

namene tudi enote širših lokalnih samoupravnih skupnosti. Zelo verjetno bo v okviru bodoče 

združene Evrope prihajalo do večjega izenačevanja, tako pravnega in dejanskega, posameznih 

tipov evropskih regij.  

5.2.2 Podobe evropskih regij 

Italijanski profesor S. Cassese ugotavlja v svoji analizi evropskih regijskih reform, da sta dve 

skupini evropskih držav jasno pokazali dosedanje reorganizacijske izkušnje: 

Eno skupino tvorijo unitarne, centralizirane države z razmeroma slabo razvito lokalno 

samoupravo, kot so na primer: Francija, Italija, Španija, Portugalska, Grčija, Turčija, itd.;  

Drugo skupino pa tvorijo dežele s federalno ureditvijo in druge decentralizirane dežele z 

močno lokalno samoupravo, kot so na primer: Velika Britanija, Nemčija, skandinavske dežele 

in dežele Beneluxa, itd. 

          V prvi skupini držav se je pokazalo, da je reforma lokalne samouprave težko 

uresničljiva; kot zelo aktualna pa se je pokazala regionalizacija, torej vzpostavitev regij kot 

novih teritorialnih skupnosti. Uvedba regij je v centraliziranih državah zelo pomemben 

korektiv za omejevanje centralistične togosti državnega upravljanja. 
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V drugi skupini navedenih državah, kjer je teža izvajanja državne politike na lokalni 

samoupravi, pa ni bilo čutiti pritiska v smeri regionalizacije, pač pa je bil pritisk v smeri 

reorganizacije lokalne samouprave. Izkazalo se je, da regij v teh državah ni treba na novo 

vzpostavljati, ker lahko prevzame to vlogo ena izmed že obstoječih teritorialnih skupnosti. 

Opis regionalizacije v nekaterih, s tega vidika, najbolj značilnih državah, nam bo pokazal 

težo tega problema ter oblike in vsebino regionalizacije (Reformes des collectivites locales et 

regionales en Europe, 1983, 75). 

Male države, kot je Slovenija, nimajo problemov z regionalizacijo evropskega tipa, ni pa 

rečeno, da nimajo problemov z (evropskimi) regijami. Slovenija je po vseh elementih, ki 

opredeljujejo zmogljivosti evropske regije (teritorialni obseg, število prebivalcev, struktura 

gospodarstva, narodni dohodek, razvojni trendi v znanosti in tehnologiji, itd.), komaj ena 

sama (evropska) regija. V okviru nekdanje Jugoslavije je Republika Slovenija tudi dejansko 

delovala kot ena izmed njenih regij. Kot taka se je dejavno povezovala s prekomejnimi 

regijami, in sicer - v začetku 60-ih let - v trikotniku regij z italijansko regijo Furlanijo-Julijsko 

krajino in z avstrijsko deželo Štajersko; ob koncu 60-ih let se je to sodelovanje razširilo še na 

Republiko Hrvaško v t. i. »Quadrigon »; leta 1978 pa je prišlo do ustanovitve, za Slovenijo 

zelo pomembne, delovne skupnosti Alpe-Jadran.  

         Preko nje je prihajala Slovenija v stik z različnimi regijami in organizacijami, ki so se 

oblikovale v Evropski uniji, vključno s stalno konferenco lokalnih in regionalnih skupnosti pri 

Svetu Evrope. Z osamosvojitvijo Slovenije v samostojno državo leta 1991 pa je nastala glede 

preko mejnega regionalnega sodelovanja določena zagata: Ali naj Slovenija nastopa odslej le 

še kot država z drugimi državami in preneha z dosedanjim plodnim sodelovanjem na 

regionalni evropski ravni, ali pa naj še naprej sodeluje na tej ravni, ne glede na svoj rang 

države? To je problem slovenske politike, ki bo moral biti rešen na pragmatični ravni 

(Šmidovnik, 1995, 107, 108). 

5.3 Regionalni in nacionalni razvoj 

Nacionalni razvoj in nacionalno bogastvo sta temeljna kriterija ohranjanja in razvoja vsake 

družbe, saj ji dajeta materialni temelj. Glede na dejstvo, da je Slovenija članica Evropske 

unije, je v sklopu nacionalnega interesa dolžna skrbeti in razvijati tudi skupni evropski 

potencial in razvojne aktivnosti, saj le-te pozitivno vplivajo tudi na notranji razvoj vsake 

članice. Kot članica Evropske in Monetarne unije je Slovenija del svojih pristojnosti prenesla 

na omenjeni nadnacionalni instituciji, vendar je državam članicam kljub vsemu ostalo veliko 
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vzvodov za notranje ukrepanje in sodelovanje. Eden izmed njih je regionalni razvoj, ki 

spodbuja aktiviranje in optimiziranje notranjih potencialov v smislu pozitivne konkurenčnosti 

znotraj nacionalne države in zunanje konkurenčnosti z regijami v prostoru Evropske unije.  

Glede na to, da imajo države članice EU zelo različno urejeno notranjo organizacijo države in 

lokalne samouprave, so kot primerjalen način uvedene statistične klasifikacije teritorialnih 

enot - The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, v nadaljnjem besedilu NUTS, je 

skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila potrjena v parlamentu EU 

26. maja 2003. Omenjeno klasifikacijo je vzpostavil Eurostat (statistični urad Evropskih 

skupnosti), da bi tako zagotovil celovito in dosledno členitev teritorialnih enot, potrebno za 

zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski uniji. Klasifikacija NUTS je 

zasnovana na naslednjih načelih:  

1. Klasifikacija NUTS daje prednost upravnim razdelitvam teritorija. 

Za razdelitev teritorija se najpogosteje uporabljajo normativna in analitična merila. 

Normativne regije izražajo politično voljo (velikost tovrstnih teritorialnih skupnosti je 

izražena s številom prebivalstva, ki je zmožno učinkovito in gospodarno reševati pomembna 

vprašanja, skladno z zgodovinskimi, kulturnimi in drugimi dejavniki). Analitične regije 

(imenujejo jih tudi funkcionalne) so opredeljene skladno z analitičnimi zahtevami in 

povezujejo območja s skupnimi geografskimi (npr. enaka nadmorska višina, enak tip prsti) ali 

socialno-ekonomskimi značilnostmi (homogenost ali komplementarnost regionalnih 

ekonomij). Klasifikacija NUTS, ki je bila vzpostavljena za statistične namene, temelji na 

upravni (institucionalni) razdelitvi teritorialnih enot predvsem zaradi praktičnih razlogov 

(dosegljivost podatkov in uveljavljanje regionalnih politik). 

2. Klasifikacija NUTS daje prednost regionalnim enotam splošnega značaja. 

V nekaterih državah članicah Evropske unije se uporablja tudi členitev na posebne teritorialne 

enote, ki jih v enoto povezuje posebna dejavnost (tak primer so rudarske regije, kmetijske 

regije, zaposlitvene regije). 

3. Klasifikacija NUTS je hierarhično razdeljena na tri ravni. 

Ker klasifikacija NUTS temelji na hierarhični členitvi, se ozemlja držav delijo na hierarhične 

ravni; na prvi ravni so enote ravni NUTS 1, te se nadalje členijo na enote ravni NUTS 2, na 

tretji ravni pa so enote ravni NUTS 3. Države morajo pri razdelitvi svojega ozemlja na enote 

NUTS upoštevati normativna merila (število prebivalcev), ki so določena v uredbi o NUTS  

(Tabela 5.1). To pomeni, da ni nujno, da vsaka država uporabi vse tri ravni hierarhične 
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razdelitve. Luksemburg je npr. država, katere celotno ozemlje predstavlja tako enoto na ravni 

NUTS 1 kot tudi na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 

(http://www.stat.si/tema_splosno_upravno_nuts.asp, 3. 9. 2014). 

 

Tabela 5.1: Povprečna velikost enot NUTS, upoštevaje število prebivalstva, je opredeljena z 

naslednjimi pragi 

Raven Najmanj Največ 

NUTS 1 3 milijone 7 milijonov 

NUTS 2 800.000 3 milijone 

NUTS 3 150.000 800.000 

Vir:  Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 28/00 in 9/07). 

 

Teritorialne enote na nižjih ravneh (okraji, področja, občine), imenovane »Local 

Administrative Units« (LAU), niso predmet uredbe o NUTS. Uredba NUTS je bila sprejeta že 

leta 2003 in je urejala delitev ozemlja na treh ravneh v takratnih 15 državah članicah 

Evropske unije. Zaradi pristopa novih držav leta 2005 je bila uredba NUTS tedaj dopolnjena. 

Tako Uredba iz leta 2005 ureja tudi členitev ozemlja Republike Slovenije, in sicer tako, da 

Slovenija na prvi in drugi ravni (raven NUTS 1 in NUTS 2) nastopa kot celota; na tretji ravni 

(NUTS 3) pa se njeno ozemlje členi na 12 statističnih regij.  

Skladno s spremembo Uredbe NUTS je s 1. januarjem 2008 za Slovenijo nastopila 

sprememba na ravni NUTS 2, saj se ozemlje Republike Slovenije sedaj na ravni NUTS 2 deli 

na dve kohezijski regiji; Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo. Na ravni NUTS 1 

Slovenija še vedno nastopa kot celota, na ravni NUTS 3 pa se tako kot prej členi na 12 

statističnih regij. Zaradi sprememb uredbe, ki so sicer možne na tri leta, morajo zadevne 

države zagotoviti časovne vrste statističnih podatkov za novo teritorialno razdelitev. Katere 

časovne vrste je potrebno pripraviti in katero je začetno leto časovne vrste za posamezno 

področje je za zadnje tovrstne spremembe določeno z Uredbo. Tako mora Slovenija zaradi 

sprememb na ravni NUTS 2 zagotoviti časovne vrste podatkov za obe kohezijski regiji. 

Omenjena uredba je bila dopolnjena še zaradi pristopa Romunije in Bolgarije k Evropski 

uniji; ti dve državi sta postali njeni članici leta 2007. 17. januarja 2011 je bila sprejeta Uredba 

Komisije (EU) št. 31/2011 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). 
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Ta uredba se glede na pošiljanje podatkov Komisiji (Eurostat) uporablja od 1. januarja 2012 

dalje. Omenjena uredba za Slovenijo ne vsebuje sprememb. 

18. decembra 2013 je bila objavljena Uredba (ES) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o 

spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 

2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Uredba se 

glede pošiljanja statističnih podatkov Komisiji (Eurostatu) uporablja od 1. januarja 2015 

dalje. Slovenija s spremenjeno uredbo uveljavlja naslednje spremembe: 

1. Spremembo imen dveh NUTS 3 enot (statističnih regij): 

- notranjsko-kraška statistična regija se preimenuje v primorsko-notranjsko, 

- spodnjeposavska statistična regija se preimenuje v posavsko. 

2. Spremembo mej štirih NUTS 3 enot (statističnih regij): 

- savinjske, spodnjeposavske (posavske), osrednjeslovenske, zasavske 

Občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v spodnjeposavsko (posavsko) NUTS 

3 enoto (statistično regijo); občina Litija pa iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 enoto 

(statistično regijo). 

3. Spremembo mej dveh NUTS 2 enot (kohezijskih regij): 

- vzhodne Slovenije in zahodne Slovenije 

Zaradi prehoda občine Litija iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 enoto (statistično 

regijo) se posledično spremenita tudi NUTS 2 enoti (kohezijski regiji).  

 

Na podlagi NUTS klasifikacije, ki je v veljavi od 1. 1. 2012 se 27 držav članic Evropske unije 

na ravni NUTS 1 členi v 124 enot, na ravni NUTS 2 v 297 enot in na ravni NUTS 3 v 1.321 

enot. Na ravni NUTS 1 ima največ enot Nemčija (16), kar enajst držav (Češka, Danska, 

Estonija, Irska, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Slovaška) pa ima na tej 

ravni  le po eno enoto. Na ravni NUTS 2 ima prav tako največ enot Nemčija (38), na to 

Združeno Kraljestvo (37); Estonija, Ciper, Litva, Latvija, Luksemburg in Malta, ki imajo na 

tej ravni  le po eno enoto. Na ravni NUTS 3 ima Nemčija največ enot (412), le po eno pa 

imata Ciper in Luksemburg.  

Uredba NUTS, ozemlje države razčlenjuje na treh ravneh, se pa kot obvezen nacionalni 

standard pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju 

statističnih podatkov po teritorialnih enotah uporablja še Standardna klasifikacija teritorialnih 

enot (SKTE). 
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Slika 5.1: Kohezijske regije, statistične regije in občine Republike Slovenije, 1. januar 2015 

 

Vir: SURS, GURS 

 

Uredba NUTS na podlagi klasifikacije določa SKTE do tretje ravni, od četrte ravni dalje pa se 

ozemlje držav za potrebe statistike razdeli še na pet nižjih ravni (na upravne enote, občine, 

krajevne, vaške in četrtne skupnosti, naselja, prostorske okoliše). Najnižja raven za 

izkazovanje regionalnih podatkov je NUTS 354. 

Tabela 5.2: Porazdelitev teritorialnih enot v Sloveniji v skladu z NUTS in SKTE 

Raven Enote Število 

NUTS 1 Slovenija 1 

NUTS 2 Makroregije – Kohezijski regiji 2 

NUTS 3 Statistične regije 12 

 

Raven Enote Število 

SKTE 1 Upravne enote 58 

SKTE 1 Občine 212  

Vir: Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 28/00 in 9/07). 

                                                 
54 http://www.stat.si/tema_splosno_upravno_nuts.asp, 20. 1. 2014. 
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Z uskladitvijo ozemeljskih enot z NUTS in SKTE smo pridobili osnovo za primerljivost teh 

enot s podobnimi enotami v Evropski uniji. Na ravni statističnih regij55 se je notranja 

primerljivost med statističnimi regijami v Sloveniji ugotavljala že nekaj časa. Na osnovi 

navedenega je možno na osnovi časovnih podatkov slediti nacionalnemu in regionalnemu 

razvoju v določeni enoti. 

 

6 RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE NA OBMO ČJU 

SLOVENIJE 56                       

V nadaljevanju predstavljamo in obravnavamo nastanek in razvoj lokalne samouprave na 

območju Slovenije po različnih obdobjih in posebej izpostavljamo krajevno skupnost, kot 

neustrezen ostanek tako imenovanih »komunalnih« občin. Opozarjamo tudi na dinamičen in 

včasih tudi kontradiktorni razvoj, ki je potem iskal kompromisne in začasne rešitve. Vse 

                                                 
55 Pojem statistična regija se v slovenski strokovni javnosti uporablja šele od leta 1995, ko se je 

stopnjevala potreba po izkazovanju podatkov na tej ravni 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije). Statistični urad RS je za 

izkazovanje statističnih podatkov na regionalni ravni prevzel členitev Slovenije na t. i. 

funkcionalne regije oziroma območja medobčinskega sodelovanja in jih poimenoval statistične 

regije. 
56   Za obravnavani opis uporabljena literatura: 

-  Zwitter, F.. (1929). Starejša kranjska mesta in meščanstvo. Ljubljana. 

-  Vilfan, Sergij. (1961). Pravna zgodovina Slovencev. 

-  Vilfan, Sergij. (1993). Uvod v pravno zgodovino. Časopisni zavod Uradni list republike 

Slovenije, Ljubljana. 

-  Žontar, J.. (1981). Problemi zgodovine mest na slovenskem od srede 18. Stoletja do leta 1848. 

Kronika - Časopis za slovensko krajevno zgodovino.  

-  Žontar, J.. (1988). Občinski red za Kranjsko 1866. Zbornik ob 90-letnici arhiva. Zgodovinski 

arhiv, Ljubljana. 

-  Šmidovnik, Janez. (1995). Lokalna samouprava. Cankarjeva založba, Ljubljana. 

-  Grafenauer, Božo. (2000). Lokalna samouprava na Slovenskem. Univerza v Mariboru, Pravna 

fakulteta, Maribor. 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

52 

navedeno pa pojasnjuje stanje lokalne samouprave v sedanjosti, ki se predvsem kaže v 

množici  heterogenih občin in nezmožnosti oblikovanja drugega nivoja lokalne samouprave. 

6.1 Nastanek lokalne samouprave v Sloveniji 

         Iz naravne težnje po večji funkcijski mobilnosti in učinkovitosti se je rodila v zgodovini v 

nedrih lokalne skupnosti občina kot prva oblika lokalne samouprave. Rodila se je v 

srednjeveških mestih, njen nastanek sledimo v Evropi od 12. stoletja naprej, ko so mesta 

dobila mestne pravice. Srednjeveška mesta so se razvila v prvi vrsti kot trgovski in obrtniški 

centri, zato se borijo za pravice, ki naj bi jim omogočale samostojno izvajati dejavnosti, zlasti 

pa za sejemske pravice. Večina naših mest je dobila mestne pravice in s tem svojo avtonomijo 

v 13. in 14. stoletju (Vilfan, 1961, 153).  

Bolj skromni zametki lokalne samouprave so nastajali pozneje tudi na vaškem podeželju. To 

je bila samouprava sosesk oziroma vaška samouprava, ki se je razvila na skupnih 

gospodarskih osnovah in potrebah takratne podložniške vasi. Vas, soseska, srenje in podobno 

je na sestanku vseh gospodarjev urejala stvari, ki so bile vsem skupne. Niso pa neposredno 

prizadevale interesov zemljiškega gospoda. Na teh sestankih so odločali, na primer o uporabi 

skupnih pašnikov, vzdrževanju poti, vzdrževanju napajališč, očiščenju vodnih izvirov, o izbiri 

vaškega črednika, itd. (Vilfan, 1961). 

V začetku 19. stoletja je prišlo na evropskem kontinentu do ponovnega vzpostavljanja lokalne 

samouprave. Takrat na novih temeljih, na idejah državne decentralizacije in na podlagi 

enotnega državnega načrta, ki je bil uveljavljen po volji države z njeno zakonodajo. 

          Podobno kot povsod v Evropi seže zgodovina lokalne samouprave tudi na območju 

Slovenije globoko v srednji vek. Okrog 12. stoletja se je v Evropi močno razvila velika 

družbena delitev dela med agrarnimi in neagrarnimi dejavnostmi. Pomembno vlogo so pri 

tem kot nosilci neagrarnega gospodarstva imela mesta57, v katerih so sicer na poseben način 

združevala monopolno-lokalistično težnjo s širšo medpokrajinsko funkcijo, ki pa so na 

splošno vendarle delovale v smeri gospodarske in ponekod politične povezave (Vilfan, 1993, 

70-71). 

Tako so se tudi na tem območju razvile prve oblike samouprave in določene samostojnosti v 

srednjeveških mestih. Najprej v obmorskih, ki so še ohranila določeno povezanost s starimi 

rimskimi mesti, nato pa v notranjosti, kjer so na ustreznih prometnih točkah, z razvojem 

                                                 
57  »Die Stadluft macht frei.« ali po slovensko »Mestni zrak osvobaja.« 
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trgovine in obrti, nastajala nova mesta. Razvoj je bil podoben tistemu v drugih deželah 

rimsko-nemškega cesarstva v srednji Evropi, ki so pozneje delile usodo Avstro-Ogrske 

monarhije vse do njenega razpada v letu 1918, ko je nastala skupna država južnih Slovanov - 

Jugoslavija.  

Takšna zgodovinska usoda dežele seveda v veliki meri prejudicira njene družbene institucije 

lokalne samouprave. Lokalna samouprava srednjeveških mest na slovenskem območju je bila 

zato v glavnih značilnostih podobna samoupravi v bližnjih italijanskih ali nemških mestih, saj 

so se z razvojem prometa in trgovine prenašale tudi ideje in družbene institucije. V obmorskih 

mestih je bil največji vpliv Beneške republike, ki si je že v 13. stoletju pridobila neposredno 

nadoblast nad večino istrskih in dalmatinskih mest. Značilno je, da so stara primorska mesta 

razvila sorazmerno najbolj čvrsto samoupravo. V celoti so se otresla fevdalne oblasti 

zemljiških gospodov in vzpostavila svojo »patricijsko« upravo. To je upravo premožnih 

meščanov, ki so si s pridobitvijo agrarnega premoženja pridobili tudi oblast v mestu58. 

V notranjosti dežele so se, kot drugod v celinski Evropi, razvila mesta na trgovski podlagi. 

Trgi so bili kraji, ki so si pridobili pravico do občasnih sejmov59. Bistvena lastnost mesta pa je 

bila pravica do stalnega opravljanja trgovskih poslov. Ustanovitev mesta je pomenila 

podelitev pravice, da se kraj imenuje mesto, in da lahko začne z gradnjo trgovske naselbine. 

Mesta so ustanavljali kralji, deželni knezi in zemljiški gospodje. Ustanovitev je bil ustna ali 

pisna, s potrditvijo mestnih privilegijev. Stimulacija za ustanovitev mest je bila v dohodkih, ki 

so jih dajala ustanovitelju. Večina mest na Slovenskem si je pridobila mestne pravice v 13. 

stoletju, nekatera pa tudi pozneje, v 14. in 15. stoletju. Mesta so bila gospodarske, socialne, 

politične in pravne oaze v agrarno fevdalni ureditvi srednjega veka. Meščani so bilo osebno 

svobodni. Znotraj mest so se meščani seveda razlikovali po premoženjskih razmerah. V 

mestni samoupravi je imelo to razlikovanje velik pomen, kajti nosilci mestne uprave so bili le 

premožnejši meščani, običajno trgovci. Samouprava celinskih mest je bila skromnejša kot v 

primorskih mestih. Za raznimi podeljenimi pravicami, privilegiji mest, so se pogosto skrivale 

denarne potrebe mestnega gospoda, včasih pa tudi podkupljivost njegove pisarne. Tudi po tej 

poti se je krepila mestna samouprava poznega srednjega veka. 

                                                 
58  To so bila tako imenovana »komunalna mesta.« 

59  Navedeno tudi v knjigi, Maček, Jože. (2013). Laško skozi stoletja. Občina Laško in Celjska 

Mohorjeva družba. Laško oziroma v preteklosti občina sv. Krištof je občina, iz katere izvira avtor 

tega dela. 
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Avtonomne skupnosti na podeželju, ki niso bile ne plemiške ne mestne, in ki so nastajale med 

podeželskim prebivalstvom, praviloma med kmeti, le pri nekaterih podeželskih avtonomijah 

so bili udeleženi tudi pripadniki drugih socialnih skupin. Nekatere izmed podeželskih 

avtonomnih skupnosti so imele zagotovo zelo stare korenine (npr. kolikor se je v njih ohranil 

pojem in naziv veče ali župana) in utegnejo deloma odsevati razmerja, kakršna so se nekdaj 

pojavljala v svobodnih vaških skupnostih. Konkretno jih začenjamo spoznavati od 13. stoletja 

naprej, ko so nekatere od njih bile že daleč od prvotnih oblik ali so celo že začele nazadovati. 

Gotovo pa so avtonomne skupnosti v poznem srednjem veku imele najbolj razčlenjene 

organizacijske oblike. Vaške skupnosti oziroma soseske so bile med najstarejšimi oblikami 

podeželskih avtonomij. Na Slovenskem so jim praviloma načelovali vaški župani in so se 

soseske ene ali več vasi imenovale tudi župe. Vaške župane so marsikje volili vaščani sami, ki  

so avtonomno urejali predvsem uporabo skupnega vaškega sveta, zlasti pašnikov, senožeti, 

potov, napajališč, ipd. V te vrste avtonomije, ki je kvečjemu z izrekanjem kakih manjših glob 

segala na področje sodstva, so se gospostva v splošnem malo vtikala, ker je le malo posegala 

v njihove interesne sfere. Soseskine avtonomije dokaj starinskih oblik so se do prvih desetletij 

20. stoletja in čez ohranile zlasti na Primorskem, deloma v Beli Krajini, pa tudi drugod. Zlasti 

na Gorenjskem so dobile tudi naziv srenja, ki pa ima ponekod nekatere stranske pomene, 

pašni upravičenci (Vilfan, 1961). 

Usoda opisane mestne in vaške srednjeveške samouprave je bila na slovenskem območju 

podobna drugim v zahodni in srednji Evropi. Zatrl jo je državni absolutizem, ki je v 18. 

stoletju razpredel svojo upravno organizacijo po vsem državnem teritoriju in pri tem trčil po 

eni strani na deželne stanove fevdalcev, na drugi strani pa na avtonomijo mest60. Na območju 

                                                 
60 Na območju današnje Slovenije  je bilo 21 avtonomnih mest, s položajem deželno-knežjih mest, ki 

so bila v lasti zemljiških gospostev. Z upravnimi reformami absolutistične države v času Jožefa II. 

so izgubila svoj avtonomni položaj. Vključena so bila v novi teritorialni sitem države, v katerem 

so nekatera pomembnejša mesta postala sedež okrožnih uradov (kresije) in so s tem postala 

okrožna mesta,  mesto Ljubljana pa je postalo deželno glavno mesto. Žontar, J. navaja ta mesta (po 

okrožjih v mejah iz leta 1782) v svojem članku Problemi zgodovine mest na Slovenskem od srede 

18. stoletja do leta 1848. Ta mesta so: 

 Okrožna:           Mesta: 

 Ljubljana:         Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Kamnik. 

 Novo mesto:     Črnomelj, Kočevje, Kostanjevica, Krško, Metlika, Novo mesto, Višnja gora. 

 Postojna:           Idrija, Lož. 
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Avstrije so bile organizirane kresije (okrožni uradi) kot državna upravna oblastva na srednji 

deželni stopnji, v njihovem okviru pa okraji in pozneje upravne (državne) občine, kot najnižje 

upravne enote absolutistične države. Navedene enote niso imele nobene samouprave: okraji 

so bili pristojni v prvi vrsti za vojaški nabor za novonastajajočo vojsko, opravljali pa so tudi 

druge splošne upravne zadeve, razen tega pa tudi davčne zadeve in v tem času tudi civilno 

sodstvo, ki še ni bilo ločeno od uprave. O nastanku upravnih občin, kot državnih teritorialnih 

enot, lahko govorimo v času Jožefa II., ko so bili davčnim in kasneje katastrskim občinam na 

čelo bili postavljeni tako imenovani »rihtarji« oziroma župani s posebnimi odbori, ki so se 

pretežno ukvarjali s pobiranjem davkov. Ponekod so bili ti organi voljeni61, s čimer je že bil 

nakazan razvoj k nastanku občinske samouprave. Do splošne uvedbe občinske samouprave pa 

je preteklo še več kot pol stoletja. 

Politične samoupravne občine so bile v Avstriji uvedene šele po marčni revoluciji leta 1848, 

torej šele po odpravi sistema zemljiškega gospostva. Neposredno po objavi marčne ustave, 

leta 1849, je cesar podpisal začasni zakon o občinah. Uvedba novih občin je bila v pristojnosti 

okrajnih glavarstev. Občine so uvajali pod geslom »Temelj svobodne države je svobodna 

občina.« Nove občine so dobile samoupravo glede upravljanja občinskega premoženja, glede 

skrbi za varnost ljudi in premoženja, skrbi za občinske ceste in poti, glede živilskega nadzora, 

zdravstvene policije in nekaterih drugih zadev. Obenem pa so nanje prenesli tudi nekatere 

državne zadeve62. Za občinskega predstojnika je bil dosledno uporabljen nov izraz, župan. 

Dosedanji naziv »rihtar« pa je izginil iz rabe. Zakon je govoril o »krajevni« občini, ki se je 

praviloma oblikovala na podlagi obstoječih davčnih oziroma katastrskih občin. Predmestja so 

običajno z mesti sestavljala eno krajevno občino. To so bile majhne občine, ki so se približno 

pokrivale s cerkvenimi farami. V deželi Kranjski je bilo tedaj ustanovljeno skupno 501 

občina63,64. Navedena ureditev je, kot smo že omenili, veljala za začasno. Leta 1862 pa je bil 

sprejet okvirni zakon o občinah, ki je v bistvu veljal do razpada Avstro-Ogrske države leta 

                                                                                                                                             

 Maribor:            Maribor, Ormož, Ptuj. 

 Celje:                 Brežice, Celje, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica.  

61  Na primer na Koroškem. 

62  Prevzeta je bila nemška ureditev o lastnih in prenesenih - državnih nalogah občine. 

63  Seznam občin je objavil Žontar, Jože v svojem delu Občinski red za Kranjsko 1866. 

64  Šele v tem času se je v Slovenski terminologiji uveljavil pojem »občina«, nasproti starima 

pojmoma soseska in srenja, katera so odtlej uporabljali za najožjo vaško oziroma krajevno 

skupnost. Občina pa praviloma obsega več takih skupnosti. 
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1918, ki je predpisoval temeljne določbe o občinski samoupravi. Na njegovi podlagi so bili 

nato izdani deželni zakoni s podrobnejšimi določbami o ureditvi posameznih vprašanj glede 

poslovanja občinske samouprave. Dežela Kranjska je dobila navedeni zakon v letu 1866. Med 

drugim so se na tej podlagi morale krajevne občine na Kranjskem na novo oblikovati65, prav 

tako so še v istem letu izvedli nove volitve v občinska predstavništva. 

Oba navedena zakona, začasni zakon iz leta 1849,  kot okvirni zakon iz leta 1862, sta izhajala  

na zamisli o enotnem položaju vseh občin - mestnih in podeželskih66, vendar sta dopuščala 

določeno minimalno različnost. Poseben položaj sta dajala deželnim glavnim t. i. statutarnim 

mestom, na katere so bile prenesene tudi pristojnosti okrajnih glavarstev, s čimer so bila ta 

mesta glede nadzora izvzeta iz okrajev. V tem času se je na Kranjskem razvila živahna 

razprava glede tega, ali naj bi se uvedla lokalna samouprava tudi na višjem teritorialnem 

nivoju okrajev.  

Zakon iz leta 1862 je to dopuščal, ni pa zavezoval. Čeprav so v korist te ideje navajali 

utemeljene razloge, pa ideja ni prodrla, podobno kot tudi ni prodrla drugod na območju 

takratne države. Avstrijska zakonska ureditev občinske samouprave je dovoljevala 

sorazmerno čvrsto lokalno samoupravo. Idejno pa je bila pod vplivom takratne evropske 

ideologije o naravnih pravicah občine oziroma o naravnem delovnem področju občine v 

lokalnih zadevah. 

6.2 V obdobju med obema svetovnima vojnama 

V prvi Jugoslaviji, ki je nastala po svetovni vojni, leta 1918, kot skupna država južnih 

Slovanov, je tudi glede vprašanja  lokalne samouprave na začetku veljala ureditev, kakršna je 

bila zatečena na posameznih delih njenega ozemlja. Z vidovdansko ustavo iz leta 1921 pa so 

bila postavljena načela za novo ureditev države in v tem okviru tudi za lokalno samoupravo. 

Predvidena je bila vzpostavitev lokalne samouprave na treh ravneh: v občini, v okraju in v 

oblasti. Samouprava okrajev ni bila nikdar izpeljana. Okraji pa so delovali le kot organ države 

oziroma upravni okraji. Oblasti so kot državni in kot samoupravni organi delovale vse do 

šestojanuarske diktature leta 1929, ko so bile dokončno odpravljene. Zamenjala jih je 

razdelitev države na banovine.  

                                                 
65  Število občin se je zmanjšalo s 501 na 348. 

66  Kar je povzel tudi skoraj 150 let kasneje tudi slovenski Zakon o lokalni samoupravi, ko govori o 

tako imenovani »univerzalni« občini. 
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Po oktroirani septembrski ustavi iz leta 1931 so imele banovine dvojno naravo, torej državno 

in samoupravno vlogo. Samouprava banovin se je izkazovala v posebnem banovinskem 

proračunu in banovinskih uslužbencih, niso pa imele banovine izvoljenih banovinskih 

predstavništev. Zadeve banovine je urejal ban, ki je imel svoje posvetovalno telo - banski 

svet. V novi državi je bila dejansko aktualna le občinska samouprava, s tem da politične 

razmere niso bile ugodne za lokalno samoupravo, zlasti ne po uvedbi šestojanuarske diktature. 

Prvi jugoslovanski Zakon o občinski samoupravi je bil Zakon o okrajni in občinski 

samoupravi iz leta 1922, ki je bil izdan na podlagi vidovdanske ustave. Šestojanuarski 

diktatorski režim pa je pozneje vse izvoljene organe občin razrešil, župane pa so naprej 

imenovali veliki župani oblasti. Zakon o občinah iz leta 1933 je ponovno vzpostavil sistem 

volitev občinskih organov. Navedeni zakon je tudi vzpostavil pomembno merilo, po katerem 

mora imeti občina najmanj 3.000 prebivalcev67. Za mesta68 je bil leta 1934 izdan poseben 

zakon, in sicer zakon o mestnih občinah, ki je priznal obstoj nekdanjih statutarnih občin, ki so 

imele poseben režim. Poleg lastnih zadev so opravljale tudi zadeve okrajnega glavarstva, torej 

prenesene zadeve s strani države. Sistem jugoslovanske občinske samouprave je bil po vsebini 

in ureditvi nekakšna mešanica nemškega in francoskega modela lokalne samouprave. Iz 

francoskega modela je izhajala razmeroma omejena samouprava z močnim državnim 

nadzorom in velikimi pooblastili župana, ki je deloval kot organ države. Po drugi strani pa je 

poseben režim mestne samouprave izražal vpliv avstrijsko-nemške ureditve, ki jo je zahodni 

del države prenesel s seboj v novo državo.  

6.3 Po drugi svetovni vojni 

Po letu 1945 je v okviru Jugoslavije slovenska lokalna samouprava zapadla oziroma sledila 

sovjetski model in se oddaljila od klasične evropske predstave o lokalni samoupravi. 

Sovjetski model je zaradi centralizma in monolitnosti  oblasti lokalno samoupravo 

marginiziral in jo pretvoril v lokalne izpostave centralne oblasti. Po letu 1950 pa se je zaradi 

razdora z Informbirojem poizkušala osamosvojiti od sovjetskega vzorca socializma.  

                                                 
67  Navedeno določilo je povzročila veliko proces združevanja občin. Na območju takratne Slovenije, 

brez Primorske, se je število občin zmanjšalo s prejšnjih 1.241 na 469 novih občin, čeprav 

združevanje ni bilo v celoti realizirano.  

68  Mestne občine so bile v zakonu izrecno naštete in so bile na območju Slovenije tiste občine, ki so 

imele poseben status že iz takratne avstrijske ureditve, sredi prejšnjega stoletja. 
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Namesto državnega planskega sistema, kot metode vladanja, je postavila kot vodilno idejo 

socializma samoupravljanje, in sicer samoupravljanje v teritorialnih enotah države, kakor tudi 

v gospodarstvu. Jasno je bilo, da bo za samoupravljanjem stala partija in ga obvladovala, če 

že ne v celoti vodila. Dejansko pa se je ideja samoupravljanja v praksi v določeni meri 

uveljavila kot realna, tako da je centralno partijsko oblast odrivala od neposrednega 

vmešavanja v gospodarstvo, pa tudi od upravljanja lokalnih skupnosti. Ta navedena 

avtonomija se je imenovala komunalni sistem, občina pa je bila razglašena za komuno69. 

Komuna naj bi kot osnovna  celica družbe,  ljudem zagotavljala, da bi le ti lahko načeloma 

opravljali vse svoje skupne, torej javne zadeve, kolikor po naravi stvari ni nujno, da bi jih 

morala opravljati centralna državna oblast. Komuna naj bi bila tudi temeljna celica države, ki 

naj bi se pod vplivom komun sama sčasoma preoblikovala iz klasične oblastniške države v 

samoupravno skupnost državljanov. Ideja, ki pa se je v praksi izjalovila in postala lastno 

nasprotje: ni prevladal komunalni sistem nad državo, pač pa je država prevladala nad komuno 

oziroma lokalno samoupravo. Idejni koncept o temeljni vlogi komune, kot avtonomne 

organizacije, se je sprevrgel v komuno kot prvostopni državni organ z univerzalno 

pristojnostjo za opravljanje vseh državnih nalog. Država je obremenila komuno z državnimi 

nalogami do tolikšne mere, da je ta morala docela spremeniti svojo teritorialno in 

funkcionalno podobo. Morala se je povečati do obsega nekdanjih okrajev, ki so bili 

odpravljeni70. Bila je torej daleč večja teritorialna enota, kot jo predstavlja klasična občina v 

sosednjih evropskih deželah. Komuna je bila po svoji velikosti, teritorialnem obsegu, pa tudi 

po svojih pristojnostih nekje v sredi med klasično občino in upravnim okrajem. Računalo se 

je, da je bilo okoli 80 % vseh nalog, ki so jih opravljali organi komune, državnega značaja. 

Komuna je zato delovala pretežno kot prva stopnja državne uprave. Lokalne naloge, ki so 

pomenile zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v naseljih, pa je morala preložiti na nižje 

enote od občin, na krajevne skupnosti71. Opravljanje lokalnih zadev,  ki bi moralo biti 

osnovna skrb samoupravne občine, je bilo tako potisnjeno »v drugi plan«, ker jih krajevne 

skupnosti največkrat niso bile sposobne opravljati, občina pa je bila od njih preveč oddaljena 

in se je morala ukvarjati z nalogami širšega državnega pomena. V njeno pristojnost so sodile 

                                                 
69 Ideološko naj bi komuna temeljila na pariški komuni iz leta 1871 in naj bi bila po ideji Karla 

Marxa zametek socializma.  

70 Na območju Slovenije je bilo 62 komun (občin), ki so v povprečju obsegale 362,7 km2 in  štele 

32.250 prebivalcev. 

71 Več o krajevnih skupnostih v poglavju 6.3.1  Krajevna skupnost.  
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državne zadeve, kot so: policija, obrambne zadeve, davčne zadeve, državne inšpekcije, 

splošna uprava na prvi stopnji, ipd.  

Kljub temu pa ni mogoče reči, da v takšni občini oziroma komuni ni bilo nobene avtonomije 

in samoupravljanja. Občine so imele izvoljene predstavniške organe, prav tako tudi svoje 

izvršilne organe, kot tudi svoje upravne službe, ki so bile razmeroma samostojne. Bile so 

dokaj rahlo povezane s centralnimi državnimi organi, v glavnem le glede nadzora zakonitosti. 

Kljub temu, da je šlo pri komuni za pretežno državne naloge, pa so organi komune te naloge  

opravljali zelo samostojno, včasih celo pod močnim vplivom lokalnih interesov, kar je bil z 

vidika države in izvajanja državnih nalog vsekakor problem72.  

Komunalni sistem je bil torej nekakšen vmesni sistem, med državno upravo in lokalno 

samoupravo. V režimu njihovega izvajanja ni bilo med njimi nobene razlike, zato sploh ni 

bilo jasno, kaj je lokalno in kaj je bilo državno. Ni bilo delitve na lastne in prenesene naloge 

občine, kar je omogočalo vsakršno neodgovornost in neučinkovitost v izvajanju javnih nalog.  

»Strokovno gledano takšna ureditev ni zadovoljevala niti standardov kakovosti za izvajanje 

državne uprave niti standardov kakovosti za uveljavljanje vrednost lokalne samouprave« 

(Šmidovnik, 1995, 155). 

6.3.1 Krajevna skupnost73  

Prazen prostor, ki je nastal s centralizacijo  občin v daljne centre, so zapolnili najprej krajevni 

odbori, pozneje pa krajevne skupnosti, ki so dobile potrditev v ustavi iz leta 1963, in kasneje  

še jasnejšo opredelitev z ustavo iz leta 1974. Krajevne skupnosti seveda niso mogle biti 

nadomestek za klasično občino, čeprav so prevzele večino njenih nalog. Sočasno pa so 

oblikovale dokaj neodvisen sistem upravljanja in odločanja.  Občine so, kot sestavni del  

države in kot njena prva raven, večino nalog opravljale za državo, lokalne naloge pa so v 

večini prelagale na krajevne skupnosti. Njihova ureditev pa je bila preohlapna in premalo 

opredeljena in jim nikoli ni dala sistemskega položaja, na osnovi katerega bi lahko uspešno 

opravljale nujne naloge v lokalnih skupnostih. Kljub temu pa lahko trdimo, da so predvsem 

                                                 
72 Občine so bile, kot izvajalke državne uprave, preveč samostojne. Državni organi do njih niso imeli 

dovolj učinkovitih pooblastil, pa tudi dejanske moči ne, da bi lahko zagotovili kakovost in 

odgovornost pri opravljanju državnih nalog v občinah. 

73   Žohar, Franci. (2002). Krajevna skupnost. Glas občin,  št. 5. Vodice: Združenje občin Slovenije. 
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podeželske krajevne skupnosti precej uspešno zadovoljevale skupne potrebe lokalnega 

prebivalstva in bile še posebej uspešne pri reševanju komunalno-infrastrukturnih zadev, ki so 

tipična vsebina lokalne samouprave (Vlaj, 1998). 

Občina pred letom 1994 realno ni opravljala lokalnih zadev za zadovoljevanje potreb 

lokalnega prebivalstva,  kar transparentno prikazuje tudi struktura občinske uprave, v kateri so 

prevladovali organi in službe, ki so bili v bistvu zgolj podaljški državnih resorjev. 

Nova ustava naj bi vrnila nazaj klasično občino, kakršno smo nekoč imeli in jo imajo v 

Evropi in drugod po svetu. Dejansko stanje v Sloveniji pred reformo oziroma uvedbo lokalne 

samouprave je bilo tako 62 občin in 3 posebne družbenopolitične skupnosti, 1.203 krajevne 

skupnosti in 5.955 naselij. 

          Zakon o lokalni samoupravi v svoji osnovi ni razrešil vprašanja krajevnih skupnosti, 

njihovega premoženja in pristojnosti, ampak je več ali manj to prepustil občinam, le da je 

okvirno in ohlapno omejil njihove pristojnosti. Omenjeni zakon kljub mnogo katerim 

spremembam ni bistveno spremenil položaja, le na pobudo Ministrstva za finance je jasneje 

uredil področje premoženja in finančnega poslovanja. Tudi zaradi takšnega položaja 

krajevnih skupnosti je prihajalo do pobud za ustanovitev novih občin. Dejansko pa je 

potrebno jasno odgovoriti na nekatera vprašanja, kot so: 

Ali bodo krajevne skupnosti v novem sistemu lokalne samouprave sploh obstajale? In če 

bodo, ali bodo imele razvojno-investicijsko funkcijo ali razvojno-svetovalno funkcijo? Jasni 

odgovori na vsebinsko podobna vprašanja bodo omogočili nadaljnje umeščanje krajevnih 

skupnosti v sistem lokalne samouprave, predvsem pa zagotovili transparentnost financiranja 

lokalnih skupnosti - občin. Na osnovi poznavanja problematike in različnih zapletov med 

lokalno skupnostjo – občino, predvsem z vidika financiranja posameznih projektov s 

pristojnosti občin ter nenadzorovano zadolževanje in obremenjevanje, nas potrjuje v dejstvu, 

da predlagamo, da se krajevne skupnosti z vidika pravne subjektivitete ukinejo in da se izvede 

prenos sredstev in premoženja na lokalno skupnost – občino. Krajevne skupnosti in iz njih 

izvedene skupnosti, pa postanejo usklajevalec interesov in mnenj določenega območja, torej 

interesna skupnost (Žohar, 2002, 8).  

6.4 Po osamosvojitvi Slovenije 

         Naša reorganizacija lokalne samouprave temelji na vzpostavitvi državno-političnega 

sistema, to je sistema parlamentarne demokracije s klasično lokalno samoupravo, ki naj bi 

zamenjal dotedanjo ureditev socialistične države, v kateri je na lokalni ravni deloval tako 
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imenovani komunalni sistem, ki ga je bilo potrebno odpraviti in nadomestiti z novim sistemom 

občin, na podlagi nove pravne ureditve, in sicer ne glede na oceno, ali so dosedanje občine 

delovale dobro ali slabo. To je eden izmed razlogov za težave, v katerih je in še bo potekala 

reforma. V Sloveniji ni prišlo do splošnega prepričanja javnosti, da je reforma lokalne 

samouprave potrebna ali celo nujna. Prej bi lahko rekli, da je bila po mnenju javnosti 

nepotrebna, odveč ali celo škodljiva, saj ni bilo mogoče razumeti teritorialnega in 

funkcionalnega vidika reforme. V evropskih državah so z reformo združevali male občine v 

večje teritorialne enote, pri nas pa je bilo potrebno, vsaj tako se zdi, velike občine razdrobiti 

na manjše, kar se je zdelo in dokazalo kot neracionalno in nesmiselno (Šmidovnik, 1995, 

218).  

Javnost tudi ni mogla razumeti, zakaj je potrebno občinam vzeti vse oblastvene pristojnosti, ki 

so jih imele dotlej, saj je to pomenilo, da v bodoče v novih občinah ne bo mogoče opraviti 

nobenega upravnega opravila, pač pa bo potrebno hoditi v bolj oddaljene centre, kjer naj bi 

bili uradi in upravne enote države74. Zaradi takšnih in podobnih razlogov so bili ljudje v 

glavnem proti reformi, razen v redkih primerih, kjer so se že prej ogrevali za lastne občine, pri 

čemer so živeli v prepričanju, da bodo te občine vsaj tako, če že ne bolj pomembne, kot so 

bile prejšnje komunalne občine. Na žalost niso imeli prav. 

V Sloveniji ni nikoli prišlo do soglasja glede ciljev in s tem seveda osnov glede reforme 

lokalne samouprave in njenih poglavitnih rešitev niti na strokovnem, še manj pa na političnem 

nivoju. Prav tako ni bilo vloženih posebnih naporov, da bi do takšnega soglasja prišlo. 

Reforma konec leta 1994 in v začetku 1995, na področju davčnega sistema oziroma davčnih 

uprav pa že pred tem, je naredila nekatere razmejitve med državnimi nalogami in nalogami 

občin, čeprav se vidi, da se je zasledoval še en temeljni cilj, čim večja centralizacija in 

kasnejša možna decentralizacija. Po veliki evforiji konec leta 1994 in v letu 1995 ter ponovno 

v letu 1998 glede ustanovitev občin in približevanjem državnih pristojnosti občanom, so 

mnogi razočarani, saj lahko na sedežih občin opravijo le zadeve lokalnih pristojnosti, za ostale 

pa se je potrebno obrniti na upravne enote, ki so organizirane na sedežih bivših občin, 

oziroma celo na institucije in urade v večjih središčih. 

Župani in občinske uprave so dostikrat kritizirane ravno zaradi skromnega obsega del iz 

državne pristojnosti, in ne glede nato, da te kritike največkrat niso na mestu, ravno ti 

                                                 
74  Upravne enote so se začasno organizirale na bivših občinah, t. i. sedežnih občinah in so tako (tudi 

v posameznih primerih pa še posebej) dokaj neracionalno organizirane še danes. 
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poizkušajo pomagati pri reševanju in posredovanju ter kompenzirati slabo organizacijsko 

strukturo države, preveliko centralizacijo pristojnosti in sredstev ter nezmožnost organiziranja 

druge stopnje lokalne samouprave. 

 

7 PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 

Zakonodajna ureditev nekega področja je izrednega pomena za samo delovanje in razvoj, zato 

je pravna ureditev lokalne samouprave v Sloveniji, tako občin, pokrajin, medobčinskega 

povezovanja in sodelovanja, kot tudi že omenjenih krajevnih skupnosti. Pomembna pa je tudi 

za obravnavo naše teme.  

Ustava Republike Slovenije75, ki je bila sprejeta koncem leta 1991, je med drugimi načeli in 

splošnimi normami v novi državi Sloveniji opredelila tudi, da je v Sloveniji zagotovljena 

lokalna samouprava76, kar se natančneje določa v podpoglavju V. a Lokalna samouprava77. 

Na tej ustavni osnovi se je pristopilo leta 1992 k reformi lokalne samouprave oziroma v 

Sloveniji78. V začetku leta 1998 se je pristopilo k aktivnostim za ustanovitev pokrajin79. V 

letu 1998 je bil spremenjen in dopolnjen zakon o lokalni samoupravi, ki je omogočil 

medobčinsko sodelovanje na zakonski osnovi. Pomembna spodbuda medobčinskemu 

sodelovanju pa je bila dana v letu 2005 z določbama o načinu zagotavljanja sredstev za 

delovanje skupne uprave in načinom njenega finančnega poslovanja in nazadnje še v letu 

2007 z vsebinsko spremembo 49. b člena. Pravna ureditev in položaj krajevnih skupnosti je 

bil v toku reforme in vse do današnjega časa le malce spremenjena, tako da imamo položaj, da 

                                                 
75  Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991) http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=199133&stevilka=1409. 

76  9. člen. 

77  Od 138. do 144. člena. 

78  Poročevalec Skupščine Republike Slovenije. Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji - 

Kvantitativne in kartografske osnove za novo upravno razdelitev Slovenije. Posebna številka, 

Zvezek II. Ljubljana. 30. marec 1992.  

79 Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 26.  Predlog zakona o pokrajinah s tezami za 

normativno ureditev. Ljubljana. 16. april 1998.  
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je posamezna krajevna skupnost v položaju »občine v občini«, kar je tudi ustavno 

nesprejemljivo80. Vse od danes se ta sistemska neusklajenost ni popravila oziroma odpravila. 

7.1 Pravna ureditev občin 

Reformne aktivnosti so se enostavno pričele s pripravo Zakona o lokalni samoupravi, in sicer 

takoj po sprejetju Ustave RS konec leta 1991. Zakon naj bi rešil vsa vprašanja v zvezi z 

vzpostavitvijo novih občin, seveda bi tudi za pripravo bilo prej potrebno postaviti zasnovo 

lokalne samouprave in doseči soglasje glede poglavitnih rešitev, saj je brez tega nemogoče 

pripraviti stabilen zakon. Zakon je bil navsezadnje kljub vsemu pripravljen in sprejet, 

predvsem ker je moral biti sprejet v določenem roku. Na njegovi podlagi pa je nato stekla 

dokončna realizacija teritorialne reforme, kot sklepno dejanje, to je vzpostavitev novih občin. 

Vzporedno s pripravo zakona je tekel operativni del aktivnosti, ki je imel za cilj neposredno 

vzpostavitev občin, pri čemer je sodeloval približno isti krog ljudi, ki so pripravljali zakon. 

Poleg njih pa so sodelovale tudi nekatere institucije in strokovnjaki s področja geografije in 

prostorskega planiranja, ki so pripravili strokovna gradiva za teritorialno oblikovanje občin, 

kar naj bi služilo kot podlaga za razprave o novi ureditvi občin na terenu, v občinah in 

krajevnih skupnostih. »Šele proti koncu priprav,  ko je bil zakon v fazi sprejemanja v 

Državnem zboru,  je Vlada ustanovila posebno službo za reformo lokalne samouprave, ki naj 

bi izpeljala operativne naloge v zvezi z ustanovitvijo novih občin«81(Šmidovnik, 1995, 221). 

Potrebno je povedati, da so bile priprave, v primerjavi s podobnimi v evropskih deželah 

skrajno pomanjkljive, da so se pogosto zatikale, v glavnem pa tavale brez političnih 

usmeritev, koncepcije in orientacije. Vsekakor je potrebno ugotoviti, da so bile priprave za 

vzpostavitev novih občin tako pomanjkljive, da ljudje, ki so jih reforme prizadevale, razen v 

redkih primerih, niso bili z njimi seznanjeni, še manj pa prepričani o njihovi pravilnosti in 

koristnosti (Šmidovnik 1995). 

                                                 
80 138. Ustave RS določa: »Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in 

drugih lokalnih skupnostih.«  V 139. členu je tako navedena občina, v 141. členu mestna občina in 

v 143. členu pokrajina. Nikjer v ustavi pa krajevna skupnost ni omenjena, niti opredeljena kot 

skupnost, kjer bi prebivalci Slovenije uresničevali lokalno samoupravo. 

81  Sklep o ustanovitvi te službe je bil objavljen istočasno z objavo Zakona o lokalni samoupravi v 

Uradnem listu RS, št. 72/93. 
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Vpliv skupine za reorganizacijo je prihajal najdlje do centrov že obstoječih občin, za 

neposredno nastopanje na terenu, ki bi utegnila biti območja novih občin, pa ni bilo niti moči 

niti volje, še manj pa argumentov. Ne nazadnje so v Evropi povsod izhajali iz spoznanja, da 

ne gre voditi reorganizacije lokalne samouprave istočasno z reorganizacijo državne uprave. 

To bi bil prevelik reorganizacijski poseg, ki ga ne bi bilo mogoče obvladovati (Šmidovnik 

1995). Pa vendarle smo pri nas šli zaradi specifičnosti dosedanje ureditve tako imenovanega 

sistemskega dvojčka, ki ju ni bilo mogoče ločiti kot skupno operacijo, kar pa je dodatno 

zmedlo delovanje celotne javne uprave in zamegljevalo predstavo o tem, kakšne bodo sploh 

funkcije občin82.  

V našem primeru je prišlo zaradi neustrezne pravno sistemske ureditve v Ustavi RS, v Zakonu 

o lokalni samoupravi in ostalih spremljajočih zakonih, zaradi organizacijskih priprav in brez 

najmanjšega političnega soglasja glede ciljev reforme ter glede poglavitnih rešitev, v 

operativni realizaciji do mnogih zapletov in problemov. 

Do enega od pomembnejših zapletov je prišlo zaradi neuspeha referenduma za ustanovitev 

novih občin v mesecu marcu 1994, saj je bilo od predvidenih 340 novih občin na referendumu 

potrjenih le 111, več kot dve tretjini predvidenih občin pa na referendumu ni dobilo podpore. 

S tem pa je celotna akcija za ustanovitev novih občin obstala na slepem tiru. 

Državni zbor je bil zaradi pomanjkanja časa, pa tudi brez jasnega koncepta, zmeden ob 

referendumskih rezultatih in mnogih posredovanjih Ustavnega sodišča. Nato pa je z Zakonom 

o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij ustanovil 147 občin, brez dodatnega 

ugotavljanja volje prizadetih prebivalcev, kar je skoraj 100 občin manj, kot je izhajalo iz 

prvotno predvidenih gradiv dr. Vrišerja, ki so pomenila strokovni pripomoček za obravnavo 

in opredeljevanje o reorganizaciji občin, in skoraj 200 manj, kot je bilo predvidenih z 

referendumom v predhodnem postopku. Bilo je tudi precej debat okrog pogoja najmanjšega 

števila prebivalcev. Najprej so se politična in strokovna stališča izenačila pri številu 3.000, 

kasneje pa je pa je bil celo pogoj najmanjše število prebivalcev izpuščen in je bilo v 13. členu 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) navedeno le, katere funkcije oziroma 

večino le-teh mora območje izpolnjevati, da zadosti kriterijem za ustanovitev občine. Nekateri 

od zakonsko predpisanih pogojev niso bili in verjetno ne bodo v pristojnosti občin, zato so bili 

pogoji nerealni in so predvsem zapolnjevali luknjo v vsebini zakona, ki ni jasno zapisal 

                                                 
82  Zakon o lokalni samoupravi je eden izmed najbolj pogostih zakonov, ki jih je Državni zbor 

spreminjal in dopolnjeval. 
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števila prebivalcev kot enega od pomembnejših kriterijev. Verjetno pa bi bilo in je še 

smiselno pri morebitnih spremembah in dopolnitvah zakona razmisliti poleg že navedenih 

kriterijev, tudi o ekonomskih kriterijih, o »lokalni« davčni in premoženjski sposobnosti 

določenega območja. 

Na podlagi navedenih pomanjkljivostih, predvsem pa rezultatih referenduma, je 

zakonodajalec sprevidel nekatere stranpoti obstoječega zakona, zato je bil predlagan in sprejet 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94 z  

dne 29. 9. 1994). Dodal se je novi 13. člen, ki zahteva, da mora biti občina sposobna 

zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev ter izpolnjevati druge naloge v skladu z 

zakonom in navaja pogoje (osemletno šolanje - popolna osnovna šola, primarno zdravstveno 

varstvo občanov - zdravstveni dom ali zdravstvena postaja, preskrba z življenjskimi 

potrebščinami, trgovina z živili in mešanim blagom, komunalna opremljenost - oskrba s pitno 

vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo, poštne storitve, 

finančne storitve hranilnice ali banke, knjižnica - splošnoizobraževalna ali šolska - prostori za 

upravno dejavnost lokalnih skupnosti).  

13. členu se je dodal novi 13. a člen, ki se glasi: »Občina ima najmanj 5.000 prebivalcev. 

Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov sme 

imeti občina izjemoma tudi manj kot 5.000 prebivalcev. Pri ustanavljanju občin se morajo 

kriteriji iz 13. in 13. a člena upoštevati kot celota.« To je bilo izhodišče za novo »razdelitev« 

Slovenije na ustrezno večje teritorialne enote, ob tem pa je bilo računati še z nepopustljivimi 

političnimi pritiski za ustanavljanje majhnih občin. Realnost pa se je v začetku leta 1995 

odražala tako, da je le 96 občin oziroma 65,31 % vseh občin zadostilo zakonskim pogojem. 

Tako imenovanih majhnih občin pa je bilo sorazmerno veliko: več kot eno tretjino slovenskih 

občin oziroma 34,69 % je imelo manj kot 5.000 prebivalcev, 16 občin oziroma 10,88 % ima 

manj kot 3.000 prebivalcev, 4 občine oziroma 2,72 % manj kot 2.000 prebivalcev ter 2 

slovenski občini manj kot 1.000 prebivalcev oziroma 1,36 %.Ustavno sodišče je na osnovi 

množice pobud in pritožb na svoji seji, dne 9. 11. 1994, sprejelo odločbo83, s katero je bilo 

resnično dokazano, da je do reforme lokalne samouprave in ustanovitve slovenskih občin 

prišlo prezgodaj in da priprave za reformo oziroma ustanovitev novih občin niso bile niti 

dobro začete, kaj šele končane, poleg dejstva, da razmere za ustanovitev novih občin niso bile 

zrele. Na velikem delu ozemlja Slovenije so bile občine oblikovane bolj na silo kot na osnovi 

                                                 
83      Odločba US RS (Uradni list RS, št. 73/ 94). 
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volje prizadetih prebivalcev. Po drugi strani pa se na svoj specifičen način izpostavlja 

problematika ustavnega koncepta občine, ki se vse bolj povezuje oziroma veže s 

centralizmom.  

          Podoba novih občin izraža tako rekoč množični pobeg od ustavnega modela občine v 

različnih smereh: 

1. V smeri teritorialno obsežnih občin; v velikosti dosedanjih občin (24 občin je ostalo v 

obsegu sedanjih občin in določeno število drugih novih občin z nebistveno zmanjšanim 

obsegom, kot so ga imele prejšnje občine). 

2. V smeri mestnih občin, čeprav bi status mestne občine po evropskih merilih pripadal le 

dvema občinama - Ljubljani in Mariboru, je naša realnost 11 mestnih občin.  

3. V smeri občin s posebnim statusom v skladu s 26. in 27. členom Zakona o lokalni 

samoupravi, to so občine, ki imajo lahko manj kot 5.000 prebivalcev, in ki lahko pričakujejo 

posebno pomoč od države. Pri nas je takih dobra tretjina vseh občin, kar pomeni hud pritisk 

na predvideni možni status (Šmidovnik 1995, 230-231). 

 

Multipliciranje zahtev po ustanovitvi občin je v nedorečenem sitemu lokalne samouprave z 

dokaj raztegljivimi pogoji za nove občine, z nerealizacijo druge stopnje lokalne samouprave - 

pokrajin in neustreznim in nespodbudnim sistemom financiranja lokalnih skupnosti, ki ga 

dodatno dopolnjuje finančna izravnava s strani države. Tako osnovana realizacija javnih 

storitev javnih dobrin je dolgoročno vprašljiva in ne vzdrži enostavne cost – benefit analize, 

kaj šele načelu finančne84 in davčne sposobnosti85. 

Šele sprememba 13. a člena zakona86 v letu 2010 je postavila jasno mejo 5.000 prebivalcev in 

odpravila izjeme, na podlagi katerih se je omogočilo politično oblikovanje in ustanavljanje 

občin v Državnem zboru. 

                                                 
84  Finančna sposobnost  je v veliki meri odvisna od davčne zmogljivosti posamezne lokalne 

skupnosti. Obstajajo pa tudi nedavčni viri, kot so (prihodki iz premoženja, zlasti zemljišč in 

zgradb, gospodarskih dejavnosti ali finančnih naložb), kar se upošteva in izkazuje v njihovi 

finančni sposobnosti. 

85  Davčna zmogljivost posamezne lokalne skupnosti pa je  njena sposobnost, da pobira davke v 

standardnih pogojih, ki so določeni na nacionalni ravni. Davčna zmogljivost je zato sorazmerna z 

davčno osnovo, in razlike v davčni osnovi privedejo do razlik v davčnem zmogljivosti. 

86   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list  RS, št. 51/2010 z 

dne 28. 6. 2010). 
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V zadnjem času so se vodile nekatere aktivnosti za ponovno teritorialno reformo v smeri 

večjih občin, kar bomo predstavili v nadaljevanju.  

7.2 Pravna ureditev pokrajin 

Slovar slovenskega knjižnega jezika nam za oba termina, tako pokrajino kot regijo, poda 

dokaj enoznačno obrazložitev. Poleg geografske opredelitve in pomena navaja, da je 

pokrajina višja upravna enota. Za regijo pa navaja pomen razdelitve države na območja. V 

obeh pomenih zasledimo, da gre za osnovni pomen oziroma stopnjo državne organiziranosti 

in strukturiranosti. 

V kolikor bi naše razmišljanje gradili na pomenski zasnovi, bi lahko govorili o dokaj 

enakovrednih pomenih obeh besed. Vendarle obstoj regij in dežel v Evropi – Italija, Avstrija, 

Nemčija, ipd. in osnove, na katerih so se oblikovale, od populacijskih – števila občanov, do 

velikosti – teritorij, gospodarske in fiskalne moči območja, daje jasna izhodišča.  

Povečini sta v Sloveniji uporabljana oba termina, mnogokrat tudi v strokovnih krogih skoraj 

enoznačna oziroma enopomenska, dejstvo pa je, da pomenita različni vsebini, ki se lahko 

dopolnjujeta, ne pa izključujeta oziroma konkurirata.   

Kadar govorimo o regijah in aktivnosti okrog njih, pomeni to osnovo za naše vključevanje v 

evropski regionalni prostor. Z Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list 

RS, št. 28/00) je teritorij Republike Slovenije razdeljen na enajst ravni. SKTE do pete ravni 

temelji na klasifikaciji Evropske unije Nomenclature of Teritorial Units for Statistics ali 

kratko NUTS. 

Raven SKTE 0 = NUTS 0 je država v celoti in raven SKTE 1 = NUTS 1 je prav tako država v 

celoti. 

Raven SKTE 2 = NUTS 2. Na tej ravni je ozemlje razdeljeno na dve enoti – Vzhodna in 

zahodna Slovenija.  

Raven SKTE 3 = NUTS 3, na tej ravni se Slovenija členi v 12 statističnih regij. Osrednje 

slovenska statistična regija pa se povsem pokriva z enoto »Ljubljanska urbana regija« na ravni 

SKTE 2. Raven SKTE 4 = NUTS 4, na tej ravni je Slovenija razdeljena na 58 upravnih enot. 

Raven SKTE 5 = NUTS 5, Slovenija je razdeljena na 212 občin. 

V tretjem členu – Klasifikacijska merila, med drugim upošteva število prebivalstva, določa 

prage za različne ravni NUTS. Raven NUTS 2 je določena z minimalno 800.000 do 

maksimalno 3 milijone prebivalcev, NUTS 3 pa z minimalno 150.000 do maksimalno 

800.000 prebivalcev.  
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Navedeno daje dokaj jasne obrise notranje organiziranosti in strukturiranosti Evropske unije, 

katere člani smo postali 1. maja 2004. Slovenija bo morala slediti navedenim osnovam, kar 

pomeni, da bomo na nivoju NUTS 2 imeli lahko maksimalno 3 enote, kar je trenutno tudi 

pogajalsko izhodišče vlade Republike Slovenije in na nivoju NUTS 3 maksimalno 13 

pokrajin. S tem so se vsekakor vsaj deloma umirile razprave o različnih ekstremnih željah in 

se bolj približale ekonomskim vprašanjem delitve evropskega proračuna. Vsekakor bo na 

osnovi dogovora z EU okrog NUTS 2 – regij potrebno oblikovati NUTS 3 – pokrajine, saj bo 

le tako prišlo do kohezivne organiziranosti in delovanja.  

7.2.1 Pokrajina in Ustava Republike Slovenije 

         S pojmom regionalizacija pri nas označujemo akcijo za vzpostavitev pokrajin kot 

lokalnih skupnosti na drugem nivoju lokalne samouprave. Ustava iz leta 1991 je v svojem 

143. členu govorila87 o teh (širših) lokalnih skupnostih, v katere naj bi se povezovale občine. 

Na ta način bi bila Slovenija na lokalnem nivoju razčlenjena na občine in pokrajine – 

podobno kot je razčlenjena velika večina evropskih držav. Pokrajine bi ustrezale provincam, 

kot jih imajo na primer v Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Belgiji, v Romuniji, ali okrajem, 

kot jih imajo v vseh nemških deželah (Landkreise) ter na Češkem in na Portugalskem, ali 

departmajem, kakor jih imajo v Franciji ali skupnostim pod imenom landstingkommuner, kot 

jih imajo na Švedskem, in podobnim skupnostim v drugih skandinavskih državah. Teritorialno 

obsežne države so – poleg navedenih dveh vrst lokalnih skupnosti – razdeljene še na 

(evropske) regije, ki pa so po svojih kapacitetah v povprečju podobne državi Sloveniji 

(Šmidovnik, 2006, 6). 

Normativne priprave za ustanovitev pokrajin so se začele skupaj s pripravami za ustanovitev 

občin – z Zakonom o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet leta 1994. Vendar pa je bil problem 

pokrajin od vsega začetka sporen, in sicer prvič zaradi tega,  ker naj bi se po vsebini 143. 

člena Ustave v pokrajine povezovale občine (ki so se malo pred tem razdružile), kar pomeni, 

da naj bi bile ustanoviteljice pokrajin občine, drugič pa zaradi tega, ker se je ves čas 

postavljalo vprašanje, ali je Republiko Slovenijo glede na njen ozemeljski obseg sploh 

potrebno nadalje notranje členiti še na pokrajine. Prvi problem se je v praksi pokazal s 

sprejemom Zakona o lokalni samoupravi. Vanj je bilo vneseno posebno poglavje o 

                                                 
87  Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991). 
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pokrajinah, izdelano na podlagi vsebine 143. člena Ustave. Izkazalo se je, da na njegovi 

podlagi ni mogoče začeti akcije za ustanovitev pokrajin. Ne le teoretično, tudi praktično se je 

pokazalo, da občine ne morejo ustanavljati pokrajin kot širših lokalnih samoupravnih 

skupnosti, skoraj istočasno kot se je izvajala reforma do tedaj obstoječih »komunalnih« občin 

z delitvijo, odcepitvijo oziroma pripojitvijo posameznih območij. Na tej podlagi je bilo 

sklenjeno, da se pripravi poseben sistemski zakon, kjer pa so se pokazali isti pravno sistemski 

problemi. 

Predlog zakona s tezami je bil poslan v Državni zbor v predhodno obravnavo, da bi se 

pridobila stališča do navedene sistemske in druge problematike pokrajin v Republiki 

Sloveniji. Mnenja in predloge iz obravnave v Državnem zboru je strnila Komisija Državnega 

zbora za lokalno samoupravo v svojem poročilu (št. 020-01/98-7/1, EPA 450-i, z dne 16. 6. 

1999), v katerem je zavzela stališče, da ustanovitev pokrajin ne more biti odvisna le od volje 

občin, ustanoviti jih mora država z zakonom; s predhodnim sistemskim zakonom pa jim mora 

zagotoviti vse elemente pravnega statusa lokalnih skupnosti, zato pa je po stališču komisije 

potrebno predhodno spremeniti 143. člen Ustave.  

S strategijo Republike Slovenije za vključevanje v EU88 je bila kot usmeritev in ukrep politike 

izrecno predvidena vzpostavitev regij (pokrajin) »kot vmesne ravni teritorialne 

organiziranosti, ki bi lahko delovala kot partner evropskih strukturnih skladov ter v 

prekomejnem regionalnem sodelovanju«  (Poročevalec Državnega zbora, št. 4/98). 

Leta 1999 je bil v Državnem zboru vložen predlog za začetek postopka za spremembo 

oziroma za črtanje 143. člena Ustave, ki ga je podala skupina 33 poslancev Državnega zbora s 

prvopodpisanim dr. Cirilom Ribičičem89. V tej zvezi je Komisija Državnega zbora za volilni 

sistem in ustavne spremembe imenovala posebno strokovno skupino za regionalizacijo, ki naj 

bi pripravila strokovna izhodišča za razpravo o tem predlogu v komisiji.  

Delovna skupina je izdelala obširen elaborat o geografskih, gospodarskih in upravno 

političnih razlogih, ki govore za regionalizacijo Slovenije, ter o tem, da je za izpeljavo te 

regionalizacije oziroma za ustanovitev pokrajin potrebno spremeniti 143. člen Ustave, 

predlagala je tudi, kako ga je treba spremeniti90.  

                                                 
88   Poročevalec Državnega zbora, št. 4/98. 

89   Predlog je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora, št. 21 z dne 7. 4. 1999. 

90      Elaborat je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora št. 92 z dne 27. 10. 2000.   
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V letu 2000 je bilo v Državnem zboru vloženih več predlogov zakonov za ustanovitev 

posameznih pokrajin: Zakon o Koroški pokrajini91, Zakon o pokrajini Posavje, Zakon o 

pokrajini Bela Krajina, Zakon o pokrajini Spodnje Podravje in Zakon o Severno Primorski 

pokrajini. Jasno je, da ti zakoni niso mogli biti sprejeti pred sistemskim Zakonom o 

pokrajinah, ustvarjali pa so pritisk za sistemsko ureditev problema pokrajin in s tem posredno 

za spremembo Ustave v 143. členu. 

Pokazalo se je, da do pokrajin kot širših lokalnih samoupravnih skupnosti na podlagi 

obstoječega 143. člena Ustave ne more priti; lahko pride zgolj do različnih oblik 

medobčinskega sodelovanja, kar pa je povsem nekaj drugega. Pokrajine bi morale zajeti 

(pokriti) vso državo, tako kot občine. Z medobčinskim povezovanjem pa je mogoče zajeti le 

sosednje občine in le glede posameznih vprašanj, ki zanimajo te občine. Pokrajine bi morale 

imeti iste naloge in isti pravni ter premoženjski status v vsej državi, sicer bi prišlo do velikega 

upravnega kaosa. Seveda pa jim lahko takšen status podeli in zagotovi le država z ustavo in 

zakonom, kakor ga je zagotovila občinam z Ustavo in z Zakonom o lokalni samoupravi. To je 

še toliko bolj pomembno, če naj bi na pokrajine prenašali v izvajanje tudi posamezne državne 

pristojnosti, kar je vedno bolj aktualno povsod v Evropi – zaradi uveljavljanja načela 

subsidiarnosti, še zlasti pa, če naj bi območja pokrajin obenem predstavljala tudi teritorialne 

enote za izvajanje državne uprave na prvi stopnji.  

Ob takih osnovah mora pokrajine urediti in ustanoviti država z zakonom, ne pa občine z 

medsebojnim povezovanjem. Pomembno se zdi poudariti, da gre pri pokrajinah za osnovno 

strukturo države, ki ne more biti v rokah občin, pač pa države same.  

Pokrajine bi v prostoru med občinami in državo opravljale dve temeljni kategoriji nalog, ki so 

v funkciji tega prostora. Po eni strani so to lokalne zadeve širšega pomena, o katerih govori že 

sedanji 143. člen Ustave, po drugi strani pa zadeve regionalnega pomena, ki bi jih določala 

država z zakonom. V kolikor se je torej Slovenija želela opredeliti za regionalizacijo, je 

morala ustanoviti pokrajine kot širše lokalne samoupravne skupnosti, kar pa bi lahko storila 

le, če bi odstranila iz ustave ovire, ki so jih predstavljale določbe 143. člena Ustave. 

Navedeno se je lahko realiziralo na dva načina: 

1. Z enostavnim črtanjem 143. člena, kot je že predlagala skupina poslancev Državnega 

zbora, pri čemer bi se ustanovitev pokrajin oprla na obstoječe besedilo 138. člena, ki na 

splošno govori o lokalnih skupnostih v Sloveniji. 

                                                 
91      Predlog zakona  je bil (na seji 29. 3. 2000) že sprejet v prvi obravnavi v Državnem zboru. 
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2. Z zamenjavo obstoječega 143. člena z novim besedilom, ki bi obsegalo jasno načelno 

opredelitev sistemskega statusa pokrajin in tudi jasno opredelitev delovnega področja s 

temeljnimi kategorijami nalog, ki naj bi jih prevzele pokrajine v vmesnem prostoru med 

občinami in državo. 

V zvezi s spremembo 143. člena Ustave sta se kot nujni pojavljali še dve spremembi 

ustavnega besedila, in sicer besedilo drugega odstavka 140. člena in besedilo prvega odstavka 

121. člena Ustave. Hkrati z zakonsko možnostjo ustanovitve pokrajin pa je bilo zaslediti tudi 

mnenja, da bi bilo potrebno predvideti tudi preoblikovanje Državnega sveta v predstavniški 

organ lokalne samouprave.  

Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije92 je 

spremenil navedene člene, seveda pa ni spremenil vsebine glede preoblikovanje Državnega 

sveta v predstavniški organ lokalne samouprave.  

Na tej podlagi so se potem vršile aktivnosti v obdobju konec leta 2006 do sredine leta 2008 za 

vzpostavitev druge ravni lokalne samouprave oziroma realizacijo pokrajin v Sloveniji. 

Aktivnosti je vodila Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko93. Pripravljeni 

so bili vsi temeljni zakoni za ustanovitev pokrajin94, pripravljene so bile različne variante o 

številu pokrajin od 3 do 14. Organiziran in izveden je bil Posvetovalni referendum - pokrajine 

22. junija 200895.  

Udeležba in referendumska območja - podatki za celotno Slovenijo. Na referendumu je imelo 

pravico glasovati skupaj 1.692.600 volivcev. Skupaj je glasovalo 185.830 volivcev. 

 

                                                 
92   Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006. 

93 Avtor tega dela je bil s sklepom številka 016-28/2007/ 32 z dne 5. 6. 2007 imenovan v 

Medresorsko strokovno skupino za pripravo usklajenih besedil predpisov za uvedbo pokrajin iz 

Delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2007 in bil imenovan za vodjo področne 

podskupine - gospodarstvo in namestnika vodje področne podskupine – zaščita in reševanje.  

94  http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/pokrajine/, 10. 2. 

2014. 

95  http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/posvetovalni-referendum-pokrajine, 10. 2. 

2014. 
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Tabela 7.1: Posvetovalni referendum - pokrajine 22. junija 2008 

Glasovalo skupaj 

 

185.830 

 

Po splošnem volilnem imeniku 185.828 

S potrdilom UE 2 

S potrdilom OVK (izseljenci) 0 

Volilna udeležba 

 

10,98 % 

 

Vir: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/posvetovalni-referendum-pokrajine. 

Poleg števila pokrajin so bila odprta še druga pomembna vprašanja, ki so slabila aktivnosti in 

napore za vzpostavitev pokrajin, in sicer: kaj bo z upravnimi enotami96?, ali bomo imeli tako 

imenovani dvotirni sistem97?, kaj bo z regionalnimi razvojnimi agencijami?, ali se bo 

spremenila tudi organiziranost volilnih okrajev in volilnih enot?, ali bi to zahtevalo tudi 

spremembe vloge Državnega sveta? Še mnogo drugih racionalnih in neracionalnih vprašanj in 

odgovorov z osebno prizadetostjo mnogih je rezultiralo v to, da se je proces za ustanovitev 

pokrajin ustavil in da že sedmo leto ni aktualno politi čno vprašanje v Sloveniji. 

7.3 Pravna ureditev medobčinskega povezovanja in sodelovanja 

Analiza organizacije in delovanja občin98 je pokazala, da je pomanjkanje kadrovskih (Pinterič, 

2004, Haček in drugi, 2008) in finančnih zmožnosti predvsem manjših občin glavni problem, 

ki občine ovira pri učinkovitejšem organiziranju dela in zagotavljanju zakonitosti delovanja 

občinskih uprav, mogoče rešiti le s skupnim opravljanjem nalog občinskih uprav. Na občinske 

uprave, bolj kot na občinske organe, vpliva majhnost in ekonomska odvisnost občin.  

Dejstvo, da ima več kot 50 % občin manj kot 5.000 prebivalcev, s proračuni, ki ne omogočajo 

organizacije  občinske  uprave, kot  jo  predpisuje  zakon in   zahteva  načelo  zakonitosti  dela  

                                                 
96 Eden pomembnih nasprotnikov ustanovitve pokrajin, tudi v povezavi z vlogo nadaljnjega 

delovanja upravnih enot, je bil takratni resorni minister. 

97 V neformalnih razgovorih smo ga imenovali tudi sistem »dvoživke«, ki bo vključeval tako 

pokrajinsko samoupravo, kot tudi državno upravo. 

98  Služba za lokalno samoupravo  jo je opravila v letih 1999 – 2001. 
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uprave, se odraža v njihovem delu. Problem je še toliko večji, ker so glede na ustavo, MELLS 

in zakon, občine in njihove uprave samostojne – svoje naloge izvajajo v celoti same.  

          Izkušnje držav z razvito lokalno samoupravo so na področju organizacije upravnega 

dela v lokalnih skupnostih privedle do rešitev, ki jih ureja tudi ZLS in bi jih bilo smiselno čim 

bolj podpreti tudi pri nas. V državah Evropske unije, predvsem tistih, v katerih je 

administrativni poseg države v funkcionalno nekonsistentno mrežo občin temeljil na 

spoštovanju tradicije in socioloških sestavin lokalne skupnosti, so »izkoristili« medobčinsko 

sodelovanje za premostitev finančno ekonomske šibkosti velikega števila po prebivalstvu 

majhnih občin ter za pospeševanje skladnejšega razvoja na področju servisne funkcije 

lokalnih oblasti (SVLR, 2010, 38). Pri tem so izhajali iz tehnološkega razvoja, zahteve po vse 

višjem standardu javnih služb in posledično sorazmerno visoke cene, ki jo je treba za to 

plačati. Pospeševanje medobčinskega sodelovanja je na normativnem področju šlo v dve 

smeri. Prva smer (uporabljena v Avstriji na zveznem nivoju in v Italiji) je zakonsko 

normiranje obveznega oblikovanja zvez za določene naloge, druga smer (Belgija, Nemčija-

Bavarska, Švedska, Nizozemska, Finska) pa je šla v smer pospeševanja prostovoljnega 

povezovanja občin za določene naloge. Poseben primer je francosko medobčinsko 

sodelovanje, ki je zraslo na enonamenskih sindikatih (prvi zakon l. 1890), ki so z 

večnamenskimi sindikati, distrikti in zvezami občin (communautes de communes) prerasli vsa 

podobna gibanja po vrstah in po številu interesnega institucionalnega medobčinskega 

sodelovanja. Zato je Francija leta 1998 sprejela poseben Zakon o medobčinskem sodelovanju, 

v katerem vzpostavlja tri oblike institucij tega sodelovanja – zveze občin, zveze naselij in 

mestne zveze, postavlja zahteve glede števila prebivalstva, sklenjenosti območja in nalog, ki 

jih zveza mora »izbrati«, da bi imela dostop do sredstev, ki jih država namenja za 

pospeševanje dejavnosti lokalne samouprave. Francoski način spodbujanja medobčinskega 

sodelovanja je svojevrsten in uspešen način spremembe teritorialne organizacije lokalne 

samouprave. »V vseh državah, ki smo jih našteli, je medobčinsko sodelovanje 

institucionalizirano in predstavlja samostojni pravni subjekt, ki opravlja občinske zadeve za 

svoje ustanoviteljice, ki teh nalog ne opravljajo več same. Organizacijsko imajo vse oblike 

predstavniško telo (praviloma sestavljeno paritetno in posredno) ter upravni sistem – 

organizacijo« (Brezovnik, 2010, 37).  

MELLS daje lokalnim oblastem pravico, da v okviru zakona oblikujejo konzorcije za 

izvajanje svojih pooblastil in nalog skupnega pomena, pravico lokalnih oblasti do združevanja 

zaradi varstva  in  pospeševanja  skupnih koristi ter  pravico do  mednarodnega sodelovanja in  
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Združevanja (10. člen Evropske listine lokalne samouprave, 1996).  MELLS torej obravnava 

sodelovanje in združevanje lokalnih oblasti kot njihovo pravico (ne dolžnost) in od 

zakonodajalcev držav podpisnic listine terja, da določijo zakonski okvir tega sicer načeloma 

prostovoljnega sodelovanja. Zakon določa, da samoupravne lokalne skupnosti med seboj 

prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega 

pomena. V ta namen združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe 

ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna 

podjetja in ustanove ter se povezujejo v skupnosti, zveze in združenja (6. člen Zakona o 

lokalni samoupravi). Določba 6. člena je splošna določba, s katero je v skladu z načeli 

MELLS uzakonjeno načelo prostovoljnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti.  

          Institut skupne občinske uprave je opredelil ZLS že leta 1993, vendar je bil kasneje še 

večkrat dopolnjen. Leta 1998 je bil dopolnjen z določbami o organizacijskem aktu in 

sistemizaciji delovnih mest, leta 2002 z določbami o načinu upravljanja in vodenja organa 

skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava) in načinu ustanovitve, leta 2005 z 

določbama o načinu zagotavljanja sredstev za delovanje skupne uprave in načinom njenega 

finančnega poslovanja in nazadnje še v letu 2007 z vsebinsko spremembo 49. b člena (Mele, 

Žohar, 105, 2011). 

 

ZLS določa, da občina za drugo občino ne more opravljati nalog, ki so po zakonu ali drugem 

predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog. Razlog take zakonske 

določbe je v tem, da je občina teritorialni upravni sistem s pristojnostjo, ki je omejena na 

njeno območje oziroma na njene prebivalce. Vendar pa zakon omogoča občinam ustanovitev 

organa oziroma organov skupne občinske uprave ali skupne službe kot oblik medobčinskega 

sodelovanja, namenjenih skupnemu opravljanju nalog svojih občinskih uprav. Ustanovijo jih 

občinski sveti udeleženih občin na skupen predlog županov teh občin. V skladu z ureditvijo 

lahko občine s svojim predpisom prenesejo stvarno pristojnost v upravnih zadevah in drugih 

zadevah iz pristojnosti občinske uprave, med katere nedvomno sodijo tudi naloge 

zagotavljanja in izvajanja javnih služb, oblikovanje predlogov predpisov, programov, 

prostorskih aktov ter naloge nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov. Skupna uprava ima 

krajevno pristojnost za območje vseh občin, ki so sprejele tako odločitev. Vodjo oziroma 

vodje organov skupne občinske uprave oziroma skupnih služb imenujejo župani. Župani pa se 

lahko dogovorijo, da se naloge skupne uprave, za katere je s predpisom občinskega sveta 

(odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave) že določeno, da jih bo občina  
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opravljala z drugo oziroma drugimi občinami skupaj, opravljajo v občinski upravi ene od 

občin. V tem primeru je tajnik občine oziroma direktor te občinske uprave lahko hkrati tudi 

vodja skupne uprave. Vodja je za delo organa kot celote odgovoren vsem županom in 

tajnikom občin, ki so organ ustanovile. V posamezni zadevi se je organ dolžan ravnati po 

usmeritvah župana in nalogu tajnika občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede 

splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa pa po usmeritvah vseh županov občin, ki 

so organ ustanovile. Delo organa oziroma organov skupne občinske uprave financirajo 

udeležene občine, če z odlokom ne določijo drugače, v razmerju števila prebivalcev 

posamezne občine do števila prebivalcev vseh udeleženih občin. Ustanoviteljice so solidarno 

odgovorne za morebitno škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu 

skupne občinske uprave. 

          Ključni ukrep, ki je v temelju spremenil poglede slovenskih občin na organe skupne 

uprave, je bila sprememba ZFO leta 2005. Vsebina novega 26. b člena je določila, da se 

občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog občinske 

uprave, v tekočem letu zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev državnega proračuna v višini 

50% v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega 

opravljanja nalog (Mele, Žohar, 105, 2011). 

Namen spodbujanja ustanavljanja skupnih občinskih je bilo povečanje strokovnosti pri 

izvajanju nalog občinskih uprav, polna zaposlitev kadrov in zmanjšanje stroškov uprave. V že 

omenjeni analizi organiziranosti občinskih uprav iz leta 2001 je bilo namreč ugotovljeno, da 

so občine »opuščale« nekatere predvsem nadzorne, pa tudi strokovne upravne naloge, za 

opravljanje katerih je bil politični interes manjši. Gre za naloge, ki jih sedaj najpogosteje 

opravljajo skupne občinske uprave, in sicer: 

–  inšpekcijski nadzor (komunala, ceste, prostor, ipd.),  

      -   občinsko redarstvo, 

      -    notranja finančna revizija. 

Hkrati pa je bilo ugotovljeno, da pa so v nekaterih upravah zaposleni javni uslužbenci z 

ustreznimi znanji in sposobnostmi, ki niso primerno izkoriščene zaradi majhnega obsega 

nalog, katerih zahtevnost je njihovim sposobnostim ustrezna. Mogoče je bilo torej 

pričakovati, da bodo z zaposlitvijo takih javnih uslužbencev v skupnih organih občinskih 

uprav stroški in koristi bolje porazdeljene med občine, ki se bodo za tako medobčinsko 

sodelovanje odločile. 
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V obdobju od leta 2006 do 2013 se je pokazalo, da je bila odločitev za sofinanciranje skupnih 

občinskih uprav s strani države pravilna. V začetku leta 2015 je organiziranih 48 skupnih 

uprav in vanje je vključenih 195 posameznih občin, kar pomeni 92,40 % vseh delujočih 

občin. Podobne trende je pričakovati v prihodnjih letih, če bo z zakonom določeno 

sofinanciranje skupnih uprav kontinuirano izvajano.  

Slika 7.1: Vključenost občin v skupne občinske uprave, konec februarja 2015. 

 

Vir: Mihael FONDA, Franci ŽOHAR (2015). Predstavitev kart sodelovanja v skupnih 

občinskih upravah po posameznih področjih nalog. Zbornik VIII. Posveta Delovanje Skupnih 

občinskih uprav v Sloveniji, Ljubljana. Str. 119. 

7.4 Pravna ureditev krajevnih skupnosti  

Dejansko stanje v Sloveniji pred reformo oziroma uvedbo lokalne samouprave v letu 1994 je 

bilo v Sloveniji 62 občin in 3 posebne družbenopolitične skupnosti, 1.203 krajevne skupnosti 

in 5.955 naselij. Območje občine je lahko v skladu s statutom občine razdeljeno na krajevne, 

vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno- 

gospodarskimi ali kulturnimi razlogi in če je to v interesu prebivalcev dela občine. Interes 

prebivalcev za četrtne skupnosti se ugotovi na zborih krajanov (18. člen Zakona o lokalni 
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samoupravi, 1993). V krajevni, vaški ali četrtni skupnosti se lahko v skladu s statutom občine 

in z zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del nalog, ki jih ima po tem zakonu občina.  

Statut občine podrobneje določa naloge, ki jih ožji deli občine opravljajo samostojno, način 

njihovega financiranja, načela za organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov 

pravni status (19. člen Zakona o lokalni samoupravi, 1993). Po dobrih štirih letih se je z 

zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi99 s spremembo 18. 

člena in novim 19. a, 19. b, 19. c in 19. č členi poizkušalo dokaj neposrečeno in nedokončno 

urediti stanje, ki ga osnovni zakon iz leta 1993 ni uredil. Z zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi100 se je s spremembo tretjega in šestega odstavka 

19. c člena zadnji stavek spremenil tako, da se glasi: »Pravni posli, ki jih sklene ožji del 

občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je 

potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti 

posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.« Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi101 je prinesel nekatere spremembe 

19. b in 19. č člena, ki pa ni rešil statusnega položaja krajevnih skupnosti v skladu z veljavno 

ustavo. Od takrat dalje tudi ni bilo več zakonskih sprememb na tem področju102, vzpostavil se 

je status quo, država je rešitev prelagala na občine, občine pa na državo. Zakon o lokalni 

samoupravi v svoji osnovi ni razrešil vprašanja krajevnih skupnosti, njihovega premoženja in 

pristojnosti, ampak je več ali manj to prepustil občinam, le da je okvirno in ohlapno omejil 

njene pristojnosti.  

 

8 FINANCIRANJE SLOVENSKE LOKALNE SAMOUPRAVE 

Doseganje osnovnega namena decentralizacije oziroma fiskalnega federalizma, kot ga 

navajajo različni avtorji, je pogojeno z nekaterimi pogoji. Eden izmed najpomembnejših je  

vsekakor ta, da je decentralizirana fiskalna enota - lokalna skupnost samostojna pri 

prevzemanju pristojnosti oziroma, da je pogoj in osnova za to avtonomnost na področju 

                                                 
99  Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97). 

100  Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/05). 

101  Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 60/07). 

102  Čeprav se je navedeni zakon spreminjal še nekajkrat, in sicer : (Uradni list RS, št. 76/08, 79/09,   

  51/10 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO). 
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financiranja. Torej, da ima za zagotavljanje financiranja na voljo dovolj različnih in 

kvalitetnih virov, s katerimi lahko zagotavlja dogovorjen obseg javnih dobrin in storitev. 

Predstavljamo financiranje slovenskih občin, njegov razvoj in posebnosti. Zakon o 

financiranju občin sicer ni bil predmet tako pogostih sprememb kot Zakon o lokalni 

samoupravi, je pa z realiziranimi spremembami nekajkrat globoko posegel v sam temelj 

financiranja občin in tako močno vplival na finančno avtonomnost občin. Poudarek dajemo še 

po našem mnenju premalo izkoriščenemu gospodarjenju s premoženjem občin in davku na 

nepremično premoženje.  

 

Osnova za zagotavljanje so torej finančni viri: 

1. Lastni davki, ki jih lokalna skupnost predpisuje sama in so predpisani z zakonom ter 

jih lahko uporabljajo vse lokalne skupnosti. 

2. Davki, ki jih lokalna skupnost deli z državo; t. i. odstopljeni ali deljeni davki. 

3. Nedavčni prihodki različnih oblik, kot so takse, pristojbine, subvencije in podobno. 

4. Zadolževanje. 

Za oblikovanje primerne vertikalne davčne strukture je zelo pomembno, da se upoštevajo 

posebnosti in specifičnosti lokalne skupnosti, ki so davčna osnova, od katerih je odvisna 

višina zbranih sredstev oziroma davčna kapaciteta.  

 

Seveda je pri tem pomembno, da ima lokalna skupnost tudi možnost predpisovanja tako 

imenovanih lastnih davkov, ki jih lahko oblikuje in realizira ravno na osnovi informacij, ki jih 

ima o svojih občanih in njihovem premoženju, ekonomski moči območja, navadah in 

potrebah ter podobno. Na takšni osnovi se finančna konstrukcija lokalne skupnosti lažje 

zaokroži in se realizira avtonomnost financiranja ter posredno tudi realizacija povečanja 

koristi celotnega narodnega gospodarstva. 
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Slika 8.1: Uresničevanje smotra in cilja lokalnih skupnosti 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Žan Oplotnik, France Križanič (2002, 8). 

 

V kolikor vertikalna struktura davkov ni v soodvisnosti z glavnimi komponentami, lahko 

sledijo naslednje vsebinske in strukturne posledice: 

1. Lokalna skupnost mora del oziroma večji del sredstev pridobiti iz višjega nivoja državne 

organiziranosti. Navedeno sicer daje centralni vladi večji pomen in pomeni odvisnost lokalnih 

skupnosti, hkrati pa se povečuje obremenitev državnega proračuna. 

2. Pojavi se možnost učinka »letečega papirja«. 

3. Zmanjšujejo se koristi decentralizacije. 

Izhajajoč iz zgoraj navedenih dejstev lažje razumemo slovensko realnost, saj le-ta 

nesoodvisnost predstavlja dokaj verjetno možnost, da se bodo povečale aktivnosti za 

realizacijo novih lokalnih skupnosti, ki bodo izkoriščale izravnavo iz višjega - centralnega 

nivoja. Nadaljnji razvoj lokalne samouprave oziroma decentralizacija tako realizira 

zmanjšanje koristi celotnega narodnega gospodarstva, kar je nasprotno od osnovnih izhodišč 

procesa decentralizacije. 

8.1 Zagotovljena in primerna poraba 

V času po osamosvojitvi in reformi lokalne samouprave ločimo dva različna sistemska 

pristopa k oblikovanju sredstev za potrebne naloge lokalnih skupnosti - občin:  
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1. Obdobje zagotovljene porabe od 1. 1. 1995 do 1. 1. 1999 

2. Obdobje primerne porabe od 1. 1. 1999 dalje 

8.1.1 Zagotovljena poraba od 1. 1. 1995 do 1. 1. 1999 

Slovenske občine niso bile natančno usmerjane le pri polnjenju proračunov. Na državni ravni 

so bila uzakonjena tudi natančna navodila za razporejanje občinskih javnih odhodkov, ki so 

občinam močno zmanjševala manevrski prostor. Navedeni pristop je bil uveden ob začetku 

reforme lokalne samouprave, ko se je celotna poraba občin delila na zagotovljeno in 

nelimitirano porabo. Zagotovljena poraba je pomenila financiranje nujnih nalog. Kategorija 

nujnih nalog pa je bila opredeljena enotno za vse občine - oziroma tako imenovana 

univerzalna pristojnost. Za nas je pomembno tudi dejstvo, da je zagotovljeno porabo za vse 

občine, kakor tudi za posamezno občino, ugotavljalo Ministrstvo za finance v skladu z merili, 

ki so jih določila pristojna ministrstva v sodelovanju z občinami.103 

Občine so dejansko bile samostojne samo pri porabi sredstev za financiranje nalog, ki ne 

sodijo v zagotovljeno porabo, to je pri nelimitirani porabi. Čeprav so tudi pri financiranju 

zagotovljene porabe bila možna določena prerazporejanja med posameznimi nalogami v 

skladu s specifičnimi potrebami občin, ugotavljamo, da so bile v tem obdobju slovenske 

občine tudi pri porabi proračunskih sredstev zelo natančno usmerjane z osrednje ravni oblasti. 

Za največji delež javne porabe na lokalni ravni veljajo merila, določena na osrednji ravni, zato 

je upravičen dvom o uspešnosti občin pri zadovoljevanju vseh potreb lokalnega prebivalstva 

in lokalnih gospodarstev. Ugotovitve, povezane z javno porabo občin, so dodatna potrditev 

spoznanja, da so slovenske javne finance močno centralizirane. Država si je pridržala večino 

pristojnosti, ki zadevajo tako prihodkovno kakor odhodkovno stran delovanja novih občin. 

Vse navedene aktivnosti pa so pokazale, da proračun Republike Slovenije in nadalje proračuni 

občin niso bili sposobni zagotoviti realnega financiranja, zato se je najprej podaljševalo roke 

za 100 % -no dosego meril. Kasneje pa so merila začela izgubljati na pomenu osnove za 

razdelitev sredstev občinam in nazadnje se je pristopilo k spremembami zakonodaje. 

                                                 
103  Oblikovanje meril za ocenjevanje zagotovljene porabe je zelo zahtevna naloga, saj so morala 

merila zajemati čim več dejavnikov, pomembnih za zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva. 

Število prebivalcev posameznih občin ne zadošča, ker ne odraža t. i. fiksnih stroškov občin 

(Poročevalec, št. 47/94, str. 11). Fiksni stroški nastanejo ne glede na število prebivalcev v občini in 

so odvisni od vrste dejavnikov: površina občine, ekonomske in socialne strukture prebivalstva, ... 
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8.1.2 Primerna poraba od 1. 1. 1999 dalje 

V letu 1998 je kot posledica zgoraj navedenih vzrokov prišlo do spremembe Zakona o 

financiranju občin, tako imenovano zagotovljeno porabo je zamenjala primerna poraba, ki ne 

sloni na merilih ampak ima svojevrstno formulo104 ugotavljanja le-te, ki ji mnogi očitajo 

bistveno pomanjkljivosti in favoriziranje srednje velikih občin, in jo poimenujejo tudi 

»Trofenikov zakon«.105 V nadaljevanju navajamo le dve pripombi, ki so jih podale manjše 

in/ali podeželske občine in Združenje občin Slovenije, od kateri prva posega v odnos države 

do  lokalnih skupnosti in druga v samo sestavo formule za izračun primerne porabe, in sicer se 

9. člen (20. člen)  se  spremeni  tako, da  se dodata novi  tretji  in četrti odstavek, ki  se glasita: 

»Znesek primerne porabe na prebivalca Vlada letno uskladi z indeksom predvidene rasti cen 

in polovico ocenjene rasti bruto domačega proizvoda in ob upoštevanju javno finančnih  

zmožnosti. Znesek primerne porabe na prebivalca mora Vlada letno uskladiti najmanj z 

indeksom predvidene rasti cen in četrtino ocenjene rasti bruto domačega proizvoda.« 

10. člen (nov 20. a člen) se spremeni tako, da se glasi: 

»Znesek primerne porabe za posamezno občino se korigira s površino, številom naselij, 

dolžino javnih poti in lokalnih cest in številom prebivalcev, mlajših od 15 let in številom 

prebivalcev starejših od 65 let v občini, glede na povprečje v državi.«  

 

                                                 
104  Znesek primerne porabe za posamezno občino se je določil tako, da se je primerna poraba na 

prebivalca korigirala z razmerjem površine, dolžine lokalnih cest - Ci, številom prebivalcev, 

mlajših od 15 let - Mi in številom prebivalcev, starejših od 65 let - Si, glede na populacijo 

posamezne občine - Oi in povprečjem v državi. Tako se je znesek primerne porabe za posamezno 

občino - PPi izračunal na naslednji način: PPi = (0,70 + 0,05*Ci +0,05*Pi + 0,16*Mi + 

0,04*Si)*ZP*Oi 

 Seštevek vseh koeficientov je 1,00. 

 Pri izračunu za občine s sedežem v krajih, kjer so bili sedeži občin pred uveljavitvijo Zakona o 

ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 69/94 – 

popr.), pa nimajo statusa mestnih občin, se namesto koeficienta 0,70 upošteva koeficient 0,74, 

tako, da je skupen seštevek koeficientov 1,04. Pri izračunu za mestne občine se namesto 

koeficienta 0,7 upošteva koeficient 0,78, tako, da je seštevek koeficientov 1,08.  
105  Vili Trofenik - poslanec (1996-2000, 2000-2004 in 2004-2008); v mandatu Državnega zbora 

1996-2000 je bil predsednik Komisije za lokalno samoupravo; večkratni župan Ormoža. 
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Predlogi in amandmaji so bili poslani v Državni zbor, skupina opozicijskih poslancev je 

predlog vložila, vendar na seji Državnega zbora niso bili večinsko potrjeni, zato je pričel 

veljati predlagani zakon z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami, na katere smo takrat 

opozorili 106. Zaradi takšnih in podobnih notranjih problemov ob nepopolni strukturiranosti 

države in ob dejstvu, da je Državni zbor 1. oktobra 1996 sprejel Zakon o ratifikaciji Evropske 

listine o lokalni samoupravi, ki je začel veljati 1. marca 1997; se je kmalu zdela ne samo 

potrebna, ampak tudi nujna sprememba Zakona o financiranju občin, ki bi lahko že v tej fazi 

imel nekatere vsebinske sklope, namenjene financiranju pokrajin. 

8.2 Veljavni model financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji  

Veljavni model financiranja občin je rezultat zakona iz leta 2006107, na katerega so Mestna 

občina Ljubljana, Občina Trzin, Občina Šempeter–Vrtojba in Občina Log–Dragomer vložile 

zahtevo za oceno ustavnosti posameznih členov Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 

št. 123/06, v nadaljnjem besedilu: ZFO-1).  

Ustavno sodišče je o zahtevi odločilo z odločbo108. Ugotovilo je, da so členi 8, 11, 14, 23 in 

38 Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) v neskladju z Ustavo, da 12., 13., 

21. in 24. člen Zakona o financiranju občin niso v neskladju z Ustavo, ter da mora Državni 

zbor ugotovljene neskladnosti odpraviti v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Z odločitvijo je ustavno sodišče zakonodajalca zavezalo, da opravi 

ustrezno oceno med prihodki na eni strani in odhodki na drugi strani in za naprej zagotovi 

predlagateljicam skladno materialno podlago za izvrševanje nalog iz naslova primerne porabe, 

kar je bilo storjeno s spremembo in dopolnitvijo Zakona o financiranju občin v letu 2008.109  

8.2.1 Viri financiranja občin 

Viri financiranja občin so sestavljeni iz lastnih davčnih virov, drugih lastnih virov in 

občinskih taks. Lastni davčni viri financiranja občine so prihodki občinskega proračuna.  

Občini pripadajo prihodki od davkov v skladu z zakonom, ki ureja posamezen davek. Vir 

financiranja občin so prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane 

                                                 
106  Avtor naloge je bil tudi soavtor navedenih amandmajev. 

107  Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06). 

108  Odločbo US RS št. U-I-24 /07-66 (Uradni list RS, št. 101/07). 

109  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/08). 
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za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba občin v skladu s 

tem zakonom (6. člen Zakona o financiranju občin, 2008). Slika 4.1 prikazuje prihodke občin 

v obdobju 2011 do december 2015. Iz tabele se vidi, da je najpomembnejši vir občin delež v 

dohodnini, in da je v strukturi delež ostalih virov premajhen, zato bi bilo ustrezno, v kolikor 

bi nov davek na nepremičnine ustrezno uravnovesil strukturo finančnih virov občin in 

preveliko odvisnost od enega samega vira - deleža dohodnine. 

Drugi lastni viri financiranja občine so tudi prihodki od samoprispevka, takse, globe, 

koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z 

zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona. Prihodki 

pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi. Okoljske dajatve so na 

podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja (7. člen Zakona o financiranju občin, 2008). Prihodki 

občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine, prejete donacije in 

transferni prihodki iz državnega proračuna ter sredstev skladov Evropske unije. Občina lahko 

v skladu s pozitivno zakonodajo predpiše tudi občinsko takso. V zadnjem obdobju se 

zmanjšujejo tudi sredstva iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna.  

8.2.2 Primerna poraba in primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe 

Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za 

finance, po enačbi110. Primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je merilo za 

ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za financiranje primerne porabe (v nadaljnjem 

besedilu: primeren obseg sredstev), ki ga izračuna ministrstvo, pristojno za finance, za 

posamezno proračunsko leto, po enačbi. Če je izračunani primerni obseg sredstev za več 

kakor 15 % višji od izračunane primerne porabe občine, se presežek nad 15 % zmanjša za 50 

% (13. a člen Zakona o financiranju občin, 2008). 

Povprečnina oziroma povprečni stroški za financiranje občinskih nalog iz zakona se ugotovijo 

z upoštevanjem podatkov o tekočih odhodkih in tekočih transferih za te naloge, ki jih občine 

sporočajo ministrstvu, pristojnemu za finance, na podlagi zakona oziroma predpisa, izdanega 

                                                 
110   »PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi«, določa vsebina 13. člena Zakona 

o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06). 
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na njegovi podlagi, kot povprečnina, izračunana po metodologiji, ki jo po predhodnem 

usklajevanju z občinami in njihovimi združenji določi vlada z uredbo. 

Povprečnino za naslednje proračunsko leto izračuna ministrstvo, pristojno za finance, na 

podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka za pretekla štiri leta, pri čemer upošteva vsakokratno 

inflacijo, inflacijo v letu pred letom in v letu, za katero se ugotavlja povprečnina (12.  člen 

Zakona o financiranju občin, 2008).  

8.2.3 Solidarnostna izravnava 

Za financiranje primerne porabe pripada občini 70 % prihodkov iz tretjega odstavka 6. člena 

ZFO (54 % dohodnine), ki se ugotovijo na podlagi vsote odmerjene dohodnine iz odločb o 

odmeri dohodnine od dohodkov. Prihodki od 30 % občinskih prihodkov iz tretjega odstavka 

6. člena ZFO (54 % dohodnine), in del prihodkov posamezne občine iz prejšnjega odstavka, 

ki presega njen primeren obseg sredstev, so sredstva za solidarnostno izravnavo prihodkov 

občin iz dohodnine (v nadaljnjem besedilu: solidarnostna izravnava).  

Solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih prihodki iz prvega odstavka tega člena so 

nižji od njihovega primernega obsega sredstev, in sicer v višini razlike med prihodki iz prvega 

odstavka tega člena in primernim obsegom sredstev. Če sredstva za solidarnostno izravnavo iz 

prejšnjega odstavka ne zadostujejo za pokrivanje primernega obsega sredstev, se 

solidarnostna izravnava za posamezno občino ugotovi v odstotku, izračunanem ob 

upoštevanju razlike med prihodki iz prvega odstavka tega člena in primernim obsegom 

sredstev, v vsoti vseh razlik občin, upravičenih do solidarnostne izravnave. Dodatna 

solidarnostna izravnava za posamezno občino pripada občinam, katerih primeren obseg 

sredstev je nižji od primerne porabe, in sicer največ do višine primerne porabe (14.  člen 

Zakona o financiranju občin, 2008).  

8.2.4 Finančna izravnava in dodatna sredstva državnega proračuna 

Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz 

državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine 

in prihodki oziroma solidarnostne izravnave (14.  člen Zakona o financiranju občin, 2008). 

Zneske finančne izravnave iz prejšnjega odstavka ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po 

sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, 

ter objavi na svoji spletni strani.  
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Občinam se zagotavljajo dodatna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje:  

– izvajanja posamezne naloge ali programa (sofinanciranje posameznih nalog in programov 

občin, sofinanciranje uresničevanja pravic narodnih skupnosti in romske skupnosti);  

– investicij (sredstva za sofinanciranje investicij);  

– skupno opravljanje nalog občinske uprave (skupno opravljanje nalog občinske uprave) (26.  

člen Zakona o financiranju občin, 2006). 

8.3 Aktualne ekonomske razmere in njihov pomen za lokalno samoupravo v 
Sloveniji 

V letu 2008 je prišlo na svetovnih finančnih trgih do krize. Kriza se je pričela v ZDA kot 

nepremičninska in se je prenesla na finančno področje ter ima dve smeri. Iz ZDA se je 

razširila v Evropo in druge dele sveta, in iz finančnih trgov nazaj v realno gospodarstvo, od 

koder je prišel hipotekarni vzvod.111Finančna kriza se je hitro prenesla v gospodarstvo, zato se 

je pričel upad gospodarske aktivnosti, ki je imel in še ima za posledico poslabšanje socialnega 

statusa večine prebivalstva, brezposelnost se je povečala, investicij skoraj da ni in razmere se 

nepričakovano počasi spreminjajo.  

Evropska unija se je sicer odzvala z nekaterimi svojimi aktivnostmi in z znanim modelom po 

receptu nemškega varčevanja vnesla vsaj po mnenju nekaterih avtorjev še dodatne ovire v 

reševanju finančne krize v Evropski uniji, ki je v nekaterih državah prešla tudi v politično 

krizo112. Vse več je očitkov, da Evropska unija ni uspela oblikovati »demosa«, ker si je preveč  

prizadevala za »kratio«. Pri tem pa ne gre samo za notranje težave Evropske unije, temveč 

tudi za svetovno konkurenčnost z ZDA113 in ostalimi pomembnimi gospodarskimi območji. 

Finančna kriza pomeni posledično velik pritisk na nacionalne proračune, saj se zmanjšuje 

gospodarska aktivnost in povečujejo socialna bremena, kar v finančnem smislu pomeni, da se 

zmanjšuje delež na prihodkovni strani in povečuje delež na odhodkovni strani. 

                                                 
111     http://www.pf.uni-lj.si/media/stiblar.kriza.in.slovenija.pdf, 20. 1. 2014. 
112    Rojeva  se   odpor  v  smislu »privatizacije  profitov, ko  pridobijo  bogat i  lastniki   papirjev  in    

          finančnih institucij, ki bi morale propasti in socializacije izgub«, oziroma kot je rekel odpuščeni  

          borznik iz Wall Streeta; »Socializem   za  bogate  finančne  lastnike, gnili  kapitalizem  za revno  

          prebivalstvo.« http://www.pf.uni-lj.si/media/stiblar.kriza.in.slovenija.pdf,  20. 1. 2014. 

113   V ameriškem bančništvu je razmerje  krediti/depoziti 0,96, v evropskem pa 1,4, kar tudi prispeva    

         do zaključka  nekaterih, da  se  bo  manj  eksponirano  ameriško  bančništvo prej  od  evropskega  

         izvilo iz krize. 
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Navedeno pomeni iskanje rešitev v smislu povečanja virov oziroma zmanjšanja obsega javnih 

in socialnih pravic oziroma povečanja zadolžitve države. V Sloveniji je v tem okviru prišlo do 

ideje, da bi se zmanjšalo oziroma prepolovilo število občin v Sloveniji in naj bi s po prvi 

oceni takratnega ministra prihranilo okoli 200 mio €114 in se pričelo z aktivnostmi za 

teritorialno reformo lokalne samouprave v Sloveniji. Več o tem predstavljamo v poglavju 9.1. 

Kasneje je v smislu povečanja javnofinančnih prihodkov v proračun bil sprejet Zakon o davku 

na nepremičnine, za katerega pa je Ustavno sodišče 115 presodilo, da je v neskladju z ustavo 

RS. Kot posledico lahko ponovno predvidevamo pritisk na vsebinsko in finančno 

avtonomnost občin, v smislu širitve in obsega nalog brez ustreznih finančnih sredstev 116, kot 

tudi zmanjšanje celotnih sredstev namenjenih, za delovanje lokalne samouprave v Sloveniji.  

Glede na to, da v Sloveniji nimamo vmesne ravni lokalne samouprave, je ta pritisk dokaj 

neposreden. V tem smislu gre za aktualen političen pritisk in ad hoc projekt, ki nima osnove v 

realnih  dejstvih, razlogih  in  analizah, zato  vzbuja  odpor tudi  v  okoljih  in  pri ljudeh, ki se  

zavedajo in podpirajo reformo lokalne samouprave v Sloveniji. Združenja občin117 pa se kljub 

razlikam v razvoju in delovanju, glede ključnih interesnih zadev povezujejo in vse bolj 

postajajo nasprotniki kakršnekoli spremembe na področju lokalne samouprave, namesto da bi 

jim bila dana aktivna in sodelovalna vloga pri navedenih potrebnih spremembah. Glede na 

navedeno je vsebinska, predvsem pa finančna avtonomnost občin, pod velikim pritiskom ad 

hoc projektov centralne ravni, saj druge stopnje lokalne samouprave v Sloveniji ni. 

Pomembna protiutež za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja lokalne samouprave 

                                                 
114  Minister dr. Gregor Virant je zaradi tega v letu 2014 doživel prvo interpelacijo, ki ni uspela, se je 

pa v hipu končala teritorialna reforma lokalne samouprave. Pričelo pa se je s pripravo Strategijo 

razvoja lokalne samouprave v Sloveniji. 

115  Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da 

je v neskladju z Ustavo tudi Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na 

množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin. Ustavno sodišče je odločilo, da pristojni 

organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za 

vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini. Ne glede na to, naj lastniki 

uredijo podatke o svojih nepremičninah. 

116  Drugi stavek 140. člena Ustave Republike Slovenije pravi: »Država lahko z zakonom prenese na 

občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna 

sredstva.« 

117  Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije. 
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se je v času nekje od leta 2005 razvilo medobčinsko povezovanje in sodelovanje118, ki tako ne 

postaja samo oblika in organiziranost učinkovitejšega in uspešnejšega delovanja posameznih 

občin, ampak tudi oblika in organiziranost za ohranitev avtonomnosti občin v Sloveniji.  

 

9 REORGANIZACIJA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 

Lokalna samouprava v Sloveniji  je v več kot dvajsetletni zgodovini prešla zelo burno in 

intenzivno obdobje razvoja. Dejstvo je, da je večina tega obdobja bilo v obdobju izjemne 

gospodarske rasti v svetu in v Sloveniji, kar je imelo za posledico tudi izjemno ugodno 

javnofinančno stanje, zato se nekatere stvari niso realno tako jasno izrisovale, kot je bilo to v 

obdobju po letu 2007, ko se je pričela svetovna ekonomska kriza. Vse bolj smo se zavedali, 

da ne samo število občin, ampak predvsem premajhna upravljavska učinkovitost, sposobnost 

za razvoj in približno enakopravno zagotavljanje javnih storitev ob primerljivih cenovnih in 

davčnih obremenitvah občank in občanov, napotuje k aktivnostim k spremembam sistema 

organiziranja lokalne samouprave v Sloveniji. Predstavljamo potrebo po teritorialni reformi 

občin, pri čemer je izhodišče v kriterijih, kot je učinkovitost, demokratičnost, razvoj in 

distribucija. Velikost občin, kot tudi sposobnost občin za zadovoljevanje potreb svojih 

občanov, nas ob opozorilih mednarodnih institucij in Računskega sodišča zavezujejo k 

aktivnostim za večjo ekonomsko učinkovitost in uspešnost občin. Združevanje kadrovskih, 

organizacijskih in finančnih virov pomeni teritorialno reformo občin in zmanjšanje njihovega  

števila, hkrati pa je potrebno močno okrepiti medobčinsko sodelovanje, izvesti upravno 

reorganizacijo in preoblikovati Regionalne razvojne agencije. 

9.1 Teritorialna reforma ob čin119 

V skladu z Evropsko listino lokalne samouprave, ki določa, da lokalna samouprava označuje 

pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del 

                                                 
118  V 48 skupnih občinskih upravah, v katere je vključenih 195 posameznih občin, kar je skoraj 

92,42 % vseh delujočih občin v Sloveniji. Podatki so za leto 2015. 
119  Del naslednjih vsebin je bil predstavljen s strani avtorja tega dela na 3rd annual governance in 

(Post)transition conference "Effects of local government on system reforms", 24th - 25th april 

2014, Otočec in na XXI. Dnevih slovenske uprave, 26. septembra 2014 v Ljubljani. 
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javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva (3. člen Evropske listine 

lokalne samouprave, 1996), je temeljni cilj teritorialne reforme doseči, da bo vsaka slovenska 

občina sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati naloge v 

skladu z zakonom. 

V Republiki Sloveniji je 212 občin, od tega jih ima kar 110 manj kot 5.000 prebivalcev, 

kolikor zahteva 13. a člen Zakona o lokalni samoupravi120 (v nadaljevanju: ZLS). Razmislek 

za teritorialno reformo izhaja iz zavedanja, da bi z relativno nezahtevnim posegom v 

teritorialno komponento slovenske lokalne samouprave, se pravi s ponovno združitvijo teh 

občin z občinami, od katerih so se odcepile, predvsem vzpostavili pogoje za hitrejši razvoj teh 

območij. Pri ustanavljanju teh občin ni bilo podanih razlogov, ki bi utemeljevali spremembo 

območja občine oziroma ustanovitev nove občine, ni bilo podatkov, iz katerih bi bilo 

razvidno, da območje, na katerem naj bi se ustanovila nova občina, izpolnjuje pogoje za 

občino ter podatkov, iz katerih bi bilo razvidno, da občina, katere območje se spreminja, še 

izpolnjuje pogoje za občino. »Politično odločanje je v celoti preglasilo strokovne podlage, 

pripravljene pred reformo in opozorila strokovnjakov po tem, ko se je nenačrtovano 

ustanavljanje občin brez upoštevanja kriterijev že pričelo« (Žohar, 2014b, 2-3) .  

         Poseg v obstoječa območja občin je občutljiv,  zato zahteva skrbno načrtovanje. Pri tem 

naj bi se nujno sledilo priporočilom Sveta Evrope, da je pri načrtovanju reform teritorialnih 

skupnosti   treba   upoštevati  vrsto   parametrov, kot    so   velikost, ki  zajema  merili   števila  

prebivalcev in velikosti območja, funkcije občin ter fiskalno in funkcionalno samostojnost. 

Navedeni parametri so v medsebojni soodvisnosti in jih je vedno treba upoštevati kot celoto. 

V tem trenutku ni smiselna celostna reforma slovenske lokalne samouprave, saj se ocenjuje, 

da naloge in pristojnosti občin, organi občin in sistem financiranja občin ne zahtevajo 

radikalnih posegov. Cilj je zagotoviti večjo upravljavsko sposobnost občin s teritorialnimi 

spremembami in s tem na manj zahteven način priti do pozitivnih učinkov tako na delovanje 

slovenskih občin kot tudi na makroekonomske razmere v državi (Žohar, 2014a, 37). 

Sočasno pa je potrebno pričeti z aktivnostmi za pripravo strategije razvoja lokalne 

samouprave v Sloveniji, saj nimamo druge ravni lokalne samouprave, še vedno imamo 

krajevne skupnosti, ki so pravne osebe, financiranje lokalne samouprave je preveč odvisno od 

deljenih davkov in transferjev in podobno, kar smo že omenili v ostalem delu naloge.  

                                                 
120 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,  79/09, 

51/10 in 40/12 - ZUJF). 
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O reformnem procesu pri spreminjanju območij teritorialnih upravnih sistemov je Odbor 

ministrov Sveta Evrope izdal posebno priporočilo121. V priporočilu odbor ministrov opozarja 

na nujnost načrtovanja reforme, ki mora vključevati tudi lokalno raven in prebivalce občin. 

Cilji reforme morajo biti pojasnjeni in potrebno je stremeti k političnemu konsenzu. V 

priporočilu so opisane vse faze reforme, vključno z evalvacijo. Splošno reformni procesi 

potekajo od zgoraj navzdol (top-down) in od spodaj navzgor (bottom-up)122. Pri pristopu od  

zgoraj navzdol imajo glavno vlogo osrednje oblasti, ki načrtujejo in izvajajo reformo 

teritorialnih upravnih sistemov. Pristop od spodaj navzgor je predvsem dolgotrajnejši, zahteva 

veliko usklajevanja, pogovorov in kompromisov. Pri spremembah oziroma reformi je 

pomembno spoštovati vsebino Evropske listine lokalne samouprave. Evropska listina lokalne 

samouprave od držav članic Sveta Evrope zahteva, da je treba lokalne oblasti kolikor je 

mogoče pravočasno in na primeren način vprašati za mnenje pri načrtovanju in odločanju o 

                                                 
121 Recommendation Rec (2004)12 of the Committee of Ministers to member states on the processes 

of reform of boundaries and/or structure of local and regional authorities; Svet Evrope, Odbor 

ministrov, Strasbourg 2004. 

122 Avtor naloge kljub eventualnim težavam, glede dolgotrajnosti, usklajevanj in kompromisov, kot 

tudi dejstvu, da se je s spremembo 143. člena Ustave RS  prešlo od načina od spodaj navzgor – 

bottom up prešlo na način od zgoraj navzdol – top down, smatra in dokazuje, da je rešitev od 

spodaj navzgor bolj smiselna in verjetno edina realna. Še posebej, če jo opremo na mrežo skupnih 

občinskih uprav v Sloveniji, ki so nastale na takšen način. 

 Prvotna vsebina navedenega člena je glasila: »Občine se samostojno odločajo o povezovanju v 

širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev 

širšega pomena. V sporazumu z njimi prenese država nanje določene zadeve iz državne 

pristojnosti v njihovo izvirno pristojnost in določi udeležbo teh skupnosti pri predlaganju ter 

izvrševanju nekaterih zadev iz državne pristojnosti. Načela in merila za prenos pristojnosti iz 

prejšnjega odstavka ureja zakon.«  

       Od načina od spodaj navzgor – bottom up se je tako prešlo na način od zgoraj navzdol – top 

down. V letu 2006 je prišlo do spremembe vsebine 121., 140. in 143. člena Ustave. Obravnavani 

143. člen se tako sedaj 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, sedež in ime. Zakon sprejme 

državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona 

mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje 

posameznih nalog z državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.«« 
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vseh stvareh, ki jih neposredno zadevajo (šesta točka 4. člena Evropske listine lokalne 

samouprave, 1996).  

9.1.1 Izhodišča za določitve velikosti občin  

Glede na dejstvo, da občine svoje naloge in pristojnosti izvajajo za prebivalce, so ti praviloma 

prvi kriterij pri določanju teritorialnega obsega lokalne samouprave. Takšna izhodišča je 

mogoče najti tudi v dokumentih Sveta Evrope123, ki ugotavljajo nedvoumno povezavo med 

velikostjo in učinkovitostjo lokalnih oblasti, ki se nanaša na štiri elemente: 

− učinkovitost (kakšen obseg izvajanja javne službe oziroma javnih storitev je mogoče 

zagotoviti pri najmanjših stroških),  

− demokratičnost (pri kateri velikosti je zagotovljen najbolj učinkovit nadzor nad 

organi lokalne oblasti in zagotovljena njihova odgovornost), 

− razvoj (kako velikost in organiziranost organov lokalne oblasti vpliva na 

zagotavljanje lokalnega gospodarskega razvoja) in 

− distribucijo  (pri kateri velikosti bo zagotovljena najbolj pravična distribucija javnih 

sredstev in obremenitev z dajatvami znotraj občine).  

 

Praksa v 47 državah članicah Sveta Evrope in znotraj Evropske unije kaže na zelo različne 

pristope. Ti so pogosto povezani s splošnim gospodarskim položajem znotraj države članice 

oziroma regije. Tako lahko za obdobje od druge polovice prejšnjega stoletja do danes 

opazimo določene trende. Če so po drugi svetovni vojni teritorialne reforme številnih držav 

šle v smer povečevanja števila občin, se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja po naftni 

krizi smer obrnila in so države praviloma zmanjševale število občin. S padcem berlinskega 

zidu in nastankom novih demokracij se je trend ponovno obrnil in mnoge države so ustanovile 

relativno veliko število občin.  

         V zadnjih dveh desetletjih je tudi v Republiki Sloveniji potekal enak proces. Od leta 

1994 se je število občin, ne upoštevajoč njihove naloge in pristojnosti in ustavni položaj, 

povečalo. Zanimivo pa je to, da so se spremembe nanašale, kot ugotavlja Statistični urad 

                                                 
123 Administrative and territorial reforms creating territorial communities or authorities at different 

level, Strasbourg 2002 in Relationship between the size of local and regional authorities and their 

effectiveness and economy of their action, Strasbourg 2001. 
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Republike Slovenije124, na zelo obsežen pojav glede sprememb v obsegu ozemlja naselij, ko je 

bil »del ozemlja izločen« in s tem tudi administrativnega preseljevanja. Zanimivo je še to, da 

podatki nazorno pokažejo, da se je večina teh sprememb dogajala po številu prebivalcev v 

manjših naseljih. Enak pojav beležimo tudi po uveljavitvi zadnje reforme lokalne samouprave 

po osamosvojitvi. Pripravljavci teritorialne sestavine reforme lokalne samouprave v začetku 

devetdesetih let prejšnjega stoletja so si za izhodišče vzeli občino z najmanj 5.000 prebivalcev 

in temu so prilagodili tudi obseg, vrsto nalog in pristojnosti občin. Skozi reformni proces pa 

je prišlo do izrazitega odstopanja od začrtanih strokovnih podlag, kar je imelo za posledico 

neuravnoteženost med funkcionalno in teritorialno sestavino lokalne samouprave, se pravi 

med velikostjo slovenske občine, njenimi nalogami in pristojnostmi. Prav zato je bila vse do 

leta 2006, ko je bil sprejet nov sistem financiranja občin, neuravnotežena tudi finančna 

sestavina lokalne samouprave. Občine so se financirale v neskladju z njenimi nalogami in 

pristojnostmi (Žohar, 2014b, 5)  in v nasprotju z vsebino druge točke 9. člena Evropske listine 

lokalne samouprave, ki določa, da morajo biti finančni viri lokalnih oblasti v sorazmerju z 

nalogami, ki jih določata ustava in zakon. 

9.1.2 Velikost slovenskih občin v letu 2015 

V Sloveniji je 212 občin. Povprečno velika slovenska občina ima 9.710 prebivalcev. 

Najmanjša je Občina Hodoš s 323 prebivalci, največja pa MO Ljubljana z 271.753  prebivalci. 

                                                 
124  Vzpostavitev lokalne samouprave v Republiki Sloveniji v številkah, posebne publikacije SURS, 

št. 6, Ljubljana 2007. 
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Slika 9.1: Občine, ki imajo manj kot 5.000 prebivalcev v letu 2014125 

 

Vir: Lastni. 

Glede na trenutni kvantitativni zakonski pogoj, da ima občina ob ustanovitvi 5.000 

prebivalcev, je sedaj v Sloveniji 110 občin126 ali 51,88 %, ki tega pogoja ne izpolnjuje. 

Republika Slovenija se je v dveh desetletjih ustanavljanja novih občin teritorialno razdrobila. 

Že leta 1994, ob ustanovitvi prvih 147 občin, so bile odločitve v veliki meri sprejete 

arbitrarno in brez izpolnjevanja vsebinskih kriterijev, ki jih je določal Zakon o lokalni 

samoupravi. Strokovna javnost je  vseskozi  ugotavljala, da  potrebujemo resen  strokovni  

razmislek, kako pristopiti k ponovnemu združevanju občin, z vidika njihove učinkovitosti pri 

zagotavljanju pravic, ki jih imajo njihovi prebivalci.  

Te občine so bile ustanovljene v skladu z določbami 13. a člena ZLS kot izjema, po tedaj 

veljavnih določbah ZLS. Za jasnejšo predstavo smo v spodnji tabeli opredelili občine po 

številu prebivalcev. 

                                                 
125  Karta povzema stanje občin v letu 2014. Konec leta se je ustanovila še Občina Ankaran, ki ima 

prav tako manj kot 5.000 prebivalcev. Vsi nadaljnji izračuni že vključujejo Občino Ankaran. 

126 Ne nazadnje ne gre spregledati dejstva, da v teh občinah živi 311.907 prebivalcev ali 15 % celotne 

populacije. 
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Tabela 9.1: Občine po posameznih skupinah števila prebivalcev 

 

Občine po številu prebivalcev 

Štev. preb. Skupaj občin Delež v % 

Slovenija 212 100,0% 

do 1.000 7 3,30 

1.001-3.000 51 24,06 

3.001-5.000 52 24,53 

5.001-10.000 49 23,11 

10.001-20.000 36 16,98 

20.001-50.000 13 6,13 

50.001-60.000 2 0,94 

60.001-100.000 0 0,00 

nad 100.001 2 0,94 

 

Vir: Podatki SURS (1. 1. 2014) in lastni izračun 

 

          Pri tem velja sicer opozoriti, da ima glede na skupno število prebivalcev v Republiki 

Sloveniji povprečna slovenska občina 9.710 prebivalcev, medtem ko je povprečje v članicah 

Evropske unije skoraj pol manjše, 5.580 prebivalcev. Vendar zgolj ta primerjava brez 

upoštevanja obsega nalog in pristojnosti občin nima ustrezne teže. Poleg tega ne gre 

spregledati ponovnega opaznega trenda zmanjševanja števila v nekaterih državah članicah 

EU (Danska, Irska, Grčija), pa tudi držav članic Sveta Evrope (Islandija, Turčija) (Žohar, 

2014a, 41-44). 

9.1.3 Opozorila mednarodnih institucij in Računskega sodišča RS 

O neracionalni mreži občin se je izreklo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je leta 

2012 izdalo revizijsko poročilo Ureditev področja občin, v katerem je med drugim ugotovilo, 

da je glavni razlog za obstoječe stanje v tem, da ni bilo strategije127, ki bi določala jasne cilje 

                                                 
127  Na to je že več let opozarjal tudi dr. Stane Vlaj (preminul konec leta 2014), poznavalec lokalne 

samouprave, ki je bil ob reformi leta 1994 tudi namestnik direktorja Službe za lokalno 

samoupravo. Eden izmed njegovih prispevkov iz leta 2010 govori ravno o tem: Za strategijo 
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na področju občin ter da na to kažejo tudi pogoste spremembe zakonodaje na področju 

lokalne samouprave. Že pred tem je več institucij ugotovilo, da v Sloveniji nimamo 

strateškega dokumenta, ki bi za daljše obdobje začrtal razvoj lokalne samouprave. Odbor za 

lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora Republike Slovenije je leta 2011 

opravil javno predstavitev mnenj o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki 

Sloveniji in se zavzel za njen sprejem. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope je 

v Sloveniji opravil dva monitoringa o stanju na področju lokalne samouprave oziroma 

uresničevanju Evropske listine lokalne samouprave (leta 2001 in 2010).  

Glede števila občin je bila ugotovitev prvega monitoringa, da v strukturi lokalnih skupnosti še 

vedno prevladuje veliko majhnih občin. Po osamosvojitvi in uvedbi demokratičnih struktur je 

bilo v Sloveniji 60 lokalnih skupnosti in država se je odločila, da uzakoni novo organiziranost 

lokalnih skupnosti. Poročilo Svetu Evrope iz leta 1997 omenja že 147 lokalnih oblasti. 

Minimalno merilo, ki ga je prvotno določil Zakon o lokalni samoupravi, je bilo 5.000 

prebivalcev, vendar je imela v času monitoringa Slovenija 95 občin, od skupno 192, s 

številom prebivalcev pod tem minimumom. Po oceni delegacije kongresa je za tak razvoj 

odgovoren stari parlament oziroma državni zbor, saj je sprejel celo vrsto »izjem« kmalu po 

sprejetju zakona in s tem diskreditiral minimalno merilo. To je imelo posledice za pristojnosti 

ustavnega sodišča, ki je moralo razsojati v več kot 60 primerih novih lokalnih razdelitev. 

Ustavno sodišče je izjavilo, da parlament ni spoštoval lastnih meril, niti tistih za že omenjene 

izjeme v samem zakonu. To izjavo ustavnega sodišča so uporabili kot podlago za 

»enakopravno obravnavanje« v primerih, v katerih je parlament zavrnil izločitev in 

samostojnost, to se pravi ustanovitev novih lokalnih skupnosti. Podobne ugotovitve vsebuje 

tudi drugi monitoring leta 2010.  

Na posledice velikega števila majhnih občin opozarja tudi Organizacija za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj (OECD) v svoji študiji iz leta 2011128, »pri čemer predlaga, da se olajša  

združevanje občin in razvije nove oblike medobčinskega sodelovanja ter zagotovi dodatne 

finančne spodbude za nove oblike sodelovanja občin« (OECD, 2011, 200). Opozarja 

predvsem na težave pri izvajanju regionalne politike in skladnejši razvoj vseh območij v 

Sloveniji, o čemer pa bomo govorili v enem izmed naslednjih poglavij.  

                                                                                                                                             

razvoja slovenske lokalne samouprave, 27. september 2010. Mednarodni inštitut za 

bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). 
128  OECD Territorial Reviews Slovenia. (2011). OECD Publishing. 
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9.1.4 Sposobnost občin za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora biti vsaka slovenska občina sposobna 

zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati naloge v skladu z 

zakonom. Da bi bila to sposobna, mora izpolnjevati določene pogoj (13. člen Zakona o 

lokalni samoupravi, 2007). Pri tem mora zakonodajalec upoštevati preplet več sestavin 

lokalne samouprave: funkcionalno (naloge in pristojnosti), organizacijsko (organi in njihova 

medsebojna razmerja), materialno (finančni viri) in teritorialno (velikost oziroma število 

prebivalcev). Kljub temu, da so zmanjšanje virov financiranja (dohodnina) in ukrepi za 

konsolidacijo javnih financ na državni ravni (interventni zakoni, ZUJF in znižanje 

povprečnine pod izračunano v skladu z zakoni o izvrševanju državnih proračunov) pomembno 

zmanjšali prihodke občin, se delež sredstev za izvajanje obveznih nalog konstantno povečuje. 

Sredstva, namenjena za razvojne programe, predvsem investicije, pa se od leta 2009 

zmanjšujejo. Posledica zmanjšanja teh sredstev posredno tudi zmanjšuje zmožnost občin za 

črpanje evropskih sredstev. Pričakovati je, da se bo stanje še poslabšalo, saj bo potrebno 

upoštevati tudi dejstvo, da se po drugi strani povečujejo izdatki občin zaradi velikega vpliva 

gospodarske krize na socialne razmere. Teritorialni posegi so v dveh desetletjih slovensko 

lokalno samoupravo tako razdrobili, da to vpliva na njihovo razvojno kapaciteto. Zato bi 

uskladitev velikosti 110 slovenskih občin pomembno prispevala h krepitvi razvojnih 

potencialov. Združevanje kadrovskih, organizacijskih in finančnih virov bi bila nova razvojna 

priložnost za razpršena območja: 

− Združevanje kadrovskih virov. Pri delovanju najmanjših občin je kadrovski primanjkljaj 

evidenten, pogosto na teh območjih določenih kadrov sploh ni na trgu delovne sile (npr. 

arhitekti, gradbeniki, ekonomisti, pravniki, notranji revizorji, itd.), če pa že so, je zaposlitev v 

občinskih upravah nestimulativna. Država je s sofinanciranjem skupnih občinskih uprav od 

leta 2005 dalje uspela premajhne občine spodbuditi k medobčinskemu sodelovanju, vendar se 

obseg in vsebina sodelovanja omejuje le na nekaj področij. Za razvojni preboj so potrebni 

korenitejši posegi, razširitev vsebin medobčinskega sodelovanja in zagotovitev dodatnih 

finančnih spodbud za medobčinsko sodelovanje in povezovanje, kar je ugotovila in predlagala 

tudi OECD v že omenjenem teritorialnem pregledu Slovenije iz leta 2011.  

− Združevanje organizacijskih virov. Izkušnje teritorialnih reform držav članic Sveta 

Evrope med drugim temeljijo na določitvi meje, ki pove, pri kateri velikosti bo 

zagotovljena najbolj pravična distribucija javnih sredstev in obremenitev z dajatvami 

znotraj občine. Združevanje organizacijskih virov pomeni predvsem ponovno združevanje 
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javnih podjetij in javnih zavodov ali drugih entitet, ki jih izvajajo za prebivalce javne 

službe, pod enim ustanoviteljem. Zaradi teritorialne razpršenosti občin na eni strani in 

narave javnih služb, ki za optimalno in cenovno sprejemljivo zagotavljanje izvajanja teh 

služb na drugi strani zahtevajo večje število prebivalcev. Zaradi ekonomije obsega, ki 

zagotavlja kakovostno storitev za sprejemljivo ceno, bi ta ukrep lahko pomenil dolgoročno 

razvojno prednost. Obseg izvajanja javne službe oziroma javnih storitev je treba 

zagotoviti pri najmanjših možnih stroških.  

− Združevanje finančnih virov. Naslednja možnost bi bila uskladitev velikosti 110 

slovenskih občin s trenutnim zakonskim pogojem, kar bi pomenilo povečanje proračunov in s 

tem povečanje fiskalne kapacitete novoustanovljenih občin. Velikost in organiziranost 

organov lokalne oblasti vpliva na zagotavljanje lokalnega gospodarskega razvoja. Številčnost 

in predvsem velikost investicij v infrastrukturo se bi povečala, ali pa se bi povečali njeni 

učinki zaradi vpliva na večje število prebivalcev (Žohar, 2014b, 6-7).  

9.1.5 Večja ekonomska učinkovitost in uspešnost občin 

Objektivno je sposobnost zagotavljanja uresničevanja potreb in interesov lokalne skupnosti 

ter izvrševanje z zakonom določenih izvirnih nalog občine povezana s številom prebivalcev, 

ki zagotavljajo občini primerna sredstva za opravljanje njenih nalog, zato lahko pogoj 5.000 

prebivalcev hkrati velja kot objektivna podlaga za oceno, da občine z manjšim številom 

prebivalcev niso sposobne uresničevati svojih nalog v skladu z načeli funkcionalne in 

finančne avtonomije, razen če se ne povezujejo pri izvajanju določenih nalog na 

medobčinskem nivoju. Torej naj bi bila prioriteta povezovanja in sodelovanja iz navedenega 

vidika, predvsem za občine, katerih število prebivalstva je pod 5.000. Funkcionalna 

sposobnost samoupravnih lokalnih skupnosti terja, da so enote lokalne samouprave po 

velikosti in položaju, glede na vrsto in nivoje čim bolj primerljive ter da so kar najbolj 

ekonomsko finančno samostojne. Pri oblikovanju lokalnih skupnosti, kot osnove za lokalno 

samoupravo, je treba najti srednjo pot med racionalnimi težnjami k večjim lokalnim 

skupnostim, ki temeljijo na njihovi ekonomsko finančni sposobnosti za vse zahtevnejše in 

stroškovno učinkovitejše zagotavljanje lokalnih javnih služb in lokalne uprave, oziroma med 

težnjami k oblikovanju manjših lokalnih skupnosti, ki lahko zagotovijo neposreden vpliv 

prebivalcev na odločanje in zagotavljanje uresničevanja njihovih skupnih potreb in interesov. 

Na podlagi analize je utemeljena ocena, da občine s 5.000 prebivalcev v veljavnih režimih 

opravljanja in financiranja občinskih nalog lahko uspešno, enako kot večje občine, zadovoljijo 
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potrebe in interese svojih prebivalcev in zagotavljajo izpolnjevanje drugih nalog v skladu z 

zakonom (Žohar, 2014). 

Financiranje javnih zadev je neločljivo povezano s pristojnostmi, z zakonom določenimi 

pooblastili oziroma pravicami in obveznostmi javnih oblasti. Iz ustavne določbe izhaja, da se 

občina financira iz lastnih virov. Država občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne 

morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, v skladu z zakonsko določenimi načeli in 

merili, zagotovi dodatna sredstva (142. Člen Ustave Republike Slovenije, 1991).  

Financiranje občin mora biti usklajeno z načelom sorazmernosti sredstev s pristojnostmi 

oziroma nalogami. Finančni sistem mora torej zagotoviti učinkovitost opravljanja občinskih 

nalog, pri čemer mora zagotavljati dovolj različnih in po vsebini ustreznih lastnih davčnih in 

nedavčnih virov. Šibkejšim občinam mora sistem zagotoviti dodatna sredstva za izenačevanje 

razlik pri dohodkih, ker so odvisni od gospodarske razvitosti občine. Finančni sistem mora 

tudi zagotoviti, da občina o sredstvih, ki so dohodek njenega proračuna, samostojno odloča, 

ne glede na to, ali so dohodek iz lastnega vira ali pa sredstva finančne izravnave iz državnega 

proračuna (Žohar, 2014b, 7-8). 

          Analize sistema financiranja občin129 po uveljavitvi ZFO-1 kažejo na to, da so odhodki 

občin za delovanje lokalne samouprave na prebivalca (sredstva so namenjena za lokalno 

samoupravo, se pravi organe občine, sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

dejavnosti občinske uprave) v občinah, ki imajo manj kot 2.000 prebivalcev, največji. 

Predstavljajo skoraj 25% vseh odhodkov, namenjenih obveznim nalogam. V občinah z več kot 

2.000 prebivalcev znašajo stroški za lokalno samoupravo v povprečju 17 % vseh odhodkov. 

Vidi se, da po številu prebivalcev majhne občine izstopajo na področjih lokalne samouprave 

in socialne varnosti. V občinah z do 2.000 prebivalcev analiza potrjuje empirična 

pričakovanja, da so povprečni stroški bistveno večji na navedenih področjih, saj gre za 

stroške organiziranja in izvajanja nalog občinske uprave. Sočasno pa so povečani odhodki za 

socialno varstvo, kar je ob demografskih trendih in staranju prebivalcev ter geografskih 

značilnostih območij, kjer se te občine nahajajo, razumljivo (SVLR, 2007, 26).  

          Zadolževanje občin je vse od reforme lokalne samouprave v Sloveniji v letih 1994 in 

naslednjih letih nenehna in stalna tema obravnavanja. Prvo obdobje je zaznamovala velika 

previdnost, tudi kot rezultat posledic izdanih občinskih obveznic nekaterih občin v Sloveniji 

                                                 
129 Strokovna študija: Analize za prenovo sistema financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, 

SVLR 2006. 
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(Laško, Trbovlje, Zagorje ob Savi) in posledična problematika. Prav tako je vzpostavljanje in 

oblikovanje javnih financ v Sloveniji posebej veliko vlogo namenilo stabilnosti, zato je bilo 

zadolževanje občin obravnavano restriktivno. Tako vse do leta 2001 ni velikih zadolžitev 

občin. Po tem obdobju se v dveh zaporedjih po dve leti (2002-2003 in 2004-2005) opazi dvig 

v prvem letu in padec zadolžitve v naslednjem letu. Od leta 2006 dalje pa gre za postopno in 

konstantno povečevanje. V likvidnostnih težavah je le nekaj tistih občin, ki so se zadolževale v 

nasprotju z določbami ZFO-1. Zadolženost občin v Sloveniji v skupnem dolgu oziroma v 

odstotku na prihodke občin ni velika. Prav tako je zadolženost občin po prebivalcu 

neprimerno manjša, kot je zadolženost države po prebivalcu. Seveda pa je potrebno še enkrat 

poudariti, da je skupina okoli 20 občin zadolžena za več kot pet let glede na postavljene 

zakonske ureditve. V glavnem so se občine zadolžile in prezadolžile za izgradnjo 

infrastrukture in javnih objektov (vodovod, športna dvorana, šola, vrtci, poroštva, ipd.) 

(Žohar, 2014b, 8-9). 

9.1.6 Zagotovitev ustreznih človeških virov in funkcionalne sposobnosti občin 

Veljavna mreža občin je tem bolj problematična, ker so naloge vseh občin kakovostno enake, 

razlikujejo se le količinsko, pri čemer finančno in kadrovsko manj sposobne občine ne 

uveljavljajo oziroma ne dosegajo enakih standardov storitev za svoje občane. Število 

zaposlenih v občinskih upravah se giblje od dveh zaposlenih, pa do preko petsto zaposlenih. 

Ker veliko občin nima zadostnih človeških virov za učinkovito samostojno izvajanje upravnih 

in razvojnih nalog, je bilo zato nujno tudi z dodatnimi finančnimi sredstvi iz državnega 

proračuna spodbuditi skupno izvajanje teh nalog. Veliko število občin ne more zagotavljati 

financiranja svojih nalog. Vse občine nimajo zadostnih in dovolj raznolikih lastnih virov 

financiranja, zato je bilo treba zakonsko urediti sistem financiranja, ki te vire prerazporeja 

med s finančnimi viri bogatejšimi in revnejšimi občinami. Majhnost in ekonomska odvisnost 

občin vpliva najbolj na sposobnost izvajanja razvojnih programov (investicije v lokalno javno 

infrastrukturo), zagotavljanja občinskih javnih služb in organiziranja kadrovsko ustrezne 

občinske uprave. Kljub enaki pravni ureditvi se slovenske občine zelo močno razlikujejo po 

svoji funkcionalni sposobnosti. Ključna razloga za reformo teritorialne sestavine lokalne 

samouprave sta: 

− izboljšanje funkcionalne upravljavske sposobnosti občin in njihove finančne 

avtonomije lokalne samouprave in 

− zagotovitev samostojnosti lokalne samouprave kot podsistema javne uprave. 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

99 

Organiziranost lokalnih skupnosti je določena z zakonom, enako organi občin, naloge in 

pristojnosti le-teh. Ker zakon glede opravljanja nalog in pristojnosti ne razlikuje med 

velikostjo občin (naloge in pristojnosti so enake za vse občine ne glede na njihovo velikost), je 

organiziranje učinkovite občinske uprave v občinah, zlasti tistih s številom prebivalcev pod 

5.000 izredno zahtevno in v številnih primerih ni mogoče zagotavljati vseh z zakonom 

določenih nalog (Žohar, 2014b, 9-10). Kot ugotavljajo nekatere slovenske študije sta velikost 

občine glede na število prebivalcev in njena upravljavska sposobnost povezani (Haček, 2012). 

Pri majhnih občinah, pod 5.000 prebivalcev, je kar v 90 % njihova upravljavska sposobnost 

nizka ali srednja. Manjše kot so občine, manjša je verjetnost, da bodo njihove občinske uprave 

sposobne nemoteno delovati in bile sposobne zagotavljati zadovoljevanje potreb občanov in 

izvajanje lokalnih javnih politik. Pri merjenju zadovoljstva z javnimi storitvami glede na 

velikost občin imajo zelo majhne občine relativno nizko stopnjo zadovoljstva z lokalnimi 

storitvami, vzrok pa je tudi oziroma predvsem v kadrovskem primanjkljaju občinskih uprav in 

omejen obseg finančnih virov. Podobno ugotavlja Rakar, hkrati pa izpostavlja kot alternativo 

združevanju občin in ustanovitvi pokrajin medobčinsko sodelovanje (Delo, 5. 9. 2014). 

 

Stopnja politične participacije je sicer praviloma višja v manjših občinah, najugodnejša pa v 

srednje velikih občinah, med 5.000 in 10.000 prebivalci, in nižja v največjih občinah. Večja 

participacija pa pomeni aktivnejšega občana in več povratnih informacij za lokalno oblast, kar 

pa lahko zagotovi kvalitetnejše javne službe. Iz navedenega sledi, da velikost občine glede na 

število prebivalcev ne more biti edini kriteriji pri presoji upravljavske sposobnosti občine, je 

pa gotovo med temeljnimi. Kritični vidik tako glede zadovoljstva z javnimi storitvami 

predstavljajo občine z manj kot 5.000 prebivalci, medtem ko je pri srednje velikih občinah z 

nad 5.000 prebivalci vidik politične participacije, sodelovanja aktivnih občanov in s tem 

zadovoljstva z vplivom na izvajanje lokalnih politik visok in take občine lahko uspešno 

izvajajo svoje naloge. Hkrati so te v večini primerov sposobne zagotavljati ustrezen kader v 

občinskih upravah (Žohar, 2014b). 
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Slika 9.2: Občine po morebitni teritorialni reformi po kriteriju 5.000 prebivalcev130 

 

Vir: Lastni. 

 

Spričo ugotovljenih negativnih učinkov drobljenja občin je Republika Slovenija že v letu 

2005 s spremembo Zakona o financiranju občin zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje 

skupnih občinskih uprav, ki zmanjšuje ugotovljena tveganja. Sodelovanje občin s sosednjimi 

občinami v regiji na različnih področjih je ključnega pomena, hkrati pa pokazatelj interesnega 

sodelovanja, ki že deluje, in hkrati pokazatelj dobrih možnosti za širitev sodelovanja. 

Občinske uprave so različnih velikosti in različno kadrovsko usposobljene, vendar si lahko 

vzajemno nudijo podporo z izvajanjem posameznih nalog občinske uprave z občinsko upravo 

druge, ali več, občin na področjih, kjer strokovne kapacitete kadrov v posamezni občini   

zadostujejo, medtem ko drugi občini podobno usposobljenih kadrov primanjkuje. Tovrstne 

povezave,  ki uspešno delujejo, so gotovo pokazatelj možnosti teritorialnega povezovanja, ki 

izhaja s terena. 

                                                 
130  Karta povzema stanje občin v letu 2014. Konec leta 2014 se je ustanovila še Občina Ankaran, ki 

ima prav tako manj kot 5.000 prebivalcev in bi bila po predvidenem izhodišču zopet del MO 

Koper. 
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Osnovni namen decentralizacije, torej organiziranja sistema lokalne samouprave, je doseganje 

višjih narodnogospodarskih koristi, saj se z oblikovanjem več ravni bolj približamo dejanskim 

potrebam okolja. Fiskalni federalizem hkrati pomeni tudi eno izmed dobrin na višjem nivoju. 

Temelj za dosego tega cilja je pravilna vertikalna davčna struktura, ki decentraliziranim enotam 

omogoča dovolj veliko stopnjo avtonomnosti. Vendar ima tudi fiskalna decentralizacija svoje 

omejitve, ki pri drobitvi enot pod določeno raven povzroča nasprotne učinke od želenih. Pri 

distribuciji lokalnih javnih dobrin pri manjših mejnih stroških in enaki kvaliteti ustreznih 

storitev so pri večjih organizacijskih enotah - občinah stroški manjši, tako zaradi ekonomije 

velikosti in produktne raznoterosti kot zaradi znatno bolj kvalitetnih kadrov, ki so na razpolago 

centralni državi in večjim občinam, ne pa nujno vsaki občini. 

          V takšnem primeru je zato tudi decentralizacija financiranja ne le nepotrebna, temveč 

tudi škodljiva, saj povečuje narodnogospodarske stroške. Poenostavljeno pravilo fiskalne 

decentralizacije je, da morajo lokalne (regionalne) storitve države financirati preko davčnih 

in nedavčnih instrumentov tisti prebivalci, ki imajo koristi od teh lokalnih (regionalnih) 

javnih storitev. Skladnost izdatkov in finančnih instrumentov je tudi eden od ključnih 

teoretičnih argumentov (poleg davčne konkurence in davčne fragmentacije) za trditev, da 

optimalna fiskalna decentralizacija zmanjšuje velikost države (SVLR, 2007, 8).  

          Republika Slovenija se prav tako kot ostali del Evrope nahaja v dolgoletni gospodarski 

krizi. Hkrati z upadom gospodarskih aktivnosti je zaznaven močan vpliv na upad javno 

finančnih prihodkov in potreba po socialnih transferih. Državni organi na vseh področjih 

iščejo poti za zmanjševanje odhodkov iz javnih blagajn. Zato je pri tako obsežnem in 

zahtevnem projektu, ki je povezan z radikalnimi reformnimi procesi, nujen tudi razmislek o 

racionalni mreži slovenskih občin. V javnosti se krepi sicer že dolgo časa prisotno 

prepričanje, da je število občin v Sloveniji preveliko in zato z narodno gospodarskega vidika 

neracionalno. Zaostrene širše gospodarske in fiskalne okoliščine zahtevajo preverjanje vseh 

odlivov iz javnih blagajn, tako državne kot tudi občinskih. Kratkoročni finančni prihranki 

uskladitve velikosti slovenskih občin s trenutnim zakonskim pogojem ne bi pomenili 

dramatičnega preskoka. Dolgoročno pa lahko pričakujemo sinergijske učinke, ki bi prispevali 

k zmanjševanju stroškov delovanja občin pri enaki ali celo večji kakovosti izvajanja storitev 

za prebivalce (Žohar, 2014b, 11). Cilj uskladitve je zagotoviti najbolj pravično distribucijo 

javnih sredstev in obremenitev z dajatvami znotraj občine.  
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9.1.7 Predlog teritorialne spremembe 

Pri pripravi predloga združevanja občin z manj kot 5.000 prebivalci bi lahko združevali 

območja sosednjih občin v okviru upravne enote. S tem se zagotavlja kontinuiteta teritorialne 

pristojnosti upravnih enot in sedanje vključenosti prizadetih občin. V večini primerov na teh 

območjih poteka tudi medobčinsko sodelovanje in so bile ustanovljene skupne občinske 

uprave. Strukturo občin po reformi prikazuje naslednja tabela. 

Tabela 9.2: Občine po številu prebivalcev po teritorialni reformi 

 

Vir: Podatki SURS (1. 1. 2014). 

  

V predlogu ni odstopanja od zakonskega kriterija po 13. a členu ZLS.  

 

         Predpostavke ob teritorialnih spremembah občin: 

- pristojnosti občin, organi občin in način financiranja se ne spreminjajo,  

- območja novih občin se bi obravnavala kot nove občine, za vsako občino, ki bi se 

združevala, bi bilo določeno referendumsko območje.  

- glede na naravo združevanja občin, ki se nanaša na večino občino v Sloveniji, bi vlada v 

predstavitev in aktivnosti reforme vključila vse občine, ki jih reforma zadeva, poleg njih pa še 

združenja občin, predstavnike lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije in 

strokovno javnost (Žohar, 2014a, 52-53) . 

           

Občine po številu prebivalcev  

Štev. prebivalcev Skupaj občin Delež v % 

Slovenija 122 100% 

do 1.000 / / 

1.001-3.000 / / 

3.001-5.000 / / 

5.001-10.000 53 43,4% 

10.001-20.000 47 38,5% 

20.001-50.000 17 13,9% 

50.001-60.000 3 2,5% 

60.001-100.000 0 0,0% 

nad 100.001 2 1,6% 
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          Ob  združevanju  občin  z  manj kot 5.000 prebivalci se izhaja iz naslednjih 

predpostavk: 

- izvedba reforme bi bila obraten proces, kot je potekal v minulih dvajsetih letih, ko so se 

občine ustanavljale, 

- združevala se bi predvsem območja sosednjih občin v okviru nekdanje bivše občine 

oziroma v okviru sedanje upravne enote, saj v večini primerov na teh območjih tudi poteka 

medobčinsko sodelovanje in so bile ustanovljene skupne občinske uprave, 

- območja mestnih občin se naj ne bi spreminjala.  

Ali bo navedeni, ali kakšen drugi predlog možno v kratkem realizirati, pa je težko odgovoriti. 

Vsekakor vlada in večina oblikovalcev dosedanjih reform lokalne samouprave zavzema 

stališče, da je reforma možna izključno in samo od zgoraj navzdol, torej top-down. Čeprav se 

tudi prebivalstvo, nekateri župani v neformalnih pogovori strinjajo, da je potrebno pričeti s 

teritorialno reformo lokalne samouprave, vendar po njihovem večinskem, če že ne skoraj 

absolutnem mnenju, naj bi se občine oziroma področja združevala od spodaj navzgor in ne 

nujno v kratkem času na celotnem območju celotne Slovenije. Prav bi bilo, da bi se proces 

združevanja začel, sedaj se niti ne prične, temveč se celo odmika nekam v neznano in 

negotovo prihodnost (Žohar, 2014a, 53-54) 131.  

9.2 Okrepitev medobčinskega povezovanja in sodelovanja 

          Institut skupne občinske uprave je opredelil Zakon o lokalni samoupravi že leta 1993 

(ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93), vendar je bil kasneje še večkrat dopolnjen: leta 1998 z 

določbami o organizacijskem aktu in sistemizaciji delovnih mest (ZLS-J) (Uradni list RS, št. 

74/98), leta 2002 z določbami o načinu upravljanja in vodenja organa skupne občinske 

uprave in načinu ustanovitve (ZLS-L) (Uradni list RS, št. 51/02), leta 2005 z določbama o 

načinu zagotavljanja sredstev za delovanje skupne uprave in načinom njenega finančnega 

poslovanja (ZLS-M) (Uradni list RS, št. 72/05) in nazadnje še z vsebinsko spremembo 49. b 

člena (ZLS-N) (Uradni list RS, št. 60/07). Ključni ukrep, ki je v temelju spremenil poglede 

slovenskih občin na organe skupne uprave, pa je bila sprememba Zakona o financiranju 

občin leta 2005 (ZFO-B) (Uradni list RS, št. 90/05). Vsebina novega 26. b člena je določila, 

                                                 
131  Dostikrat se kot argument za Status Quo uporablja stališče, da ko bodo ustanovljene pokrajine, bo 

problem majhnosti slovenskih občin nekako poniknil, kar pa ni res. Sočasno pa se to izrablja za 

pritisk na oblikovanje več manjših pokrajin, da bi bile bližje občinam. 
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da se občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog 

občinske uprave, v tekočem letu zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev državnega proračuna 

v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za financiranje 

skupnega opravljanja nalog (Mele, Žohar, 105, 2011). 

Drugi ključni moment pa je dejstvo, da je kljub malce zapletenemu modelu ostala osnovna 

pristojnost v domeni posamezne občine in župana. Na takšen način je prišlo do zelo 

različnega povezovanja med občinami.  

 

Slika 9.3: Načelo medsebojnih povezav med občinami 

 

Vir: Prirejeno po ESPON (2004). 

 

         Opredelili bi lahko nekaj vzorcev medobčinskega sodelovanja in povezovanja v 

Sloveniji: 

1. Povezovanje manjših občin med seboj. 

2. Povezovanje manjših občin in občine z večjim urbanim središčem. 

3. Kasnejša priključitev občine k že povezanim občinam. 

4. Kasnejša priključitev občine z večjim urbanim središčem k že povezanim občinam. 

5. Izstop posamezne občine.  

6. Razpustitev skupne občinske uprave. 

7. Ponovna ustanovitev skupne občinske uprave. 

 

Medobčinsko sodelovanje in povezovanje je dinamičen proces, ki temelji na povezovanju od 

spodaj navzgor, bottom-up. Kot smo prikazali zgoraj, prihaja do povezovanja manjših občin 
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med seboj, predvsem pri posameznih nalogah (npr. finančno-računovodska služba), pri 

drugih pa se povezujejo v večjo skupno upravo, ki ima občino z večjim upravnim središčem, 

kot npr. Ptuj, Maribor, Celje, Slovenj Gradec, Dravograd, Celje, Velenje, Kranj, Jesenice, 

Krško, Postojna in Nova Gorica. 

Kasnejše priključitve k povezanim občinam so normalne, vendar ne pogoste. Kasnejša 

priključitev občine z večjim urbanim središčem k že povezanim občinam pa redkejša (Občina 

Trebnje s 1. 1. 2014). V tem času sta iz določene skupne občinske uprave izstopili Občina 

Logatec in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, ki sta v letu 2015 vključila v drugo skupno 

občinsko upravo. Razpustili sta se dve skupni občinski upravi in ena se je na istem teritoriju 

ustanovila pred kratkim. Dve skupni občinski upravi sta se v delu nalog združili v eno večjo, 

pri posameznih nalogah pa ostali ločeni (Ptuj in Ormož) (Žohar, 2014a, 54-56).  

Namen ustanavljanja skupnih občinskih uprav občin je povsem jasen:   

1. poveča se strokovnost pri izvajanju nalog s strokovnimi ekipami, 

2. doseže se polna zaposlitev kadrov,  

3. pridobitev sredstev za SOU,  

4. zmanjšanje stroškov uprave. 

 

V letih od 2006 do 2014 se je realiziralo sofinanciranje s strani države in s tem materializirala 

zakonsko zapisana vsebina sofinanciranja skupnih občinskih uprav, ki je v pozitivnem smislu 

vzpodbudila nadaljnjo organiziranje in ustanavljanje novih skupnih občinskih uprav. V prvi 

polovici leta 2015 imamo tako organiziranih 48 skupnih občinskih uprav in vanje vključenih 

195 občin, od tega je 51 občin vključenih v dve skupni upravi in dve občini v tri skupne 

uprave.  

V letu 2014 se predvideva, da se bo poraba povečala, zaradi povečanega števila skupnih 

občinskih uprav in večjega števila nalog, ki se opravljajo. Poleg naraščanja števila skupnih 

občinskih uprav in števila vključenih občin vanje se širijo tudi dejavnosti, ki jih opravljajo.  

Za obdobje od leta 2015 do 2017 se ocenjuje, da se bodo dokončno oblikovale vse skupne 

občinske uprave in s svojo dejavnostjo pokrile večino območja Slovenije.  

Sočasno pa se ocenjuje, da lahko pričakujemo širjenje nalog v večjem delu skupnih občinskih 

uprav, predvsem prevzemanje zahtevnejših strokovnih, razvojnih in pospeševalnih nalog, ki 

so imele v preteklih obdobjih predvsem represivne naloge skupnega inšpekcijskega organa in 

redarstva. Tako lahko v naslednjih letih ob primerni, zakonski in finančni, državni spodbudi 

pričakujemo širitev nalog na področje gospodarskih in negospodarskih javnih služb. 
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V naslednji tabeli je prikazano število skupnih občinskih uprav in vanje vključenih 

posameznih občin po letih ter sredstva iz državnega proračuna, predvidena za sofinanciranje. 

 

Tabela 9.3: Poraba sredstev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav s strani proračuna RS 

 

Leto (t) 

Št. skupnih 

občinskih 

uprav 

Št. 

vklju čenih 

občin 

% 

vklju čeni

h občin 

Sredstva iz 

proračuna v letu 

(t+1) v 000 € 

% povečanja 

sredstev na 

prejšnje leto 

2005 12 60 28,44 466      100,00 

2006 15 76 36,02 793 70,17 

2007 24 133 63,03 855 7,82 

2008 29 158 74,88 1.667 94,97 

2009 40 176 83,41 1.668 0,06 

2010 46 186 88,15 1.409 -15,53 

2011 48 186 88,15 2.552 81,12 

2012 48 192 91,00 4.853 90,16 

2013 48 193 91,47 6.476 33,44 

2014* 48 195 92,42 4.851 -25,09 

 

* planirana sredstva v proračunu RS 

Vir: SVLR, MNZ, Služba za lokalno samoupravo (2014). 

 

Na področju gospodarskih služb že imamo prve povoje, na področju negospodarskih služb pa 

se nam odpira spekter socialnih, varstvenih, izobraževalnih služb ter prav tako razvoj turizma 

in lokalnega podjetništva. Navedeno pomeni poleg vsebinske širitve tudi povečanje kadrov in 

večanje materialnih stroškov. Naloge, ki jih najpogosteje opravljajo skupne občinske uprave, 

bi lahko razdelili na nekaj glavnih skupin (Tabela 9.4). 

           Medobčinsko sodelovanje in povezovanje je tudi teritorialno precej zapleteno in pri 

izvajanju določenih nalog pride do prekrivanja teritorija. V osnovi pa lahko opazimo 

prevladujoči vzorec, v katerem se najpogosteje povezujejo občine znotraj ene ali več upravnih 

enot in nadalje na nekem širšem regionalnem ali subregionalnem prostoru, kot npr. Spodnje 

Podravje, Mariborsko območje, Koroška, Posavje, Bela Krajina, Velenje in Zgornja 

Savinjska dolina, Zasavje in še kje. Tudi zato, je za to področje izjemno pomembna in 
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soodvisna z upravno reorganizacijo. Prikaz navedenega vzorca je hitro viden iz naslednje 

slike, ki prikazuje občinsko povezovanje in sodelovanje pri nalogah inšpekcijskega nadzora, 

kot najpogostejše naloge. Ob širjenju nalog in nadaljnjem aktivnem medobčinskem 

sodelovanju in povezovanju lahko pričakujemo oblikovanje večjih skupnih občinskih uprav, ki 

bi lahko imele vlogo posameznih subregij  (Žohar, 2014a, 56 - 60).  

  

Tabela 9.4: Naloge, ki jih najpogosteje opravljajo skupne občinske uprave 

Zap. 

št. 

Naloga Skupne občinske  

uprave 

Občine 

1.  Inšpekcijski nadzor      35 183 

2.  Redarstvo 30 151 

3.  Urejanje prostora in prostorsko načrtovanje 7 48 

4.  Notranja revizija 7 26 

5.  Komunalni nadzor 4 16 

6.  Zagotavljanje in izvajanje javnih služb 3 23 

7.  Varstvo okolja 2 5 

8.  Finančno-računovodska služba 2 5 

9.  Civilna zaščita in požarna varnost 2 8 

10.  Priprava projektov na področjih javnih 

gospodarskih služb in za kandidiranje na 

evropska sredstva 

1 5 

Vir: Lastni. 

 

Ob nadaljnji večletni neaktivnosti glede realizacije pokrajin pa se nam ob podobnem 

dinamičnem  razvoju, kot  ga  je  imelo  medobčinsko  povezovanje  in  sodelovanje  v zadnjih  

desetih letih, že tudi strukturirajo obrisi bodočih pokrajin, ki pa ne bodo nujno enake tistim, ki 

si jih bo takrat predstavljala aktualna politična oblast in elita. 

Pa vendar se mimo takšnih dejstev ne bo moglo iti, saj bi se le oblikovale na podlagi 

interesov, zato bi jih lahko poimenovali interesne pokrajine in jih bo kljub ustavni določbi 

težko ustanoviti z zakonom. Ampak bo vendarle potrebno z zakonom slediti razvoju in do 

takratnemu povezovanju, ali pa ponovno v tem delu spremeniti ustavno določbo. 
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Slika 9.4: Nevključenost občin v Sloveniji v skupne občinske uprave v začetku leta 2015 

 

Vir:  Mihael, FONDA in Franci, ŽOHAR. (2015, str. 120). 

Slika 9.5: Vzorec medobčinskega sodelovanja in povezovanja v Sloveniji - inšpekcija 

 

Vir:  Mihael, FONDA in Franci, ŽOHAR. (2015, str. 121). 
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9.3 Upravna reorganizacija  

V sistemu državne uprave pomenijo upravne enote način dekoncentriranega izvajanja nalog 

resornih ministrstev, ki v obsegu 58 samostojnih enot delujejo od 1. 1. 1995132, kot organi 

državne uprave. Upravne enote na prvi stopnji odločajo o upravnih zadevah, če ni z zakonom 

drugače določeno. Model, da se upravne enote organizirajo po sedežih bivših »sedežnih« 

občin 20 let po realizirani reformi lokalne samouprave, postaja nesmiseln in nevzdržen. Ob 

pogledu na spodnjo sliko se nam postavi vprašanje, ali mora že v tako majhni statistični regiji 

Zasavje imeti vsaka občina svojo upravno enoto, podobno velja tudi za Izolo, Piran in Koper 

in Sevnico, bivšo občino Krško (sedaj občina Krško in Kostanjevica na Krki) in Brežice, da o 

Metliki in Tržiču in še komu drugemu niti ne govorimo in analiziramo. 

 

Slika 9.6: Upravne enote in občine v Sloveniji 

 

Vir: Mihael, FONDA in Franci, ŽOHAR. (2013, str. 177). 

 

                                                 
132 Takrat so se oblikovale kot začasen organ, podobno kot kasneje z Zakonom o skladnem 

regionalnem razvoju regionalne razvojne agencije, in ostale kot take do danes, v skladu s 

pravilom, da začasne rešitve običajno postanejo najbolj trajne rešitve. 
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Osnovni popravki oziroma najnujnejša organizacijska reforma se v skoraj dvajsetih letih ni 

dogodila. Upravne enote so sicer v zadnjih 9 letih zmanjšale število zaposlenih za 17 

odstotkov ob sočasnem zmanjšanju stroškov za plače v višini 16,5 odstotka in materialnih 

stroškov za 27,7 odstotkov v zadnjih petih letih. Možnosti za nadaljno racionalizacijo in 

optimizacijo še obstajajo, predvsem v smeri združevanja podpornih nalog in tudi v smeri 

specializacije upravnih enot za izvajanje določenih upravnih nalog. V racionalizacijo in 

optimizacijo državo sili tudi dejstvo, da je potrebno število zaposlenih v državni upravi 

oziroma v širši javni upravi zmanjšati in poiskati tudi možnosti za dodatne prihranke pri 

poslovanju. Organizacijske spremembe predstavljajo dodaten izziv vsem, ki si želijo 

učinkovito ter predvsem kakovostno državno in javno upravo. Kakovostne storitve lahko 

zagotovimo, če se hkrati zavedamo, da je v določenih primerih nujna specializacija. Statistika 

opravljenih storitev oziroma upravnih postopkov po posameznih področjih kaže, da je 

povpraševanje po določenih, specifičnih storitvah (kot tujci, državljanstvo, orožje, itd.), v 

posameznih upravnih enotah manjše. Posledično so te storitve lahko manj optimizirane, saj ne 

gre pričakovati, da je mogoče zagotoviti optimizacijo posameznih procesov oziroma storitev v  

različno teritorialno oblikovanih upravnih organih z različnim številom občanov, prebivalcev 

in gospodarskih subjektov. Za reformo oziroma prenovo delovanja upravnih enot imamo 

možnih več modelov. Ni nujno, da je model t.i. upravnega okraja povsem nova organizacijska 

oblika. Vsekakor je samostojnost okraja primerna, če lahko računamo na to, da bo 

organiziranost nosilnih upravnih enot oziroma okrajev pomembno vplivala na razvoj oziroma 

prenovo drugih upravnih organov na teritorialni lokalni ravni. S horizontalnim povezovanjem 

na teritorialni lokalni ravni, predvsem v novo oblikovane upravne okraje, bi lahko znižali 

stroške državne oziroma javne uprave, predvsem pa vzpostavili učinkovit ter kakovosten 

servis za državljane in gospodarstvo. 

9.3.1 Razlogi za uvedbo upravnih okrajev 

Problem delovanja državne oziroma javne uprave na teritorialnem nivoju je njena velika 

razpršenost. Vzpostavil se je sistem vertikalnih povezav vodenja s centralne ravni resornih 

ministrstev, organov v sestavi in drugih subjektov javnega prava, ki mu sistem horizontalnih 

povezav med lokalnimi teritorialnimi organi ter drugimi subjekti ne sledi, ali mu ne sledi 

dovolj hitro in uspešno. Zaradi razpršenosti in zelo raznolike organiziranosti so stroški 

delovanja države večji. Organi državne uprave imajo sedeže uradov in v nadaljevanju 

njihovih izpostav in pisarn na različnih lokacijah ter v različnih krajih. Nepovezano delujejo 
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različni organi tako na regionalni kot tudi na nižji teritorialni ravni. Stranka bi morala vse 

potrebno v zvezi z vlogami, kot so različna dovoljenja (prometno, vozniško, osebne izkaznice, 

potni listi, gradbeno dovoljenje, kmetijske zadeve, veteranski dodatki, ipd.), opraviti na enem 

mestu. Prenova državne oziroma javne uprave na teritorialni lokalni ravni, bi vsekakor morala 

biti usmerjena v skupno izvajanje upravnih nalog ter drugih upravnih storitev na enem mestu.  

Pomembno je, da se opravljanje upravnih in drugih nalog usmeri tudi v specializacijo. 

Določene storitve in naloge, ki jih ljudje dnevno ne potrebujejo, se lahko združijo na ravni 

upravnih okrajev. V upravnih okrajih je smiselno poleg sedanjih storitev upravnih enot 

združevati tudi druge naloge države s sedanje teritorialne ravni, in sicer naloge inšpekcije, 

davčne naloge, naloge geodetske službe, ipd.). Pri uvajanju sprememb je potrebno slediti cilju 

povečanja kakovosti storitev za stranke, občane, prebivalce in gospodarstvo, ob hkratni 

optimizaciji in racionalizaciji stroškov. Vsekakor je uvedba upravnih okrajev smiselna, 

racionalna in gospodarna, vplivala pa bi predvsem na večjo fleksibilnost državne uprave. Gre 

torej za večjo učinkovitost in ekonomičnost delovanja državne, in s tem tudi javne uprave, na 

lokalni teritorialni ravni.   

 

Potrebno je stremeti k večji dostopnosti storitev, in sicer na nivoju obstoječih upravnih enot, 

kot vstopnih točk, preko katerih bi bilo v bodoče možno opraviti večino storitev oziroma 

zanje vložiti vlogo. Razmislek gre tudi v smeri širitve nabora storitev, saj bi upravne enote na 

lokalni teritorialni ravni lahko predstavljale enotno vstopno točko tudi za druge upravne 

organe. Predvideni cilji upravne reorganizacije so: 

- Večja kakovost storitev za stranke in gospodarstvo (poenotenje izhodišč za odločanje v 

sorodnih primerih, enotno vodenje, izboljšani pogoji za prenos dobrih praks kot posledica 

boljšega sodelovanja med zaposlenimi, izboljšanje horizontalne in vertikalne komunikacije, 

skrajšanje rokov za reševanje zadev, nadaljnje zmanjšanje števila zaostankov in nerešenih 

zadev, itd. 

- Optimalno in racionalno delovanje državne oziroma javne uprave (nižji stroški upravljanja 

in s tem večja učinkovitost uprave – narediti enako z manj viri ali več z enakim obsegom 

sredstev, ipd.).  

- Učinkovitejše upravljanje s kadrovskimi potenciali (zagotavljanje enakomerne delovne 

obremenitve javnih uslužbencev, dvig strokovnosti javnih uslužbencev in večje zadovoljstvo 

zaposlenih, itd.). 
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- Organizacijska, funkcijska in po možnosti tudi lokacijska združitev po vsebini zaokroženih 

delovnih področij uprave ter njihova optimizacija. 

- Nižji stroški uprave na teritorialni ravni.  

9.3.2 Predlog za preoblikovanje upravnih enot 

Upravne enote133, ki jih je 58, niso edina organizacijska oblika delovanja javne uprave na 

teritorialni ravni. Na številnih področjih, kot npr. policija, davčna, geodetska, carinska služba,  

                                                 
133    Na območju Slovenije deluje poleg 58 upravnih enot: 

        - 15 območnih davčnih uradov, 

        - 13 izpostav Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

        - 12 območnih geodetskih uprav in 43 geodetskih pisarn, 

        - 10 območnih uradov VURS in 6 izpostav, 

        - 9 območnih enot Inšpektorata za delo in 15 pisarn območnih enot, 

        - 9 območnih enot Zdravstvenega inšpektorata, 

        - 8 območnih enot Tržnega inšpektorata, 

        - 8 območnih  enot  Inšpektorata  za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 26 izpostav območnih  

           enot, ki  ga  sestavlja  7  inšpekcij: Kmetijska  inšpekcija,  Fitosanitarna  inšpekcija,  Gozdarska  

           inšpekcija, Lovska  in  ribiška  inšpekcija, Inšpekcija  za  kakovost živil, Inšpekcija  za kontrolo  

           krme in Vinska inšpekcija, 

- 8 policijskih uprav in 57 policijskih postaj oziroma policijskih pisarn, 

- 8 uprav za javna plačila, 

- 6 uprav za obrambo, 

- 4 območne enote Inšpektorata za promet, energetiko in prostor, ki ga sestavljajo: Inšpekcija za 

ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča, Inšpekcija za cestni promet, Inšpekcija 

za energetiko in rudarstvo ter Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija in v okviru 

katerega deluje 20 inšpekcijskih pisarn, 

- 62 Centrov za socialno delo, 

- 12 območnih služb Zavoda za zaposlovanje, 

- 12 izpostav AJPES, 

- 10 območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 

- 9 območnih enot Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, itd., brez organizacije 

pravosodja in drugih oblastnih struktur (MNZ, 2013, 8-9). 

-  
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inšpekcije, ali na področju zavoda za zaposlovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje, 

zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, centrov za socialno delo kot zavodov ipd., 

je državna oz. javna uprava organizirana preko sistema območnih enot, izpostav in pisarn. 

Njihova teritorialna organizacija ni usklajena in ne sledi enotni logiki, kar pa žal velja za 

celoten sistem slovenske državne oziroma javne uprave. Na lokalni oziroma teritorialni ravni 

imamo namreč nepregledno strukturo organov, na eni strani 58 upravnih enot, ki imajo od leta 

1995 status samostojnega organa državne uprave, na drugi strani pa številne druge organe z 

območnimi enotami, izpostavami in pisarnami ter zavode s svojo strukturo, ki delujejo kot 

notranje organizacijske enote bodisi ministrstev, organov v sestavi bodisi ali drugih subjektov 

javnega prava. 

»V sistemu državne uprave na lokalni ravni, ki ga v osnovi oblikuje zakonsko predviden in 

podzakonsko urejen sistem 58 upravnih enot, je bilo v letu 2012 bodisi kot notranja 

organizacijska enota bodisi kot način dela organiziranih 167 krajevnih uradov. Krajevne urade 

je imelo ob koncu preteklega leta 38 upravnih enot« (MNZ, 2013, 7-9).  

Reorganizacija oz. prenova upravnih enot v smislu vzpostavitve mreže upravnih okrajev z 

upravnimi enotami kot notranjimi organizacijskimi enotami (izpostavami) bi se izvedla na 

način, da se kot organizacijska mreža državne uprave oblikujejo upravni okraji (model 

splošnih upravnih okrajev). Državna uprava s sistemom upravnih enot bi se torej za potrebe 

teritorialne organizacije izvajanja nalog državne uprave reorganizirala na določeno manjše 

število večjih teritorialnih enot z ohranitvijo upravnih enot kot izpostav. V vsaki večji enoti bi 

se oblikoval organ državne uprave, ki bi na teritoriju večjega števila sedanjih enot opravljal 

vse upravne naloge. Upravni okraji (v nadaljevanju: UK) delujejo samostojno, in sicer tako, 

da se upravne enote  (v nadaljevanju: UE) v 8 okrajih preoblikujejo v okraje, posamezne UE, 

kot na primer Ljubljana (Murska Sobota, Kranj, itd.) postanejo okraji, posamezne upravne 

enote v območju okraja obdržijo naziv UE. Število upravnih enot se tako zmanjša na 50 (8 

UK + 50 UE) oziroma varianta 46 (12 UK + 46 UE), in delujejo kot pomembna vstopna točka 

za državljane. Organizacijsko delujejo kot izpostave upravnega okraja.  

Preoblikovanje delovanja upravnih enot v upravne okraje je izredno pomembno tudi za 

prihodnje oblikovanje in formiranje pokrajin, saj bi se le-te teritorialno lahko vezale na 

obstoječo organiziranost upravnih okrajev, s čimer bi izničili eno izmed pomembnih ovir za 

ustanovitev pokrajin. S tega vidika je predlog 12 upravnih okrajev, vezanih na teritorij 

statističnih regij, manj primeren, zato vidimo 8 upravnih okrajev kot najvišjo še možno mejo. 

Oba predloga predstavljamo v nadaljevanju. Glede vprašanja delovanja pokrajine in njenega 
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razmerja do drugih sistemskih delov, še posebej do državnega upravnega sistema, ki deluje na 

lokalni ravni. Pri soobstoju obeh omenjenih delov se ponujata dve rešitvi: 

1. Celoten proces upravljanja javnih zadev na lokalni ravni poteka vzporedno v obeh delih 

sistema - dvojni konkurenčni sistem. 

2. Proces upravljanja javnih zadev na lokalni ravni poteka samo preko pokrajinske upravne 

strukture - enojni sodelovalni sistem. 

Razvoj lokalne samouprave v Evropi je spremenil nekatere značilnosti upravnih sistemov tega 

tipa. Poudariti je potrebno, da se vedno bolj odpravljajo meje med nalogami, ki jih upravni 

sistemi izvajajo kot svoje lastne naloge, in nalogami, ki jih izvajajo »za državo«. Navedeni 

trendi so posledica spremenjenega odnosa do političnega odločanja na lokalni ravni in 

predvsem standardov državnega nadzora.  

Po burnih debatah ob zadnjem poizkusu ustanavljanja pokrajin v Sloveniji v letu 2004 se je 

stroka in končno tudi politika poenotila, verjetno tudi zaradi svetovne finančne krize, da je v 

Sloveniji primeren – enojni sodelovalni model134. Uvedba osmih samostojnih upravnih 

okrajev:135 

- Celje (Laško, Žalec, Mozirje, Velenje, Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na 

Koroškem, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju), 16 % 

prebivalcev, 

- Koper (Izola, Piran, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica), 8 % prebivalcev, 

- Kranj (Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič), 9 % prebivalcev, 

- Ljubljana (Kamnik, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ribnica, Vrhnika, Cerknica, 

Logatec, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi), 29 % prebivalcev, 

- Maribor (Ruše, Slovenska Bistrica, Pesnica, Lenart, Ormož, Ptuj),16 % prebivalcev, 

- Murska Sobota (Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer), 6 % prebivalcev, 

- Nova Gorica (Idrija, Ajdovščina, Tolmin), 7 % prebivalcev, 

- Novo mesto (Črnomelj, Metlika, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica), 9 % prebivalcev. 

                                                 
134  V prostem govoru smo temu v času aktivnosti za uvedbo pokrajin, rekli tudi »regija kot 

dvoživka«. 

135  Gre za model organiziranosti policijskih uprav. 
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Slika 9.7: Predlog osmih krajev 

 

Vir: Generalna Policijska uprava in lastni prikaz (2014).  

 

Uvedba dvanajstih samostojnih upravnih okrajev:136 

- Celje (Laško, Žalec, Mozirje, Velenje, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Šentjur pri 

Celju), 

- Koper (Izola, Piran, Sežana), 

- Kranj (Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič), 

- Krško (Brežice, Sevnica), 

- Ljubljana (Kamnik, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ribnica, Vrhnika, Logatec), 

- Maribor (Ruše, Slovenska Bistrica, Pesnica, Lenart, Ormož, Ptuj), 

- Murska Sobota (Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer), 

- Nova Gorica (Idrija, Ajdovščina, Tolmin), 

- Novo mesto (Črnomelj, Metlika, Trebnje), 

- Postojna (Ilirska Bistrica, Cerknica),  

- Slovenj Gradec (Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem), 

- Trbovlje (Hrastnik, Zagorje ob Savi). 

 

                                                 
136  Gre za model organiziranosti statističnih regij. 
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Slika 9.8: Predlog dvanajstih okrajev 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije. (2013). 

 

Obe možnosti z osem ali dvanajst upravnih okrajev sta si po svojih predvidenih učinkih 

delovanja zelo blizu glede elementov potencialne smotrnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti. 

Razlike oz. razmerja in odstopanja so vsekakor bistveno manjša kot so v obstoječem sistemu 

58 upravnih enot. 

Zahtevnejše upravne storitve oziroma storitve, ki jih stranke ne potrebujejo pogosto 

(državljanstvo, orožje, tujci, itd.), se bi izvajale izključno na sedežu upravnega okraja. 

Posamezna upravna področja, na katerih se vodijo najzahtevnejši upravni postopki (kot npr. 

gradbena dovoljenja, razlastitve, zaščitene kmetije, komasacije, arondacije, melioracije, 

uzurpacije, degradacije, javne prireditve, ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča, ….), 

se bi strokovno vodila preko okraja, da se zagotovi čim večja kakovost storitev na celotnem 

območju.  V prvi fazi se v prenovo na teritorialne ravni vključijo upravne enote, v nadaljnjih 

fazah pa se pričakuje prilagoditev delovanja drugih upravnih organov. Tako pričakujemo, da 

bo prišlo do poenotenja na nivoju okrajev (8 točk oziroma 12 točk) kot tudi na nivoju lokalnih 

izpostav. Potrebna je tako organizacijska kot tudi prostorska združitev. Za uvedbo UK je 

primarno potrebna sprememba Zakona o državni upravi in uredbe, ki določa teritorialni obseg 

posameznih okrajev.  
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9.4 Preoblikovanje Regionalno razvojnih agencij 

Skozi daljše obdobje je v Sloveniji prisotna razvojna politika manj razvitih območij, najprej s 

poudarkom na demografsko problematiko, ki je imela tudi že regionalno komponento, kasneje 

pa na politiko spodbujanja razvojno regionalnega razvoja. Sistem spodbujanja skladnega 

regionalnega razvoja je do konca 80-ih leti prejšnjega stoletja sicer dal določene pozitivne 

rezultate, vendar manj kot se je pričakovalo. Na določenih manj razvitih območjih se je 

izboljšala opremljenost z gospodarsko in družbeno infrastrukturo, struktura gospodarstva pa 

se ni bistveno spremenila in je slonela na velikih podjetjih, ki so v začetku tega stoletja 

večinoma propadla. Ker se je ohranjalo dokaj nespremenjeno strukturo gospodarstva in ker so 

bila vlaganja predvsem delovno intenzivna, velik del šolane mladine ni dobil ustrezne 

zaposlitve v lokalnih in tudi širših okoljih, se je nadaljevalo odseljevanje predvsem starostno 

mlajšega prebivalstva v urbana okolja. V nekaterih slabše razvitih geografskih, hribovitih in 

obmejnih območij, pa se nadaljevalo praznjenje prostora.  

 

V 90-ih letih smo bili priča zmanjševanju sredstev za regionalno politiko, osredotočenju le na 

demografske kazalnike in sodelovanja sektorskih politik. Država Slovenija je v tem obdobju v 

aktivnostih za vključitev v kohezijsko politiko EU pristopila k spremembi regionalne politike 

in vzpostavila prenovljene sistemske pogoje za njeno izvajanje. V obdobju do leta 2004 je 

pristojno ministrstvo z neposrednimi regionalnimi spodbudami v glavnem financiralo širše 

regionalne projekte, kljub vsemu pa so že v obdobju 2000-2004 imeli pomembno vlogo imeli 

infrastrukturni projekti lokalnih skupnosti.. Visoka gospodarska rast, povečanje sredstev, 

namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, predvsem sredstev EU, in 

optimistične napovedi so spodbudile obsežna vlaganja, predvsem v lokalne projekte, kar je 

dvignilo nivo infrastrukturne opremljenosti. Ugodna gospodarska gibanja  in pričakovanja so 

imele za posledico tudi zmanjševanje registrirane brezposelnosti in dokaj uspešno poslovanje 

ne prestrukturiranega gospodarstva.  

 

         Z nastopom finančne in kasneje gospodarske krize so se pokazale slabosti slovenskega 

modela gospodarskega razvoja tako na nacionalni kot na regionalni ravni. Zaradi velikega 

zmanjšanja naročil podjetjem, tudi do 50 %, kreditnega krča, slabih naložb, zaustavitve 

vlaganj v infrastrukturo in zmanjšane zasebne potrošnje se je zmanjšal BDP in v drugi 

polovici leta 2009 zelo povečalo število brezposelnih in posledično tudi registrirana stopnja 

brezposelnosti (SVLR, 2010, 3).  
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Vir: SURS, prikaz in preračun SVLR.  

 

Največji zmanjšanje števila zaposlenih je bilo v predelovalnih dejavnostih, v kmetijstvu, v 

rudarstvu, medtem ko je bilo zmanjšanje števila zaposlenih v storitvah in v javnem sektorju 

veliko manjši. Posledice gospodarske krize so se pokazale predvsem v regijah, ki so v 

preteklosti zaostajale v razvoju in kjer so propadla nekatera pomembna podjetja oziroma so 

le-ta zašla v težave, na primer v Pomurski in Koroški regiji. Posebej velik je bil vpliv na 

Pomursko regijo, kjer se je stopnja registrirane nezaposlenosti močno povečala. Sprejetje 

interventnega Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 naj bi to 

deloma izboljšal. Stanje na področju regionalnega razvoja zahteva resen premislek o 

obstoječem modelu spodbujanja regionalnega razvoja, saj v regijah ni uspelo zagotoviti 

zadostnega števila »konkurenčnih« delovnih mest z dodano vrednostjo na zaposlenega nad 

30.000 evrov, ki bi omogočala evropsko primerljive plače, primerno socialno varstvo ter 

razvoj podjetij in posledično države, regij in lokalnih skupnosti. Dosedanji načini delovanja 

posameznih sektorskih razvojnih politik v regijah, ki so bile med seboj slabo povezane, niso 

bili dovolj učinkoviti in še posebej ne uspešni. Regionalna politika, ki je v zadnjih nekaj letih 

regijam prepuščala skoraj vso razvojno pobudo, pa je prav tako izkazala slabosti. Regionalne 

Slika 9.9: Regionalni  učinki  krize.  Stopnja  registrirane  brezposelnosti  septembra  2008  in 

njena absolutna sprememba v odstotnih točkah v obdobju do konca leta 2009 
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institucije, še posebej regionalne razvojne agencije, niso bile sposobne povezati različnih 

regionalnih interesov in izrazitega državnega centralizma, ob katerem so se okrepili regijski 

centralizmi in kot odgovor nanje tudi lokalizmi. Finančna in gospodarska kriza je pripomogla, 

da se je jasno pokazala tisto, kar je bilo dotlej prikrito oziroma čemur se ni dalo pravega 

pomena. Na podlagi navedenega je očitno, da je potrebno pristopiti k preoblikovanju modela 

regionalnega razvoja in delovanja Regionalno razvojnih agencij kot izvajalcev na tem 

področju, upoštevajoč tudi druge akterje, ki so se v tem času razvili na regionalnem oziroma 

medobčinskem področju.  

9.4.1 Stanje v regionalnem razvoju na ravni statističnih regij 

V Sloveniji so regionalne razlike še vedno dokaj velike. Pri tem se opozarja na veliko 

razvojno raznolikost slovenskih občin in regij, ki se že več desetletij kaže v koncentraciji 

nekaterih regij, v katerih se nahaja večji del prebivalstva, delovnih mest in gospodarskih 

subjektov, in na drugi strani regij, ki izkazujejo manjšo razvitost, redko poselitev in slab 

razvojni potencial. Tako je kljub predstavljenim prizadevanjem zaznati naraščanje regionalnih 

razlik137. Na to nas navaja razmerje med najbolj in najmanj razvito regijo na podlagi bruto 

domačega proizvoda - BDP (2,14 :1 v letu 2010, 2,1 : 1 v letu 2003 in 1,98 : 1 v letu 2000) in  

realno stanje na področju drugih kazalnikov regionalne rasti, kot je kapital, izobražena 

delovna sila, raziskave in razvoj. Opaža se oblikovanje nekaj pomembnejših razvojnih 

središč, med katerimi znotraj Osrednjeslovenske regije, vodi Ljubljana. Naslednji dve sliki 

jasno kažeta zmanjšanje BDP v Pomurski, Koroški, Zasavski, Gorenjski, Osrednjeslovenski, 

Notranjo-kraški in Goriški statistični regiji. Zmanjšanju BDP, razen v primeru Gorenjske, 

Osrednjeslovenske in Notranjo-kraške regije, sledi zmanjšanje prebivalstva (SVLR, 2010). 

Čeprav se je BDP v preteklih letih zvišal v vseh regijah, so najvišje stopnje rasti dosegale bolj 

razvite regije, kar stanje na področju regionalnega razvoja še dodatno zaostruje, kar 

prikazujemo v naslednjih alinejah (na osnovi javno zbranih podatkov in (SVLR, 2010) uredil 

avtor):  

• Bruto domači proizvod kaže na velike razlike med regijami glede na velikost BDP, saj je 

na primer že samo Osrednjeslovenska regija leta ustvarila več kot tretjino (36,1 % v letu 2007 

                                                 
137  Nekateri ključni akterji na področju regionalnega razvoja navedenih dejstev ne priznavajo, 

oziroma menijo, da bi brez dosedanjega »uspešnega op. a.« delovanja te razlike bile bistveno 

večje. 
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in 36,58 % v letu 2011) celotnega slovenskega BDP, kar je malo manj kot v 9 regijah (39,1 % 

v letu 2007 oziroma 38,67 % v letu 2011) oziroma znatno več kot v 8 regijah (30,7 % v letu 

2007 oziroma 30,42 % v letu 2011) z najmanjšim BDP skupaj - skupaj s Podravsko regijo pa 

polovico slovenskega BDP (49,6 % v letu 2007 oziroma 49,72 % v letu 2011). Iz navedenega 

sledi, da se razlike povečujejo. 

• Osnova za dohodnino na prebivalca je bila v letu 2007, prav tako kot v zadnjih letih, 

najvišja v Osrednjeslovenski regiji, kjer je presegala slovensko povprečje za več kot 20°%. 

Nadpovprečjem je bila še v Obalno-kraški, Gorenjski in Goriški regiji, kjer pa je presegala 

slovensko povprečje med 1 in 4,3 %. V Pomurski regiji pa je dosegla samo 74,2 % 

slovenskega povprečja.  

• Delovna mesta so koncentrirana  predvsem v Osrednjeslovenski regiji. Pomanjkanje 

delovnih mest v posameznih regijah rezultira v večjo in stalno dnevno migracijo zaposlenih in 

višjo stopnjo brezposelnosti. Največje pomanjkanje delovnih mest glede na aktivno 

prebivalstvo je v Zasavski regiji.  

 

Slika 9.10: Število prebivalcev in bruto domači proizvod po statističnih regijah v letu 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir : Statistični urad Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. (2003)  
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Slika 9.11: Število prebivalcev leta 2012 in bruto domači proizvod po statističnih regijah v 

letu 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2014). 

 

• V letu 2008 je imela najvišji indeks dnevne migracije in s tem največji presežek delovnih 

mest nad tam bivajočim delovno aktivnim prebivalstvom Osrednjeslovenska regija, ki je 

presegala slovensko povprečje za dobro petino. Še najbolj se je uravnoteženosti približala 

Obalno-kraška regija, sledijo pa ji Savinjska, Podravska in Goriška regija. Najnižji indeks 

dnevne migracije je imela Zasavska regija, kjer je za več kot  četrtino manj delovnih mest,  

kot je tam živečega delovno aktivnega prebivalstva.  

• Na področju brezposelnosti  so velike regionalne razlike, kjer so najbolj na izpostavljene 

regije, ki že daljši čas presegajo državno povprečje (Pomurska, Podravska, Koroška regija in 

Zasavska regija). V letu 2009 smo priča hitri rasti registrirane stopnje brezposelnosti v vseh 

regijah, še posebej v drugi polovici leta.  

• V zadnjih letih smo priča rasti prebivalstva, koncentracija pa se nadaljuje v 

Osrednjeslovenski regiji, kjer živi že več kot četrtina vsega prebivalstva Slovenije. 

Demografske projekcije napovedujejo zmanjševanje števila prebivalcev v slovenskih regijah 

in njihovo staranje, kar predstavlja za državo, regije in občine dodatne izzive, tako iz vidika 

socialnega-zdravstvenega vidika, kot tudi možnih potencialov za gospodarski razvoj. 
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• Razvojne regije z močnim gospodarskim potencialom so tiste, kjer je prebivalstvo 

nadpovprečno izobraženo, in kjer je med zaposlenimi nadpovprečen odstotek zaposlenih z 

visoko stopnjo izobrazbe. Te regije imajo največje število študentov na prebivalca, 

prebivalstvo pa je bolj zdravo.  

• Med regijam obstojijo razlike v prisotnosti visokošolskih zavodov, ki so koncentrirane v 

Osrednjeslovenski, Podravski, Obalno-kraški regiji in Goriški regiji, čeprav so posamezne 

fakultete in samostojni visokošolski zavodi locirani tudi v ostalih regijah. Z izboljšano 

prometno dostopnostjo in z razvojem IKT se je dostopnost do študija zelo izboljšala.  

• Razlike so tudi v prisotnosti znanstveno raziskovalnih organizacij, ki so večinoma 

locirane v Osrednjeslovenski regiji  oziroma v Ljubljani.  

• Obstajajo razlike v opremljenosti s fizično infrastrukturo, predvsem pa je slaba 

medregijska prometna povezanost, kje tudi manj razvejano cestno omrežje. Prometna 

povezanost občinskih središč znotraj regij je boljša. Glede osnovne komunalne infrastrukture 

ni znatnih medregionalnih razlik, bodo pa predvidoma izpeljane obsežne naložbe v ravnanje s 

komunalnimi odpadki, v varstvo okolja – področje voda, v odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih vod ter v zmanjšanje škodljivega delovanja voda.  

Slika 9.12: Stopnja izobrazbene ravni prebivalstva po občinah 

 

Vir: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2007). 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

123 

Slika 9.13: Izobrazba prebivalcev, starih 25-64, statistične regije, Slovenija, 1. januar 2013 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2014). 

9.4.2 Obmejne regije 

Slovenija ima skoraj 1.400 km državne meje138. V Sloveniji lahko kot obmejne opredelimo 

kar 50 % občin, če obmejni pas omejimo na 10 km. Temu ustrezen je tudi naš čezmejni 

promet. Slovenski državljani opravimo letno okoli 50 milijonov prehodov. Čez mejo gremo v 

povprečju na vsakih 14 dni. Razlike v stopnji razvitosti držav in regij NUTS-2 ravni v radiju 

500 km okoli geometričnega središča Slovenije, merjene v BDP na prebivalca, so zelo očitne. 

Severno in zahodno od Slovenije so regije, ki spadajo med najrazvitejše v EU, kot so nekatere 

severnoitalijanske regije, bavarske regije ter Solnograška regija in Dunaj. Nekoliko manj, 

vendar še vedno nadpovprečno razvitost EU-25139 dosegajo sosednje dežele Furlanija - 

Julijska krajina, Koroška in Štajerska.  

 

Na drugi strani pa Slovenija proti vzhodu in jugu meji na bistveno manj razvite madžarske 

regije in hrvaške regije oziroma države Zahodnega Balkana. Podobno je tudi stanje glede 

                                                 
138  70 cm na prebivalca, kar je dvakrat več kot Avstrija, trikrat več kot Švica in devetkrat več kot 

Nemčija. 

139     Brez Bolgarije, Romunije in Hrvaške. 
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zaposlenosti prebivalstva in konkurenčnosti regij znotraj omenjenega prostora, pri čemer je 

položaj Slovenije po omenjenih kazalnikih celo nekoliko ugodnejši. Slovenske obmejne regije 

so v zadnjih nekaj letih izboljšale svoj  absolutni položaj v primerjavi z obmejnimi regijami v 

Avstriji in Italiji, kljub vsemu, pa je  raven razvitosti večine sosednjih regij v Italiji in Avstriji 

še vedno precej višja od razvitosti slovenskih regij (Slika 9.14).  

»Korak z njimi lovi le Osrednjeslovenska regija, ostale regije pa imajo, tako kot avstrijska 

Gradiščanska ter vse madžarske in hrvaške regije, indeks ravni v primerjavi s povprečjem 

EU-27 pod 80. Vprašanje nadaljnjega razvojnega dohitevanja slovenskih obmejnih območij z 

Avstrijo in Italijo je zato še naprej aktualno in narekuje nadaljnjo krepitev regionalnih 

inovacijskih sistemov ter njihovo čezmejno povezovanje in evro regionalno sodelovanje« 

(SVLR, 2010, 10-11). 

 

Slika 9.14: Regionalni BDP na prebivalca pa tekočih cenah za leto 2006 (EU-27 = 100) v 

primerjavi z sosednjimi regijami na ravni NUTS 3. 

 

Vir: Letno poročilo 2009 o izvajanju Državnega razvojnega programa Republike Slovenije v 

obdobju 2007-2013, SVLR, Ljubljana. (31. maj 2009). 
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9.4.3 Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja 

Država Slovenija je po preoblikovanju regionalne politike v drugi polovici 90-ih postavila 

sistemske pogoje za nadaljnje izvajanje regionalne politike. Državni zbor je leta 1999 sprejel 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v letu 2000 pa so bili sprejeti še 

podzakonski akti, ki so določali cilje, načela, organizacijo spodbujanja skladnega 

regionalnega razvoja, dodeljevanje razvojnih spodbud in merila za opredelitev območij s 

posebnimi razvojnimi problemi. V letu 2001 je Vlada sprejela še Strategijo regionalnega 

razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SRRS), ki je temeljni strateški dokument slovenske 

regionalne politike. SRRS določa podrobnejšo usmeritev za nadaljnje izvajanje regionalne 

politike in njeno prilaganje spremenjenim okoliščinam. Vzpostavljen je bil tudi ustrezen 

institucionalni okvir, ministrstvo odgovorno za regionalni razvoj, Agencija RS za regionalni 

razvoj, regionalne razvojne agencije, itd. Pomembno vlogo naj bi pomenili programski 

odbori, kasneje regionalni razvojni sveti. 

Od leta 2001 dalje je Republika Slovenija začela spodbujati regionalni razvoj z usmerjanjem 

proračunskih sredstev na prednostna območja slovenske regionalne politike. To so bila 

predvsem območja s posebnimi razvojnimi problemi, določena na ravni občin in regije A in 

B140. Po drugi strani je bila regionalna politika prešibka (finančno, institucionalno), da bi 

bistveno preusmerila neugodne razvojne smernice in zagotovila skladnejši razvoj celotnega 

državnega ozemlja. Glavni problemi regionalne politike do vključitve v EU so bili naslednji: 

• primanjkovalo je dobrih projektov, 

• premajhno osredotočenje (preveč podobnih projektov na majhnem teritoriju), 

• financiranje ni bilo sistemsko urejeno, kljub napredku, 

• velike težave pri medsektorskem usklajevanju, 

• primanjkovalo je znanj in izkušenj, 

• spremljanje projektov in programov je bilo nerazvito, 

• vrednotenje projektov, programov in politike ni bilo ustrezno (primanjkovanje znanj, 

metodologij in izkušenj).  

 

Na osnovi dosegljivih podatkov je možno oceniti uspešnost uresničevanja ciljev zastavljenih 

v Strategiji regionalnega razvoja leta 2001-2006.  

                                                 
140  Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj 

(Uradni list RS, št. 44/01). 
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Tabela 9.5 ponazarja, da so bili uresničeni le nekateri cilji Strategije regionalnega razvoja 

Slovenije, kar je v določeni meri tudi posledica hitrega razvoja na ravni države, saj sredstva, 

namenjena skladnemu regionalnemu razvoju do leta 2006, niso bila dovolj velika, da bi lahko 

pomembneje vplivala na skladnejši regionalni razvoj. Navedena izkušnja je v naslednji 

finančni perspektivi EU 2007-2013 vplivala na odločitev o pripravi posebnega Operativnega 

programa spodbujanja regionalnih razvojnih potencialov. Ta sredstva za razvoj regij so bila 

namenjena komplementarnim projektom regionalnega pomena, ki temeljijo na iniciativi od 

spodaj navzgor.  

Po zaslugi sredstev EU se je z letom 2007 znesek sredstev, namenjen regionalnemu razvoju, 

močno povečal. Z določitvijo kvot sredstev po regijah, upoštevaje indeks razvojne 

ogroženosti, je bila dosežena želena alokacija sredstev v korist manj razvitih regij in 

regionalna politika je dobila priložnost, da bi s komplementarnimi regionalnimi projekti 

podprla razvojna prizadevanja sektorskih politik. 

 

Tabela 9.5: Uresničevanje ciljev SRRS 2001-2006 

CILJ 

 

KVANTIFIKACIJA URESNIČEVANJE CILJA  

Zaustaviti povečevanje razlik v 
gospodarski razvitosti in pri 
življenjskih možnostih med 
regijami, s poudarkom na 
celostnem razvoju mest, ki so 
nosilci regionalnega razvoja v 
povezavi s podeželjem.  

Najmanj ohranitev razlike 
v kupni moči BDP na 
prebivalca na ravni NUTS-
3 pri razmerju 1,7 : 1 med 
najbolj in najmanj razvito 
regijo.  

Cilj ni uresni čen. Razmerje med 
najbolj in najslabše razvito regijo se 
je povečalo: 2000 je bilo razmerje 
med najbolj in najmanj razvito 
regijo 1,98 : 1, leta pa 2006 2,18 : 1. 

Trajnostni razvoj vseh 
slovenskih regij in 
preprečevanje nastajanja novih 
območij z večjimi razvojnimi 
problemi.  
 

Dvig absolutne ravni kupne 
moči BDP na prebivalca in 
zmanjšanje registrirane 
stopnje brezposelnosti v 
vseh regijah na ravni 
NUTS-3. 

Cilji deloma doseženi – rast BDP, 
naraščajoče razlike; kljub 
razmeroma ugodnim težnjam se 
brezposelnost na Koroškem in 
Goriškem med leti 2000 in 2006 
poveča. 

Ohranjanje minimalne 
poseljenosti na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije. 
 

Neto medregijski selitveni 
saldo naj ne bi v nobeni 
slovenski regiji na ravni 
NUTS-3 presegel negativne 
vrednosti – 0,5 prebivalca 
na 1000 prebivalcev.  

Cilj ni bil uresni čen. V letu 2006 
je neto medregijski selitveni saldo v 
štirih statističnih regijah presegel 
ciljnih -0,5 ‰. To velja za 
Zasavsko, ter za obmejne regije 
Koroško, Gorenjsko in Goriško. 

Izboljševanje položaja 
slovenskih regij, merjeno v 
BDP po kupni moči na 

Hitrejši razvoj 
Osrednjeslovenske, 
Goriške in Obalno-kraške 

Cilj dosežen: slovenske regije 
dohitevajo italijanske in avstrijske 
obmejne regije, a so razlike med 
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prebivalca, v primerjavi z 
obmejnimi regijami v Avstriji 
in Italiji.  
 

regije od italijanskih 
obmejnih regij; dohitevanje 
avstrijskih manj razvitih 
regij s strani ostalih 
slovenskih statističnih 
regij.  

njimi še vedno velike. 
 

Zmanjšati razlike v zdravju 
med regijami kot posledico 
njihovih slabših razvojnih 
možnosti in slabše dostopnosti 
do zdravstvene službe. 

Zmanjševanje razlik v 
pričakovanem trajanju 
življenja in splošni ter 
specifični umrljivosti; 
zmanjševanje razlik v 
deležu dejavnikov 
tveganja.  

Splošno znižanje umrljivosti, ostali 
dejavniki zaradi metodoloških 
težav nepreverljivi. 

 

Vir: SVLR. (2010, str. 20-21). 

 

Vrednotenje teh razpisov pa je ugotovilo nekatere dejavnike tveganja uspešnosti programa pri 

doseganju ciljev programa: 

1. Svet regije je dejansko politično telo, ki ga sestavljajo župani, zato so pri sprejemanju 

odločitev v ospredju politični in lokalni interesi, manj pa o prioritetah celovitejšega razvoja 

posamezne regije. 

2. Regije nimajo oblikovane jasne definicije regionalnega projekta. Povezovanje večjega 

števila občin pri izvedbi operacij ni pogosta praksa, saj  razdelitev razpoložljivih regijskih 

kvot posameznim občinam, narekuje realizacijo prioritetne projekte posamezne lokalne 

skupnosti. 

3. Regionalne razvojne agencije se premalo vključujejo v pripravo projektov regijskega 

pomena, prav tako pa občine večinoma nimajo dovolj finančnih in kadrovskih zmožnosti, da 

bi pripravile projekte na zalogo, s katero bi lahko ustrezno reagirale na javne razpise, za 

katere je rok za oddajo vlog relativno kratek.  

4. V obmejnem in čezmejnem prostoru se je regionalna politika srečala s povsem novimi 

dejstvi. Odprle so se nove priložnosti in pričakovati, da se bo intenzivnost čezmejnih odnosov 

močno povečala.  

Analize kažejo141, da to ni odvisno le od splošnih mednarodnih pogojev, ampak tudi od kar 

nekaj lokalnih dejavnikov:  

                                                 
141  Milan Bufon: Slovenska obmejna območja po vstopu Slovenije v schengenski prostor; v 

monografiji: Na obrobju ali v osredju?, Milan Bufon s soavtorji, Založba Annales, Koper 2008. 
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• vizije in strategije države ter od razvojnih programov za obmejna območja,  

• ustrezne ozemeljske organiziranosti in decentralizacije javnih funkcij, ki spodbuja 

čezmejno sodelovanje. Vprašanje glede ustanovitve pokrajin, je pri tem izjemno pomembno,    

• funkcionalne organizacije obmejnega prostora za delo in življenje prebivalcev (vprašanje 

evroregij?), 

• stopnje družbene in kulturne integracije obmejnega prebivalstva.  

9.4.4 Pozitivne in negativne izkušnje z regionalno politiko 

Med pozitivnimi izkušnjami dosedanje regionalne politike so doseženi premiki v statusu in 

organiziranosti nekaterih institucij, regionalne razvojne agencije, regionalni razvojni sveti in 

sveti regij v vseh razvojnih regijah, načelih delovanja in načrtovanju ter obsegu vlaganj v 

razvoj regij, še posebej po vključitvi sredstev kohezijske politike EU).  

Izkušnje in rezultati kažejo tudi, da izvedene spremembe niso bile v vseh pogledih optimalne,  

zato je bilo tudi izvajanje manj učinkovito. Trenutna regionalna politika ni dovolj pregledna, 

institucionalna organiziranost na vseh ravneh pa ne zagotavlja uveljavljanja načel partnerstva 

in učinkovitega izvajanja zakonodaje. Medministrska koordinacija je nezadostna, delovanje 

posameznih resornih politik v regijah pa nepovezano in večkrat brez možnih sinergij. 

Institucije na državni in regionalni ravni so nestabilne, sestava svetov regij (župani) omogoča 

prevlado lokalnih interesov. Zaradi tega ni potrebnega osredotočenja na ključne regionalne 

probleme in malo je pravih regijskih projektov. Zaradi velikega števila razdrobljenih 

projektov prihaja do težav pri črpanju kohezijskih sredstev EU, neustrezno pa je tudi 

spremljanje in vrednotenje izvajanja programov. Slabši socialno-ekonomski položaj in 

omejene možnosti finančnih spodbud v času finančne in gospodarske krize zahtevajo 

osredotočenost na ključne razvojne projekte v regijah in polno izkoriščanje notranjih 

potencialov regij. Okrepiti je potrebno aktivnosti, ki bodo zagotavljali večjo usklajenost in 

partnerstvo pri načrtovanju ter izvajanju regionalnih razvojnih programov. Zagotoviti je 

potrebno bolj učinkovito koordinacijo nacionalnih sektorskih razvojnih politik in izboljšati 

učinkovitost regionalne politike. Potrebne so spremembe v usmeritvah, statusu in v 

institucionalni organiziranosti regionalne politike. 
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9.4.5 Razvojne institucije v regijah 

        Regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju: RRA) je osnovna oblika organizacije za 

operativno izvajanje regionalne politike na ravni razvojne regije. Vsaka razvojna regija ima 

le eno RRA, razvojne naloge pa lahko po sklepu sveta regije opravljajo tudi območne 

razvojne agencije (v nadaljevanju: ORA). Med temi razvojnimi institucijami so precejšnje 

razlike v kadrovski zasedbi, v storitvah in v pravnoorganizacijski obliki. Poleg navedenih 137 

redno zaposlenih se v teh razvojnih institucijah opravljajo tudi javna dela in dela za določen 

čas ter dela na pogodbeni osnovi (SVLR, 2010, 28).  

 

Z navedenimi institucijami sklepa SVLR142 pogodbe o sofinanciranju razvojnih nalog na 

regionalni ravni, ki so v javnem interesu. Skupni obseg sofinanciranja na letni ravni znaša 1 

milijon evrov. Med regije so ta sredstva razdeljena po ključu, ki upošteva s 60-odstotno utežjo 

fiksni del, ki je enak za vse razvojne regije, in s 40-odstotno utežjo spremenljivi del. 

Spremenljivi del je odvisen od števila občin na območju razvojne regije in indeksa razvojne 

ogroženosti regije. SVLR (MGRT) financira razvojne naloge na regionalni ravni ob pogoju, 

da tudi občine zagotovijo svoj delež sredstev in sicer najmanj 40 %.  

 

Tabela 9.6: Pozitivne in negativne izkušnje z regionalno politiko 

 

POZITIVNE IZKUŠNJE 

 

NEGATIVNE IZKUŠNJE  

• Vzpostavitev 

institucionalnega okvira: 

odgovorno ministrstvo  

• Sprejeta zakonodaja. 

• Povečana finančna 

sredstva. 

• Strateške podlage: na ravni 

države in po resorjih. 

• Uspešno izvedena faza 

načrtovanja kohezijske 

• Regionalna politika ni podrobneje definirana in 

pozicionirana. 

• Nezadostna medministrska koordinacija – nizka 

stopnja povezovalnih instrumentov med navidez 

vzporednimi vidiki planiranja.  

• Spreminjajoča vloga institucij za izvajanje 

regionalne politike. 

• Odsotnost druge ravni lokalne samouprave.  

• Primanjkuje pripravljenih celostnih regionalnih 

projektov (manjkajoča finančna podpora, kadrovski 

                                                 
142  Sedaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
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politike. 

• Izkušnje s pripravo 

regionalnih razvojnih 

programov. 

• Organi upravljanja za 

kohezijsko politiko. 

• Razvojni zamah v regijah. 

• Večja pozornost javnosti 

regionalnim problemom 

deficit, manjkajoča strokovna podpora države). 

• Prevlada lokalnih interesov (prevlada parcialnih 

interesov, prevladujoča vloga občin pri odločanju 

pri koriščenju regionalnih spodbud, drobitev 

regionalnih kvot sredstev na občinske kvote). 

• Premajhno osredotočenje na ključne probleme 

(preveč podobnih projektov na (pre)majhnem 

teritoriju). 

• Pomanjkljiv občutek odgovornosti pri strateških 

odločitvah. 

• Težave pri črpanju EU sredstev (zapleteni 

postopki, kadri, lastna udeležba, likvidnost, …). 

• Neustrezno spremljanje in vrednotenje projektov, 

programov in institucij na regionalni ravni. 

Vir: Strokovne podlage za pripravo novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja. SVLR: (2010, str. 28).  

 

Iz navedenega je mogoče oceniti, da država in občine v povprečju skupaj financirata nekaj 

več kot 5 zaposlenih na razvojno regijo. To pomeni manj kot 50 % stroškov dela, ki nastanejo 

v razvojnih institucijah. upoštevajoč še druge stroške, je mogoč zaključek, da morajo regijske 

razvojne institucije veliko večino sredstev za svoje delovanje pridobiti na trgu.  

Tabela 9.7: Prednosti in slabosti RRA 

Prednosti Slabosti 

1. Multifunkcionalnost in 

prilagodljivost 

2. Razpoložljiva 

1.  Zastarela znanja in samozadostnost kadrov.  

2. Neenotni statusi (ponekod prevladujoč zasebni 

kapital143, ponekod prevladujoča vloga mestnih 

                                                 
143  Zasavje - REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ d. o. o. RCR d. o. o., direktor Garantini 

 Tomislav z osnovnim vložkom:     119.069,72 EUR  je bil do 21. 8.  2014 59,53 % lastnik 

oziroma večinski solastnik. Tega dne je svoj  v deležu 29,77 % pripisal sinovoma, Sergeju 

Garantini in delež v višini 29,76 % Metodu Garantini, ki sta skupaj sočasno pridobila še 3,23 % 

delež in sicer, Sergej Garantini 1,61 % in Metod Garantini 1,62 %. Skupaj imata navedena tako 
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infrastruktura 

3. Mreža kontaktov in 

prepoznavnost v regiji 

4. Dostop do raznovrstnih 

informacij države, občin, ipd. 

5. Razvejane mreže 

kontaktov v EU in na JV 

Evrope 

6. Znanja razvoja, prijave in 

vodenja, upravljanja mehkih 

projektov  

7. Znanja upravljanja 

finančnih shem in programov 

8. Nekatere območne razvojne 

agencije zelo dobro delujejo 

občin144), struktura, ..  

3. Premajhna samoiniciativnost tistih RRA, ki so 

odvisne od občin. 

4. Večina nima dolgoročnega strateškega načrta 

in vizije.  

5. Nimajo lastnih sredstev za vlaganje v študije, 

razvoj projektov, itd. 

6. Preslab nadzor nad poslovanjem RRA – ni 

merjenja rezultatov in kakovosti storitev, ni 

standardov. 

7. Ni koordinacije na strani države, ki vstopa ali 

sofinancira različne dejavnosti RRA (SVRL - 

MGRT, JAPTI - VEM,  

     Sklad za razvoj kadrov - štipendije,itd.).  

8. Slabo poznavanje prostorskega načrtovanja. 

9. Prenos znanja znotraj regije in med regijami 

(ni srečanj, konferenc, itd.). 

10. V nekaterih regijah osredotočenost na 

regionalna središča in gospodarsko dimenzijo 

razvoja. 

Vir: Strokovne podlage za pripravo novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja. SVLR. (2010, 30) 

 

                                                                                                                                             

62,76 % delež. Vir: AJPES, 28. 7. 2015. Gorenjska - BSC – POSLOVNO PODPORNI CENTER 

d. o. o., Kranj,  Brajnik Vesna z osnovnim vložkom:     2.378,00 EUR  EUR  je 27,9830 %  

solastnik. Vir: AJPES, 17. 1. 2014. 
144  Podravska - MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p. o. MRA p. o. je v lasti Mestne občine 

Maribor. Osrednjeslovenska - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE 

URBANE REGIJE je v lasti Mestne občine Ljubljana.  Obalno-kraška REGIONALNI 

RAZVOJNI CENTER KOPER je Mestna občina Koper izmed občin edini družbenik oziroma 

solastnik, poleg ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE in 

GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE LJUBLJANA. 
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Pri izvajanju razvojnih nalog v regijah pogodbeno sodelujejo, poleg tistih, ki so vpisane v 

evidenco pri SVLR-MGRT, in njihovo dejavnost SVLR sofinancira tudi nekatere druge 

razvojne institucije (SVLR, 2010). Te institucije imajo skupaj dodatnih 62 redno zaposlenih 

za polni delovni čas. Skupno je torej v razvojnih institucijah v regijah okoli 200 redno 

zaposlenih. 

9.4.6 Vizija regionalnega razvoja in preoblikovanje delovanja Regionalnih razvojnih 
agencij 

Pri regionalni politiki naj ne bi šli samo za vlaganje v materialni kapital regij in aktivnosti 

samo v gospodarskem smislu, ampak tudi za vlaganja v družbeni kapital regij, kar  vključuje 

tako človeški kapital, socialnega kapital, kulturni kapitala in v okolje. Prav tako, tudi 

konkurenčnosti regij ne more temeljiti samo za gospodarsko konkurenčnosti na globalnem 

trgu, ampak tudi na učinkovitost in uspešnosti v smislu celovite kakovosti življenja, varstva 

okolja  in trajnostno sonaravne rabe naravnih virov. 

 

Slika 9.15: Vloga RRA-jev v državah članicah EU 

  

Vir: Absorption capacity for Structural Funds in the regions of Slovenia. (2001, str. 21). 

 

       Modeli vloge RRA-jev: 

• Model A je zelo redek. Primer je bil Shanon Development na Irskem. 

• Model B je tudi top-down pristop. Obstoji nacionalna regionalna agencija, ki ima v 

regijah svoje pisarne. Primer je Švedska (NUTEK). 
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• Model C je primer Nizozemske, kjer je RRA v veliki meri navezana na regionalno oblast 

(provinco). 

• Model D: RRA-ji so posledica iniciativ lokalne samouprave. Imajo različne oblike in so 

nastali iz različnih vzrokov. Niso rezultat sistematičnega pristopa, zato niso prisotne na 

celotnem ozemlju države. Take primere imamo povsod po EU in tudi v državah kandidatkah 

(primer Poljske v 90-ih letih). 

Danes velja, da je predvsem v anglosaksonskih državah pomembna povezanost med državo 

(ministrstvi) in RRA-ji, medtem ko za ostale članice velja, da so RRA-ji vedno bolj v službi 

regij in vse manj v službi centralne oblasti. Medtem ko so bile v preteklosti razvojne agencije 

ustanovljene na problemskih območjih, pa so danes prisotne na območju celotne države 

(SVLR, 2010, 72-73). 

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji predvideva, dinamične in ustvarjalne regije, ki imajo  

lastno izraženo identiteto in učinkovito upravljanje, s katerim so sposobne zaznavati in se 

vključiti v globalne razvojne priložnosti. Ne pomenijo le izpostave države in interesov 

posameznih lokalnih okolij, temveč avtonomen subjekt in povezovalec na širšem regionalnem 

oziroma medobčinskem območju in področju delovanja, ter tudi ustvarjalca enakovrednih in 

sinergijskih partnerstev z ostalimi akterji regionalnega in medobčinskega povezovanja. 

Njihov razvoj naj temelji na ekonomski uspešnosti in učinkovitosti, socialni pravičnosti in 

okoljski odgovornosti. Splošni razvojni cilji regionalne politike so: 

• Povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital v regijah ter povečati njegovo 

učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe 

naravnih virov. 

• Reševanje strukturnih problemov ciljnih problemskih območij in zmanjševanje njihovega 

razvojnega zaostanka. 

• Uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov slovenskih regij s pomočjo sodelovanja z 

ostalimi akterji regionalnega in medobčinskega povezovanja. 

• Nadaljnje vsebinsko, ciljno in strateško povezovanje s skupnimi občinskimi organi, 

predvsem tam kjer kvantitativno in kvalitetno delovanje skupnih občinskih uprav to že 

omogoča, SOU Spodnje Podravje, SOU Maribor, SOU SAŠA, SOU Koroška, SOU Posavje, 

SOU Zasavje. 

• Uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov slovenskih regij s pomočjo sodelovanja s 

podobnimi območji in institucijami v mednarodnem prostoru. 
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Glede na sedanji model delovanja regionalnega razvoja, ki ni bil ravno uspešen, saj je imelo 

pristojno ministrstvo za regionalni razvoj preveč pristojnosti in vloge, celo patronatov nad 

delovanji posameznih razvojnih agencij. Med drugim se je dopuščalo in se dopušča mešanje 

privatnih interesov z javnimi sredstvi. Nedopustno je, da se podaljšuje neurejeno stanje 

lastništva 145.  

V Sloveniji bi morali slediti modelu C in D pri nadaljnjem razvoju in vlogi regionalnih 

agencij. S tem, da v Sloveniji trenutno še nimamo pokrajin, bi nam bil lahko bližje model D. 

Vendar glede na dejstvo, da na regionalnem oziroma na medobčinskem nivoju delovanja že 

delujejo nekateri subjekti, je potrebno vključiti tudi oblike delovanja modela C in ga strateško 

oblikovati v kombinacijo modela CD. 

                                                 
145  Kar se je ponovno dogodilo z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 

(Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), ki je bil v letu 2012 spremenjen in obveznost statusnega 

preoblikovanja RRA v javni zavod črtana iz 20. člena. Prehodna določba (34. člen, ki govori: (2) 

RRA, ki opravlja splošne razvojne naloge v regiji po tem zakonu, se mora v skladu z 20. členom 

tega zakona ustanoviti kot javni zavod do 31. decembra 2013), sprejeta v letu 2011 je ta s tem 

postala nerelevantna. Aktualno stanje glede zahtevanega pravnega statusa RRA je naslednje: 

 20. člen ZSRR-2 (po spremembi ZSRR-2A) 

 (3) »RRA mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 – je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena 

od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža, 

 – ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji, 

 – izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije, 

 – predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji, 

 – izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi 

splošnih razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano območno razvojno partnerstvo, 

 – izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti 

o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne 

razvojne naloge v regiji.« 15. člen ZSRR-2A 

 (3) RRA, ki je z dnem uveljavitve tega zakona vpisana v evidenci regionalnih razvojnih agencij pri 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nadaljuje z opravljanjem splošnih razvojnih 

nalog v regiji do konca programskega obdobja. Pogoje iz prve alineje tretjega odstavka 20. člena 

zakona mora izpolniti najpozneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona. Torej v letu 2016, do 

takrat pa glede na dinamiko dosedanjih sprememb lahko pričakujemo še vrsto inovativnih rešitev. 
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9.5 Strategija za ustanovitev pokrajin 

Priprava in sprejetje strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je nujna 

zaradi več utemeljenih razlogov. Več kot 20 let po uvedbi lokalne samouprave je ozemlje 

države razdrobljeno na preveliko število občin, kar povzroča težave in onemogoča izvajanje 

nalog, ki so v vseh občinah vsebinsko enake, razlikujejo se količinsko, glede na velikost 

občine. Hkrati so nerealizirane ustavne določbe o pokrajinah, raznolik in neenoten je položaj 

in vloga ožjih delov občin, ustavna določba o mestnih občinah je imela večje ambicije od 

realiziranih. K pripravi strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je leta 

2011 Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pozval Odbor za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora s sklepom, sprejetim po opravljeni javni 

predstavitvi mnenj, po kateri je sprejel Stališča in sklepe o strategiji razvoja lokalne 

samouprave v Republiki Sloveniji146. Že pred tem, pa tudi kasneje, je več drugih institucij 

ugotovilo, da v Sloveniji nimamo strateškega dokumenta, ki bi za daljše obdobje začrtal 

razvoj lokalne samouprave. Računsko sodišče Republike Slovenije je tako leta 2012 izdalo 

revizijsko poročilo Ureditev področja občin, v katerem med drugim ugotavlja, da je glavni 

razlog za obstoječe stanje na področju lokalne samouprave pomanjkanje strategije, ki bi 

določala jasne cilje na področju občin, ter da na to kažejo pogoste spremembe zakonodaje na 

področju lokalne samouprave. Nekatera odprta vprašanja lokalne samouprave je aktualiziral 

tudi Monitoring izvajanja ratificirane Evropske listine lokalne samouprave, ki ga je v 

novembru 2010 opravil Sekretariat institucionalnega odbora Kongresa lokalnih in regionalnih 

oblasti Sveta Evrope.  

         Pri pripravi strategije je potrebno upoštevati, da je Ustava Republike Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: ustava) lokalno samoupravo opredelila kot pravno sistemsko institucijo 

in eno svojih temeljnih demokratičnih načel. Načelo decentralizacije oblasti oziroma jamstvo 

lokalne samouprave je umeščeno med uvodne splošne določbe ustave, ki opredeljujejo 

vrednote slovenske države in načela družbene ureditve. Pri pripravi strategije je potrebno 
                                                 
146  Odbor je predlagal, da se pripravi objektivno in kritično analizo stanja na področju lokalne 

samouprave in na podlagi te izdela strategijo razvoja lokalne in regionalne samouprave, ki naj bo 

osnova za pripravo nove sistemske zakonodaje. Odbor je izdal mnenje, da nov ustavni koncept 

(dve ravni) lokalne samouprave zahteva sprejem nove zakonodaje, ki bo onemogočala nadaljnjo 

drobitev občin. Pripraviti je potrebno nov Zakon o financiranju občin, ki bo vsebinsko povezan z 

obdavčenjem nepremičnin. Vlada naj bi po mnenju odbora morala pripraviti predlog potrebnih 

sprememb območij občin, ki bo občine združeval v večje funkcionalno zaokrožene enote. 
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preveriti izvajanje vseh določb ustave, ki se nanašajo na lokalno samoupravo, še posebno 

določbe, ki se nanašajo na pokrajine in mestne občine, saj oboje sodi med neizvedene institute 

lokalne samouprave v Sloveniji (Izhodišča za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave 

v Republiki Sloveniji – predlog za obravnavo, Ministrstvo za notranje zadeve,  gradivo za 

Vlado RS, 2013, 7).   

Slika 9.16: Mestna območja in urbana središča v Sloveniji 

 

Vir: Oddelek za Geografijo, Fakulteta za umetnost, Univerza v Ljubljani. (2006). 

 

Ustavni koncept lokalne samouprave določa dve ravni samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Osnovna raven so občine, medtem ko so pokrajine opredeljene kot širše samoupravne lokalne 

skupnosti na ravni med občino in državo.  

Strategija naj bi obravnavala obe ravni, s tem da bo pri občinah konkretnejša z možnostjo 

takojšnjega ukrepanja, pri pokrajinah pa bi bila bolj strateško usmerjena. V našem nadaljnjem 

obravnavanju se bomo, sicer upoštevajoč celotno problematiko delovanja lokalne samouprave 

v Sloveniji, omejili predvsem na pokrajine oziroma pripravo strategije za ustanovitev pokrajin 

v Sloveniji. 
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9.5.1 Ustavnopravna opredelitev pokrajin 

Načelo decentralizacije oblasti oziroma garancija lokalne samouprave je umeščeno med 

uvodne splošne določbe Ustave, ki opredeljujejo vrednote slovenske države in načela 

družbene ureditve.  

        Tako je v skladu z 9. členom Ustave prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena 

lokalna samouprava. Po Ustavi uresničujejo prebivalci lokalno samoupravo v občinah in 

drugih lokalnih skupnostih (138. člen Ustave).  

        V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 

zadevajo samo prebivalce občine ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanje 

prenese država z zakonom ob zagotovitvi sredstev, pri čemer opravlja nadzor nad 

zakonitostjo, primernostjo in strokovnostjo dela njihovih organov (140. člen Ustave). 

         Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne 

pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest (drugi odstavek 141. člena Ustave).  

          Pokrajine pa se ustanovijo za opravljanje lokalnih zadev širšega pomena in z zakonom 

določenih zadev regionalnega pomena. Ustava Republike Slovenije v skladu z načelom 

decentralizacije oblasti določa pristojnosti pokrajin. Pokrajina se ustanovi, torej je pristojna 

za opravljanje nalog širšega lokalnega pomena in zadev regionalnega pomena, določenih z 

zakonom (prvi odstavek 143. člena). 

          Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne 

pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva (tretji odstavek 143. člena). 

9.5.2 Pristojnosti pokrajin 

V skladu z Ustavo so delovna področja nalog pokrajin: 

- lokalne zadeve širšega pomena, 

- zadeve regionalnega pomena, 

- naloge iz državne pristojnosti prenesene pokrajinam v izvrševanje. 

Lokalne zadeve širšega pomena so naloge, ki jih je treba opravljati v interesu in v korist več 

občin na bolj ekonomičen in učinkovit način. Praviloma gre za naloge zagotavljanja storitev 

obveznih gospodarskih javnih služb, ki terjajo velika vlaganja v javno infrastrukturo in 

opremo, ali pa visoka tehnologija in strokovna zahtevnost terja vlaganja v razvoj, strokovni 

kader in drugo, kar vse pomeni, da posamezna občina postaja nesposobna opravljati take 

naloge. Kljub temu, da je temeljni princip razmejitve pristojnosti med državo, pokrajinami in  
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občinami, razmejitev z zakonom, pa je v skladu z načeli MELLS treba zagotoviti pokrajinam 

pristojnost, da za posamezne zadeve širšega pomena določijo svojo pristojnost. 

Naloge regionalnega pomena so tiste, ki po svoje smislu niso lokalnega pomena, prav tako pa 

niso državnega pomena; so torej nekakšnega vmesnega oziroma regionalnega pomena. To so 

zlasti naloge na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, regionalnega razvoja 

gospodarstva, turizma, kmetijstva, varstva okolja in še posebej prostorskega planiranja, 

gradnje in vzdrževanja javnih cest regionalnega pomena, srednjega in višjega šolstva, storitev 

socialnih služb, zagotavljanje bolnišničnega in specialističnega zdravstvenega varstva, 

zagotavljanje javnega interesa za kulturo na regionalni ravni in drugo.  

 

Tabela 9.8: Pristojnost pokrajin 

PRISTOJNOSTI POKRAJIN  

IZVIRNI DELOKROG  
PRENESENI 

DELOKROG  

 

NALOGE ŠIRŠEGA LOKALNEGA 

POMENA 

 

NALOGE 

REGIONALNEG

A POMENA 

DRŽAVNE NALOGE, 

PRENESENE V 

OPRAVLJANJE Z 

ZAKONOM  

Fakultativne Obligatorne Obligatorne Obligatorne 

Statut pokrajine 

na podlagi 

zakona 

Zakon Zakon Zakon 

Nadzor 

zakonitosti 

Nadzor 

zakonitosti 

Nadzor zakonitosti Nadzor zakonitosti, 

strokovnosti in 

primernosti  

Vir: V sodelovanju z ministrstvi izvedena analiza nalog, katere rezultati so bili predstavljeni v 

poročilu o aktivnostih povezanih z ustanavljanjem pokrajin, ki ga je vlada sprejela 15. 11. 

2001147. 

                                                 
147  Poročilo  o  aktivnostih, povezanih  z  ustanavljanjem  pokrajin  v   Sloveniji  s   sklepi   Vlade  

RS,    št.  015-13/2001-3,  z  dne 15. 11. 2001. 
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Pokrajine naj bi predvidoma izvajale tudi določen del nalog državne uprave, v kolikor ne bi 

šlo za odločitev in ločitev državnih nalog na regionalni ravni v svoj upravni sistem. Predsvem 

so to posamezne naloge iz državne pristojnosti, kot so npr. odločanje v upravnih zadevah na 

področjih in  ki so povezane z nalogami regionalnega pomena.  

Ustanovitev pokrajin bi pomenila uvedbo novega upravnega sistema v upravno organizacijsko 

ureditev države. Pri tem nov upravni sistem seveda poseže v položaj že obstoječih upravnih 

sistemov. Vsi upravni sistemi se namreč nahajajo na istem ozemlju in delujejo za  iste ljudi. 

Uvedba pokrajin bi tako močno posegla v obstoječo teritorialno ureditev državne uprave in 

deloma tudi  v položaj občin. Glede na navedeno je nujno, preden se pristopi k normativni in 

dejanski ureditvi pokrajin, izdelati funkcionalno analizo državne uprave s poudarkom na 

njenih teritorialnih enotah, ter funkcionalno analizo obstoječe mreže občin. Tako bi ob že 

opravljeni funkcionalni analizi občinskih pristojnosti dobili dokaj ustrezno in realno podlago 

za vključitev pokrajin in njihovih funkcij v celotni sistem družbenega upravljanja, saj bi 

pokrajine svoje funkcije črpale iz obstoječih funkcij države in občin. 

 

Na pokrajine ob ustanovitvi ne bi bilo smiselno prenesti preštevilne in  preobsežne naloge za 

izvajanje državnih funkcij, saj bi se s tem lahko preveč obremenilo pokrajine z državnimi 

funkcijami in preusmerilo delovanje pokrajin preveč v izvajanje upravnih nalog, kar bi 

zmanjševalo aktivnosti  njihovo razvojno smer. Pokrajinam se morajo najprej dati vsebino, 

kar so njihove izvirne naloge, ki omogočajo uveljavljanje interesov, ki se oblikujejo na 

regionalni ravni.  
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Slika 9.17: Členitev Slovenije na tri in sedem regij ter funkcionalna območja delavcev 

(dnevnih) vozačev v središčno občino 

 

Vir: GURS in Andrej Pogačnik, Miha Konjar, Konstanca Soss (2011). 

 

Razmišljanja o pokrajinah, kot osnovni  strukturi za izvajanje državnih nalog, lahko imajo za 

posledico zmanjšanje njihove samoupravne vsebine in preobremenjevanje z državnimi 

nalogami. Pri tem gre za posamezne naloge, ki jih v skladu z veljavnimi področnimi zakoni 

opravlja ali država, ali občine, zato je treba naloge pokrajin natančno določiti in prenesti v 

pokrajinsko pristojnost s posameznimi področnimi zakoni (Predlog zakona o prenosu nalog v 

pristojnost pokrajin, SVLR, 2006).148Glede na izkušnje ob uvajanju pokrajin v letih 2006-

2008 pa je bil poleg pristojnosti eno temeljnih vprašanj število pokrajin. Takratni predlog 

štirinajstih pokrajin ni dobil večinske podpore in kasnejše realizacije z odločitvijo Državnega 

zbora. Iz do sedaj prikazanega izhaja, da je tudi 12 statističnih regij preveliko število, saj 

nekaterim območjem ne omogoča dovolj ekonomskega, socialnega in intelektualnega 

potenciala za pomembnejši razvojni preboj, kljub nekaterim pozitivnim aktivnostim 

spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Mnogoštevilne  raziskave in  avtorji  so večinsko  

                                                 
148 Avtor naloge, je bil član delovne skupine za pripravo navedenega zakona. 
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opredelili število pokrajin v razponu od števila 3 do največ 8, pri čemer je številka 3 oziroma 

tri pokrajine vsebinsko bliže trem deželam kot pokrajinam. Z ekonomskega vidika pomeni 

sigurno dokaj optimalno izhodišče, vendar z vidika družbenega, političnega in ne nazadnje 

mednarodnega delovanja pa se lahko postavljajo posamezna tehtna vprašanja in tudi vprašanje 

kompatibilnosti delovanja Slovenije kot države.  

Upoštevajoč predstavljene dileme, kot tudi racionalna izhodišča za kvalitetno delovanje 

pokrajin v Sloveniji, zožujemo večinski predlog, tako da bi bilo smiselno realizirati 5 do 

največ 8 pokrajin v Sloveniji. 

 

Glede na to, da bi se takšni ureditvi morali podrediti vsi podsistemi, pa je pričakovati kar 

nekaj odporov, med drugim tudi glede spremembe volilnih enot in volilnih okrajev. 

 

10 REORGANIZACIJA POLITI ČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI 

Sledeč temeljnemu cilju našega dela v tem poglavju ne bomo razpravljali o morebitnih 

spremembah volilnega sistema, namreč spremembi volilnega sistema, od proporcionalnega 

sistema v smeri večinskega sistema, temveč o organizacijski podlagi oziroma določitvi 

območij, na katerih se izvajajo vsakokratne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, v 

smislu preoblikovanja volilnih okrajev in volilnih enot, ki dokaj nevidno, vendar močno 

posredno zavirajo ustanovitev pokrajin, saj bi  to močno spremenilo organiziranost, notranjo 

organizacijo in hierarhijo političnih subjektov. Le-te bi bilo potrebno uskladiti z novo mrežo 

pokrajin. Ob tem se seveda postavlja kot nuja preoblikovanje Državnega sveta v pravi  drugi 

dom demokratičnega sistema Republike Slovenije v Zbor občin in pokrajin. 

10.1 Sprememba volilnih okrajev in volilnih enot 

Ob pričakovani spremembi teritorialne organiziranosti upravnih enot, lokalne samouprave, 

občin in pokrajin, ter upravne organiziranosti, bodo temu nujno morale slediti spremembe 

organiziranosti tudi za območja volilnih okrajev in volilnih enot. 

Sedanja organiziranost volilnih območij namreč ni kompatibilna z nobeno od predlaganih 

območij lokalne in upravne reforme teritorija. Zadnje debate o spremembi političnega sistema 

se  dotikajo  tudi  volilnih okrajev, saj  naj  bi  s tem in večanjem pomena preferenčnega glasu 

volivec dobil bolj pomembno  vlogo pri določanju svojega političnega predstavnika. V 
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kolikor pa ne bi prišlo do omenjene spremembe in do izjemnega lokalnega vpliva na 

izvoljivost posameznega poslanca, je potrebno po našem mnenju preoblikovati volilne okraje, 

saj je vrednost posameznega glasu znotraj posameznega volilnega okraja lahko zelo 

različna149.  

 

Slika 10.1: Volilne enote z volilnimi okraji 

 

Vir : http://www.szaos.si/predstavniki/predlagani-predstavniki/drzavni-zbor. (28. 4. 2014). 

 

»Za volilne okraje zakon določa kriterij enakega števila prebivalstva. Poleg tega določa, da 

okraj lahko obsega območje ene občine, območje dveh ali več občin ali območje dela občine. 

S tem je zagotovljena celovitost in kompaktnost okraja« (Toplak, 2000, 106). 

Po sedaj veljavnem Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor se 

določi  10  volilnih enot, v  katerih  se  voli skupno  90 poslancev. Dve od  vseh volilnih enot 

sta posebni volilni enoti za volitve poslancev italijanske in madžarske narodnostne skupnosti. 

                                                 
149  Npr. volilni okraj Hrastnik ima 10.397 prebivalcev. Matematično ima vsak prebivalec (torej ne 

volivec) možnost vpliva na izglasovanje poslanca 0,009 %, v volilnem okraju Laško (Laško in 

Radeče) pa  skoraj pol manj, in sicer le 0,0053 %, kar je v nasprotju z demokratičnimi principi in 

načelom, da mora vsak glas pomeniti praviloma enak oziroma skoraj enak vpliv. 
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V ostalih osmih enotah se voli 88 poslancev. Vsaki je zagotovljeno enako število mandatov 

oziroma poslanskih mest. 

Volilne enote v Sloveniji so se oblikovale na podlagi zakonskih izhodišč, ki naj bi sledila 

kriteriju enakega števila prebivalcev. Obstoječi volilni ureditvi so prilagodile organizacijo in 

vsebino delovanja tudi politične stranke in spreminjanje le tega skoraj nikomur ne prinaša 

velikih koristi, kvečjemu izgubo nekaterih pozicij oziroma notranje strankarsko napetost. 

Sprememba bi pomenila tudi preoblikovanje dela strukture in moči skoraj vsake stranke. 

Glede na to lahko pričakujemo odpore oziroma vsaj nezavzemanje za kakršnekoli 

spremembe. 

10.2 Preoblikovanje Državnega sveta v Zbor občin in pokrajin 

Dvodomnost je pojav, ki se stalno razvija in geografsko nenehno širi. Gotovo ne zgolj po 

naključju. Prav tako to gotovo ni izraz nekakšne institucionalne mode. Dvodomnost dejansko 

ponuja številne prednosti. Prvič, je logičen izraz federalnega sistema, kot to kaže primer 

avstrijskega Zveznega sveta, ki predstavlja 9 dežel. Drugič, je izbor za razmislek, ki omogoča 

dvojni pogled na zakonodajo in vladno politiko. Tretjič, je izboljšano predstavništvo različnih 

segmentov družbe in človeške raznolikosti, kot to omogoča slovenski Državni svet. Četrtič, je 

odgovor na nove demokratične težnje, ki se izražajo skozi zahteve po lokalni samoupravi in 

po večji bližini s »terenom« in petič, je tudi inštrument za institucionalno ravnovesje in 

zaščito pred ekscesi večine ali pritiskom aktualnega dogajanja. 

Poudariti velja raznolikost dvodomnosti in njeno zmožnost spreminjanja. Dvodomnost je 

dejansko pojav, ki se ujema z raznolikostjo. Črnogledi duhovi bi tem razlikam verjetno 

pripisovali negativen značaj, vendar je ravno obratno. Državni svet, zvezni svet, senat, dom 

narodov, posvetovalna skupščina itd., zgornji domovi niso enolični. Njihova sestava, vloga, 

pristojnosti in celo imena se razlikujejo od države do države. Ustanove namreč preprosto 

odsevajo raznolikost družb, ki jih predstavljajo. Vsaka ima svojo lastno legitimnost. Vsi ti 

odtenki se odlično izražajo ravno v zgornjih domovih. Zato se moramo zavzemati za to 

heterogenost, ki poudarja bistveni vidik dvodomnosti. 

         Dvodomnost pooseblja raznolikost družb. Upošteva njihovo socialno realnost, v vsej 

njeni  različnosti in  bogastvu, ter  dopolnjuje predstavniško funkcijo, ki  jo zagotavlja spodnji  
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dom150. Torej, zgornji dom je jamstvo za demokracijo, za svobodo. Res je, da ljudje ne berejo 

vsak dan, kaj dela zgornji dom, katere so njegove dejavnosti, tako kot je to značilno za 

spodnji dom in njegove aktivnosti, vendar zgornji dom nemoteno deluje in je pomemben. Prvi 

dom lahko vedno stori napake in zato mora biti nekje na voljo še neka druga stopnja, kjer 

neka druga modrost lahko napako popravi (Državni svet, Poncelet Christian, 2007, 9). 

»Drugi domovi prispevajo k vzpostavitvi identitete, da so močno zakoreninjeni v regijah151, v 

domovini in v deželah« (Državni svet, Kneifel Gottfried, 2007, 14). 

          Vendar, ko govorimo o dvodomnosti, poznamo popolno in nepopolno dvodomnost. 

Popolna bi bila tista, ko bi bila oba domova v popolnoma enakopravnem položaju in imela 

enake pristojnosti. Ampak popolne dvodomnosti v praksi, skladno s to definicijo, na svetu 

sploh ni. Vedno gre za nepopolno dvodomnost, ki pa je v slovenskem primeru pripeljana do 

ekstrema, kajti en dom je drugemu izrazito podrejen. V našem primeru je jasno, da gre za 

podreditev drugega doma, ki ima pristojnosti v zakonodajnem postopku, ki so v določenem 

delu primerljive s pristojnostmi drugih domov drugod po svetu. 70 institucij oz. teles 

izpolnjuje kriterije drugih domov, kot jih postavlja politologija. Torej lahko rečemo, da ima 

70 držav v tem trenutku dvodomni sistem, vendar je s tem ta primerjava pravzaprav že v veliki 

meri problematična. Ko pa gremo v podrobnosti, ugotovimo, da je samo devet od 70-ih 

drugih domov takih, da nimajo pravice vlagati amandmajev. Nekateri med njimi to 

kompenzirajo s tem, da imajo pravico absolutnega veta oziroma, kot v nizozemskem primeru, 

pravico končne odločitve (Državni svet, Grims, Branko, 2007, 21-22). 

         Vendar ima drugi dom lahko različne vloge. Prva in nedvomno najpomembnejša je, da 

je  zgornji  dom pravzaprav predstavništvo držav oziroma nekih relativno suverenih entitet, ki 

sestavljajo državo. Tipičen primer je ameriški Senat. Do določene mere to gotovo velja tudi 

                                                 
150  V Franciji se je dvodomnost razvijala skozi stoletja. Ta večstoletna realnost se je porodila leta 

1795 z ustanovitvijo zgornjega doma kot reakcija proti ekscesom edinega zbora, Konvencije, pod 

katero je vladal teror. Šele kasneje, po letu 1875, si je Senat III. republike, zmagovalni Senat, 

pridobil moč, da lahko vlade prisili k odstopu. Senat se je razvijal še naprej, vse do danes, in 

preživel tudi nekaj let, od 1946. do 1958. leta (v času IV. republike), z imenom Svet republike. 

 Dvodomnost je v Franciji tako postala konstanta na institucionalnem prizorišču in zdi se, da to 

odgovarja globokim težnjam francoskih državljank in državljanov. 
151 Pogled na zgodovino zgornjega doma avstrijskega parlamenta razkriva, da je že leta 1920 Zvezni 

ustavni zakon opredelil Avstrijo kot parlamentarno republiko na podlagi zveznih dežel. Ustanovil 

je Zvezni svet kot zbornico dežel, z možnostjo sodelovanja pri sprejemanju zvezne zakonodaje.  
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za Zvezno republiko Nemčijo in Zvezno republiko Avstrijo. Druga vloga, ki je morda še 

najbolj zgodovinska, je, da gre za nekakšno predstavništvo določenih zgodovinskih 

korporacij, praviloma fevdalnih korporacij. Jasno, tu govorimo o Domu lordov (House of 

Lords), katerega vloga se zelo spreminja. Tretja vrsta je predstavništvo lokalnih skupnosti. 

Tudi to možno vlogo zgornjih domov je mogoče omeniti kot posebno vlogo. Zadnja vloga je 

zgornji dom kot korektiv spodnjega doma. Naj pri tem citiramo avtorja Leonida Pitamica v 

delu Država, ki je zapisal, da je splošna, torej ljudska predstavnica zbornica, navadno na 

nizki stopnji strokovnega znanja, zato naj se njeni zakonodajni sklepi revidirajo po strokovno 

sposobnejšem in preudarnem senatu, ki se tudi ne bo dal vedno voditi po strankarskih vidikih, 

ki so pogosto odločilni za ljudsko zbornico. Kako je to resnično tudi še za današnji čas 

(Državni svet, Pirnat, Rajko, 2007, 26). 

Izmed navedenih vlog se moramo odločiti za eno, pri čemer dve nedvomno odpadeta. Nobene 

zgodovinske tradicije nimamo, da bi bilo sploh potrebno imeti določen Državni svet152 

oziroma zgornji dom, tako da ta zgodovinska vloga na vsak način odpade in Slovenija tudi ni 

federalna država. Znotraj tega pa je pred nami dilema oziroma “trilema”, ali naj se Državni 

svet sploh ohrani. Če se ohrani, obstaja dilema, ali gre za nekakšen korektiv, relativno 

poudarjeno političnemu odločanju Državnega zbora ali pa za predstavništvo lokalnih 

skupnosti, govorimo seveda o pokrajinah. A vedeti moramo, da sta ti dve vlogi relativno zelo 

različni in posledično mora biti tudi zelo različen način oblikovanja ter vloga Državnega 

sveta. Če naj bo korektiv Državnemu zboru, kar naj bi bila moja prva izbira in preimenovanje 

v senat, moramo podaljšati mandatno dobo. Potem je potrebno popolnoma spremeniti volilni 

sistem tako, da bo za pasivno volilno pravico dvignil prag na določeno relativno višjo starost, 

40 let ipd. Skratka, da se bo senat oblikoval kot relativno stabilno telo, ki ni odvisno od 

dnevne politike in ki posledično lahko skrbi, bodisi umirjanje, bodisi razgibanje politične 

situacije. Seveda tudi to vključuje določeno spremembo vloge v zakonodajnem postopku in še 

posebej v ustavodajnem postopku. 

 

             Na drugi strani je možno Državni svet preoblikovati v tem smislu, da bo samo 

predstavništvo pokrajin. Ta model je nedvomno enostavnejši, vendar pomeni odmik od 

                                                 
152 V strokovni podlagi za sprejem Ustave, ki je kasneje dobila popularni naslov “podvinska ustava”, 

ker smo jo napisali v Podvinu, drugi dom ni bil predviden (Državni svet, Grad, Franc, 2007, 28). 
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prejšnjega modela v relativno majhnem obsegu. Kajti vedeti moramo, da zbor pokrajin 

pomeni interesno predstavništvo pokrajin, spet na podlagi univerzalnosti, in da gre tu samo 

za vprašanje, v kolikšni meri so pokrajine nekako konstitutivni element Slovenije kot države. 

Bojimo se lahko, da v manjši meri, saj ni tradicije pokrajin in da bo morda do tega težje priti 

(Državni svet, Pirnat, Rajko, 2007, 27). 

 

Ustava je zato, kar se tiče Državnega sveta, notranje izredno nedorečena. Ne daje mu dovolj 

jamstev za neko solidno pozicijo, za neko parlamentarno avtonomijo, ki jo mora vendarle 

imeti drugi dom nekega parlamenta. Nima dovolj jamstev nasproti Državnemu zboru, ki lahko 

z zakonom uredi kar hoče.  

 

        Ustavodajalec se je namreč v stiski, ko je bilo očitno, da Državni svet na ustavni ravni ni 

dovolj urejen, zatekel k temu, da je določil, da organizacijo Državnega sveta določi zakon, ki 

ga Državni zbor lahko sprejme z navadno večino. Zgolj sreča je bila seveda, da smo sprejeli  

Zakon o državnem svetu kompleksno, da smo v enem zakonu sprejeli tudi zakon o volitvah v 

državni svet, ki se po Ustavi sprejema z dvotretjinsko večino in je bil celoten zakon sprejet z 

dvotretjinsko večino. Toda, povedati moramo nekaj, kar je bilo že rečeno, in sicer, da je 

nekakšno v zraku obstoječe prepričanje, da Državni svet ni nikakršen drugi dom tega 

parlamenta, da pravzaprav verjetno sploh ne bo deloval. To je bilo zelo v zraku in je v veliki 

meri vplivalo tudi na rešitve v Zakonu o državnem svetu, ki bi ob istem ustavnem pooblastilu 

po prepričanju, glede na to, da se je Državni svet v okviru svojih šibkih pristojnosti aktivno 

uveljavil, bil zelo drugačen, kot je bil sprejet takrat. Seveda se moramo zavedati, da je morda 

še prezgodaj za razpravljanje o tem, ali bi bilo smotrno Državni svet preoblikovati v nek zbor 

regij. Proti temu obstaja veliko pomislekov, zlasti ker je Slovenija majhna država in do neke 

mere so utemeljeni (Državni svet, Grad, Franc, 2007, 29-30).  

        Pristojnosti Državnega sveta153 so, v primerjavi s pristojnostmi Državnega zbora, kot 

splošnega  predstavniškega  organa, izredno  šibke. Ta  nemoč Državnega  sveta, ki  v  nobeni 

                                                 
153  Naj začnem s spominom na nek dan, v zadnjih mesecih leta 1991, ko sem imel priložnost, da sem 

se pogovarjal s takratnim predsednikom Skupščine Republike Slovenije dr. Francetom Bučarjem, 

in sicer v njegovi službeni pisarni. Dr. Bučar je medtem občasno skozi okno opazoval 

demonstracije sindikatov oziroma več tisoč delavcev, ki so s transparenti krožili okrog zgradbe 

Skupščine, našega takratnega parlamenta, in protestirali zoper nekatere zakonodajne ukrepe. To je 

bil ravno čas, ko smo v skupščinski Ustavni komisiji intenzivno razpravljali o instituciji 
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zadevi ne soodloča z Državnim zborom, se kaže tudi v praksi. Ob tem je paradoksalno, da ima 

Državni svet po ustavi tudi pristojnost, ki, sama po sebi, daleč presega pristojnosti mnogih 

drugih domov parlamentov. Ustava in posledično tudi zakon, ki ureja področje referenduma, 

dajeta namreč Državnemu svetu splošno možnost, da zahteva razpis zakonodajnega 

referenduma (Državni svet, Cerar, Miro, 2007, 37).  

Večina pristojnosti Državnega sveta je šibkih, do sprememb Ustave v letu 2013 je razpolagal 

vsaj z možnostjo zahteve ta razpis referenduma154155. Tudi sestava Državnega sveta156 je bolj 

ponesrečena sestavljanka lokalnih interesov, predstavnikov delodajalcev in delojemalcev, 

predstavnikov  kmetov, obrtnikov in samostojnih  poklicev in  predstavnikov  negospodarskih 

dejavnosti. Vsi našteti, razen lokalne samouprave, imajo oblikovane svoje interesne skupine 

                                                                                                                                             

Državnega sveta – ali naj takšen organ opredelimo v Ustavi in na kakšen način. Takrat je 

predsednik Bučar pokazal na demonstrante in rekel nekako takole: ¨Vidite, zato je smiselno imeti 

Državni svet. Te demonstracije so velika potrata časa in energije in na koncu bodo brez pravega 

učinka. Če pa bi imeli vsi ti delavci in sindikati morda enega ali dva predstavnika v tej zgradbi, 

torej v Državnem svetu, bi preko teh predstavnikov na cenejši in hitrejši način verjetno uspeli 

doseči bistveno več (Državni svet, Cerar, Miro, 2007, 33). 
154  V praksi je bila edina stvar, ki je v resnici pripeljala do spoštovanja odločitev Državnega sveta, 

možnost grožnje z referendumom, kadar je dal veto na posamezni zakonski predlog. Takrat se je 

potem iz preproste računice voljo Državnega sveta praviloma upoštevalo. Vsi veste, da 

referendum v tem trenutku stane približno 600 milijonov tolarjev in seveda se ni hotelo tvegati 

toliko denarja. A samo v takih primerih se je Državni svet upošteval. Vse ostale odločitve so bile 

praviloma, z izjemo nekaterih, zavržene, preglasovane, veti preglasovani in Državni svet je tako 

obstal ob strani političnega dogajanja (Državni svet, Grims B., 2007, 23). 
155  Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90, 97, 99) 

(Uradni list RS, št. 47/13). 

156  Vsebina 96. člena Ustave RS pravi, da je Državni svet zastopstvo socialnih, gospodarskih, 

poklicnih in lokalnih interesov. Državni svet ima 40 članov, ki ga sestavljajo: 

-  štirje predstavniki delodajalcev, 

-  štirje predstavniki delojemalcev, 

-  štirje predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, 

-  šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti in 

-  dvaindvajset predstavnikov lokalnih oblasti. 

-  
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in institucije, preko katerih lahko vplivajo na svoj položaj, zato ni primerno oziroma je vsaj 

zelo neposrečena rešitev, da se jih neposredno vključuje v politični sistem odločanja. 

 

V kolikor želimo oblikovati pokrajine oziroma močnejša gospodarska in družbena jedra, 

morajo biti ti interesi tudi ustrezno zastopani in da lahko njihovi predstavniki sodelujejo v 

državnem zakonodajnem postopku, kjer se lahko odloča o njenih temeljih delovanja. V 

nadaljnjih tabelah in grafih predstavljamo rezultate in analizo ankete (Tabela 11.23,  Tabela 

11.24 ter Graf 11.14 in Graf 11.15). 

 

11  ANALIZA REZULTATOV ANKETE  

V tem poglavju podajamo opis statističnega vzorca in z opisno statistiko ponazarjamo 

rezultate ankete po sklopih in zaključimo s preverjanjem hipotez. 

11.1 Opis vzorca 

V tem poglavju predstavljamo  rezultate anketiranja med slovenskimi občinami in skupnimi 

občinskimi upravami v Sloveniji po posameznih interesnih področjih in pojasnila vodilnih 

predstavnikov po posameznih ministrstvih. Opisujemo rezultate predlaganih sprememb in 

vzpostavitev medobčinskega povezovanja in sodelovanja kot pomembnega faktorja v smislu 

nadomestitve normalne organiziranosti države in lokalne samouprave. V okviru naloge  in 

postavljenih tez smo si najprej zastavili področje raziskovanja. Gre za področje 

medobčinskega sodelovanja in povezovanja, sočasno s preverjanjem povezave z ustanovitvijo 

in delovanjem pokrajin.  Navedeno področje raziskovanja je pomembno z vidika preveritve 

delovanja nekaterih institucij na vmesni ravni med občinami in državo, in ugotovitve potrebe 

po delovanju nekaterih obstoječih institucij na tej ravni in ustanovitve eventualnih pokrajin. 

Prav tako se nam zdi potrebno najti odgovor, ali bi lahko aktivnejše delovanje obstoječih in 

novih institucij izboljšalo stanje pri krepitvi avtonomnosti občin in spodbujanju regionalnega 

razvoja. V zvezi z navedenim smo v obdobju od 30. maja 2014 do vključno 22. junija 2014 v 

okviru empirične raziskave na 211 slovenski občin in na 48 skupnih občinskih uprav poslali 

elektronski anketni vprašalnik. Nazaj smo prejeli  izpolnjenih 111. Od tega je bila večino 

odgovorov prejetih s strani občin (Tabela 11.1). Odgovore je tako posredovalo več kot 34 % 

vseh občin in preko 81 % vseh skupnih občinskih uprav. Glede na populacijo proučevanih 
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subjektov je realizirani vzorec v obsegu 43 % in v primeru skupnih občinskih uprav znatno 

višji, medtem ko so občine v vzorcu redkejše kot v populaciji. Na anketo so odgovarjale 

občine, ki so ustanoviteljice Skupnih občinskih uprav in tudi tiste, ki to niso. Skupne uprave, 

ki so odgovorile na anketo, so imele različno število vključenih občin, od dveh pa do 

enaindvajset, povprečje pa je 5,6 vključenih občin. Anketni vprašalnik je v prilogi. V 

nadaljevanju predstavljamo analizo rezultatov anketiranja med slovenskimi občinami in 

skupnimi občinskimi upravami v Sloveniji po posameznih interesnih področjih ter pojasnila 

vodilnih predstavnikov po posameznih ministrstvih.  

Tabela 11.1:Struktura vzorca glede na populacijo 

 Realizirani vzorec Populacija 

 Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

 Občina 72 64,9 211* 81,5 

 SOU 39 35,1 48 18,5 

 Skupaj 111 100,0 259 100 

Vir: Lastna raziskava. 

*Populacija je po izvedbi anketiranja narasla na 212.  

 

Ker nismo pričakovali značilnih razlik v odgovorih med občinami in občinskimi upravami, 

pridobljenega vzorca nismo oteževali. Vsekakor smo zadovoljni s tako visokim odzivom, ki 

nam omogoča dokaj zanesljivo interpretirati dobljene rezultate. 

Izmed občin, ki so odgovorile na anketni vprašalnik, je kar 94,4 % takšnih, ki so sodelovale 

vsaj pri eni soustanovitvi  SUO (Tabela 11.2), kar nakazuje na visoko stopnjo zavesti o 

pomenu tovrstne oblike medobčinskega sodelovanja in delovanja.  

Tabela 11.2: Soustanoviteljstvo občin 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 4 5,6 

Da 68 94,4 

Skupaj 72 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 



Žohar, Franc.2016.«Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.« 
Doktorska disertacija., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

150 

Na podlagi spodnje tabele (Tabela 11.3) lahko trdimo, da med respondenti prevladuje 

sodelovanje v SOU na področju inšpekcijskega nadzora in redarstva, medtem ko so različna 

druga področja v smislu medobčinskega sodelovanja v kontekstu SUO precej zanemarjena.  

 

Tabela 11.3: Sodelovanje občin v SUO glede na vsebino (N=111) 

 Frekvenca Odstotek 

 Inšpekcija 96 86,5 

 Redarstvo 87 78,4 

 Prostor 22 19,8 

 Revizija 18 16,2 

 Drugo 21 18,9 

Vir: Lastna raziskava. 

11.2  Opisna statistika 

Predstavljamo posamezne vsebinske sklope, kot so: enakomernejši razvoj Slovenije, 

medregionalna konkurenčnost kot gibalo gospodarskega razvoja in povečanje BDP ter 

zmanjšanje demokratičnega deficita.  

11.2.1  Enakomernejši razvoj Slovenije 

Med respondenti na vprašanje o ustreznosti ureditve delovanja SOU jih velika večina meni, 

da je področje ustrezno urejeno (Tabela 11.4). Med tistimi, ki so mnenja, da področje ni 

ustrezno urejeno, je 9 občin in 4 SOU.  

 

Tabela 11.4: Ustreznost ureditve SOU 

 

 

 

 

 

Vir: Lastna raziskava. 

 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 13 12,9 

Da 88 87,1 

Skupaj 101 100,0 
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Med tistimi anketiranci, ki so na vprašanje  o ustreznosti ureditve SUO odgovorili negativno, 

pa je, kot najpogostejši, omenjeni specifični razlog slaba povezanost s posamezno občino, 

čeprav v celoti prevladujejo različni drugi posamični dejavniki (Tabela 11.5). 

 

Tabela 11.5: Razlogi za neustrezno urejenost delovanja SOU (N=13)  

 

 

Da Ne Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Premajhna formalna 

povezanost 
2 15,4 11 84,6 13 100 

Zapleteno delovanje 2 15,4 11 84,6 13 100 

Nepovezanost s 

posamezno občino 
5 38,5 8 61,5 13 100 

 Drugo 8 61,5 5 38,5 13 100 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 

 

Večina občin (to vprašanje ni relevantno za SOU), ki se je opredelila glede seznanjenosti  z 

možnostjo ustanovitve interesne zveze občin in možnostjo prenosa občinskih nalog na tako 

zvezo, je s tovrstno možnostjo seznanjena, hkrati pa večina občin tovrstno možnost zavrača 

(Tabela 11.6). 

 

Tabela 11.6: Seznanjenost občin z možnostjo ustanovitve interesnih zvez za izvajanje 

prenesenih občinskih nalog in pripravljenost za ustanovitev tovrstne zveze 

Seznanjenost z možnostjo ustanovitve interesne zveze Frekvenca Odstotek 

Ne 13 22,4 

Da 45 77,6 

Skupaj 58 100,0 

Pripravljenost za ustanovitev interesne zveze  Frekvenca Odstotek 

Ne 37 64,9 

Da 20 35,1 

Skupaj 57 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 
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Med občinami, ki se bi odločile za ustanovitev interesne zveze občin, pa bi največ občin 

sodelovalo na področju gospodarskih javnih služb, medtem ko  so druge opcije precej manj 

zanimive (Tabela 11.7) 

 

Tabela 11.7: Področja potencialnega sodelovanja (N=20)   

 

 

Da Ne Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

 Prostorsko planiranje 9 45,0 11 55 20 100 

 Gospodarske javne 

službe 
14 70,0 6 30 20 100 

Negospodarske javne 

službe 
7 35,0 13 65 20 100 

 Varovanje okolja 8 40,0 12 60 20 100 

 Drugo 2 10,0 18 90 20 100 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 

 

Glede na splošno nezanimanje za ustanovitev interesnih zvez (do sedaj ni bila ustanovljena 

niti ena) smo poskušali ugotoviti, kakšni so razlogi za takšno stanje.  Občine, ki so na to 

vprašanje odgovorile, so najpogosteje izpostavile politične razloge,  katerim sledi neizvajanje 

določb ZLS, čeprav največ občin dejanskih razlogov ne pozna.   

 

Tabela 11.8: Razlogi za neustanavljanje interesnih zvez občin (N=60)   

 

 

Da Ne Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Neizvajanje določb  

ZLS 
11 18,3 49 81,7 60 100 

Politični razlogi 18 30,0 42 70 60 100 

Drugo 10 16,7 50 83,3 60 100 

Ne vem  24 40,0 36 60 60 100 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 
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Tabela 11.9 jasno kaže, da večina respondentov (tako občin kot SOU) meni, da sodelovanje 

zmanjšuje centralizem in povečuje avtonomnost občin.  

 

Tabela 11.9: Zmanjševanje centralizma skozi sodelovanje 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 14 14,3 

Da 84 85,7 

Skupaj 98 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Občine, ki so prepoznale pomen skupnega sodelovanja, vidijo povezovanje občin kot upor 

proti centralizmu in povečevanje lastne demokracije na podlagi povečevanja učinkovitosti in 

uspešnosti posameznih občin ter skozi možnosti prijav za skupne projekte (kar je nujno 

povezano z zmanjševanjem finančne odvisnosti od države), medtem ko so druge opcije manj 

popularne (Tabela 11.10). 

Tabela 11.10: Ključni načini zmanjševanja centralizma in povečevanja avtonomije (N=84)   

 

 

Da Ne Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Povečevanje 

učinkovitosti in 

uspešnosti občin 

60 71,4 24 28,6 84 100 

Povečevanje 

možnosti za skupne 

projekte 

59 70,2 25 29,8 84 100 

Zagotavljanje 

infrastrukture za 

širša območja 

34 40,5 50 59,5 84 100 

Povečevanje 

dejanske in finančne 

samostojnosti občin 

16 19,0 68 81 94 100 

Drugo 6 7,1 78 92,9 84 100 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 
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Med tistimi odgovori, ki zanikajo povezavo med medobčinskim sodelovanjem in 

povezovanjem ter povečano avtonomijo občin ter decentralizacijo, se najpogosteje kot razlog 

za stanje pojavlja odsotnost regij, kot vmesne ravni med centralno in lokalno oblastjo. Temu 

pa posamično sledi prenos odgovornosti za decentralizacijo na RRA. Nihče od respondentov, 

ki v sodelovanju ne vidijo potenciala za decentralizacijo, pa ni odgovoril, da medobčinsko 

povezovanje in sodelovanje ni pomembno (Tabela 11.11).  

Tabela 11.11: Razlogi  za nepomembnost občinskega sodelovanja (N=13)  

 

 

Da Ne 

Frekvenca Frekvenca 

Manjkajo pokrajine 6 7 

Medobčinsko sodelovanje ni pomembno 0 13 

Medobčinsko sodelovanje ne poteka na dovolj obsežnem območju 2 11 

To je vloga RRA 4 9 

Drugo 4 9 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 

 

Na podlagi podatkov (Tabela 11.12) lahko trdimo, da praktično vsi respondenti trdijo, da 

medobčinsko sodelovanje spodbuja regionalni razvoj.  

 

Tabela 11.12: Medobčinsko sodelovanje spodbuja regionalni razvoj 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 4 4,0 

Da 96 96,0 

Skupaj 100 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Respondenti, ki v medobčinskem povezovanju in sodelovanju vidijo priložnost za regionalni 

razvoj, to največkrat opažajo skozi sodelovanje na podlagi enakopravnega povezovanja, 

čemur sledi povezovanje različnih nivojev vladanja. 
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Tabela 11.13: Način krepitve regionalnega razvoja skozi medobčinsko sodelovanje (N=94)   

 

 

Da Ne Skupaj 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Povezovanje na 

temelju sodelovanja 
70 74,5 24 25,5 94 100 

Povezovanje večjih 

območij 
38 40,4 56 59,6 94 100 

Povezovanje 

različnih nivojev 
50 53,2 44 46,8 94 100 

Krepitev regionalne 

identitete 
28 29,8 66 70,2 94 100 

Drugo 4 4,3 90 95,7 94 100 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 

 

V nadaljevanju smo respondente spraševali po možnosti, da pravno dovoljene oblike 

sodelovanja nadomestijo predvideno združevanje občin. S to možnostjo soglaša več kot tri 

četrtine tistih, ki so na vprašanje odgovorili (Tabela 11.14).  

 

Tabela 11.14: Sposobnost medobčinskega sodelovanja, da nadomesti združevanje občin 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 22 22,7 

Da 75 77,3 

Skupaj 97 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Med razlogi, zakaj združevanje občin ni potrebno in ga je mogoče nadomestiti z 

medobčinskim sodelovanjem kot nadomestnim ukrepom, respondenti, ki so pritrdili tej opciji, 

najpogosteje navajajo racionalizacijo delovanja občin in zmanjševanje stroškov delovanja 

občin. Kot tretji razlog (s precej manjšim strinjanjem) pa je pričakovanje povečevanja 

ekonomije obsega, kjer se pričakuje, da bodo skozi medobčinsko sodelovanje posamezne 

lokalne javne institucije oskrbele večje število ljudi.  
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Graf 11.1: Razlogi za nadomestitev  združevanja občin z medobčinskim sodelovanjem 

(N=75)   

 

Vir: Lastna raziskava in prikaz. (možnih je bilo več odgovorov) 

 

Če smo pri prejšnjem vprašanju (Tabela 11.14 in Graf 11.1) lahko pokazali, da respondenti 

vidijo v medobčinskem sodelovanju priložnost za ohranitev obstoječega stanja, pa temu ni 

tako v primeru, ko naj bi medobčinsko sodelovanje nadomestilo pokrajine, saj skoraj dve 

tretjini menita, da medobčinsko sodelovanje pokrajin ne more nadomestiti.  

 

Tabela 11.15: Medobčinsko sodelovanje kot nadomestek pokrajin 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 56 65,1 

Da 30 34,9 

Skupaj 86 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Respondenti, kot najpomembnejši razlog za neustanovitev pokrajin, navajajo dejstvo, da je 

medobčinsko sodelovanje dolgoročnejša oblika delovanja za razliko od povezovanja občin v 

regije, kar je razumljeno kot trenutna politična aktivnost. Ker je tovrstno medobčinsko 
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sodelovanje celovito, je tudi kakovostna rast sodelovanja od spodaj navzgor, za razliko od 

vsiljenih pokrajin.  

 

Graf 11.2: Razlogi za nadomestitev ideje o pokrajinah z medobčinskim sodelovanjem (N=31)   

 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 

Respondenti kot najboljšo obliko krepitve medobčinskega sodelovanja, kot nadomestilo 

pokrajin,  navajajo predvsem finančno sodelovanje in posredno funkcionalno sodelovanje 

(vzpostavljanje skupnih kompetenc). Pri tem je zanimivo dejstvo, da samo 3,2 % 

respondentov verjame, da je medobčinsko sodelovanje kot nadomestek regij mogoče krepiti 

skozi krepitev neposredne demokracije.  
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Graf 11.3: Načini krepitve medobčinskega sodelovanja (N=31)  

 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 

Respondenti so skoraj enotni v prepričanju, da bo občinsko sodelovanje tudi v primeru 

vzpostavitve pokrajin ostalo enako aktualno (Tabela 11.16). 

 

Tabela 11.16: Aktualnost medobčinskega sodelovanja v primeru vzpostavitve pokrajin 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 6 6,4 

Da 88 93,6 

Skupaj 94 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Poglavitni razlog za ohranjanje aktualnosti medobčinskega sodelovanja v primeru ustanovitve 

pokrajin predstavlja neizbežnost racionalizacije občinskega delovanja, ki ne izhaja iz same 

ideje ustanovitve pokrajin. Temu sledijo drugi razlogi, kot je krepitev tako občin kot pokrajin 

oziroma zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja nalog na širšem območju, ki pokriva ozemlje 

več občin (ne pa nujno pokrajin, ali pa prestopa meje pokrajin).  
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Graf 11.4: Razlogi za aktualnost medobčinskega sodelovanja v primeru ustanovitve pokrajin 

(N=88)   

 

Vir: Lastna raziskava. (možnih je bilo več odgovorov) 

 

Med ostalimi elementi (racionalnostjo samega sodelovanja, spodbujanjem sodelovanja med 

občinami in pokrajinami ter drugimi potencialnimi pozitivnimi učinki) ne obstaja statistično 

značilna povezanost. Iz tega lahko vsebinsko sklepamo na dve zadevi. Prvič, občine kljub 

morebitni ustanovitvi pokrajin še vedno prepoznavajo pomembnost medobčinskega 

sodelovanja. Drugič, občine se zavedajo dejstva, da pokrajine ne bodo povezovale občin na 

ustrezni infrastrukturni osnovi, ter da ne bodo zagotavljale ustrezne kadrovske podpore 

temeljnim nalogam občine. Več kot dve tretjini respondentov verjame, da bi reorganizacija 

državnih organov na regionalnem nivoju pomenila enakomernejši razvoj Slovenije (Tabela 

11.17).  

Tabela 11.17: Reorganizacija državnih organov na regionalnem nivoju pomeni enakomernejši 

razvoj Slovenije 
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Respondenti med pozitivnimi učinki regionalne reorganizacije državnih organov, do katerih bi 

potencialno prišlo, najpogosteje navajajo različne ekonomske pozitivne učinke v smislu 

zmanjševanja stroškov, približevanja storitev uporabnikom in podobno. Na drugi strani pa je 

med tistimi, ki verjamejo, da regionalna reorganizacija državnih organov nima pozitivnih 

učinkov najpogosteje zaslediti pomisleke v smislu odpora različnih interesov do spremembe 

zaradi potencialnih kadrovskih in drugih učinkov v smislu izgube privilegijev. Na drugo 

mesto se uvršča skupina različnih drugih vzrokov. Nekateri pa se bojijo tudi za zmanjšanje 

ugodnosti zaposlenih in povečanje transparentnosti.  

Graf 11.5: Najpogostejši razlogi za stališče, da bi reorganizacija državnih organov na 

regionalnem nivoju pomenila enakomernejši razvoj Slovenije (možnih je bilo več odgovorov, 

N=56) 

 

Vir: Lastna raziskava. 
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Graf 11.6: Najpogostejši razlogi proti stališču, da bi reorganizacija državnih organov na 

regionalnem nivoju pomenila enakomernejši razvoj Slovenije  (možnih je bilo več odgovorov, 

N=22) 

 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Čeprav več kot dve tretjini respondentov meni, da bi reorganizacija državnih organov 

pomenila pozitiven korak k enakomernejšemu razvoju Slovenije, pa je kar 80,5 % takšnih, ki 

tovrstne pozitivne učinke pripisuje vzpostavitvi regij oziroma pokrajin (Tabela 11.18). 

  

Tabela 11.18: Regionalizacija pomeni enakomernejši razvoj Slovenije 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 17 19,5 

 

Da 
70 80,5 

 

Skupaj 
87 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 
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Respondenti so na nek način zanimivo, čeprav predvidljivo izrazili upanje, da bi vzpostavitev 

regij zmanjšala moč Ljubljane, kot edinega centra v državi. Ostali potencialni pozitivni 

učinki, kot je samo oblikovanje sistema policentrizma, vzpostavitev novih centrov kot centrov 

različnih resursov in potencialnih sinergij v posameznih regijah (čeprav še vedno prepoznanih 

kot pričakovanih pozitivnih učinkov) pa imajo precej manjšo težo.  

 

Odgovori kažejo na to, da je najpomembnejši razlog za vzpostavitev regij, poskus oslabitve 

Ljubljane, brez kakšne posebne strategije, kaj se bo dogajalo potem. Na drugi strani pa 

skeptiki, ki trdijo, da vzpostavitev pokrajin ne pomeni nujno enakomernejšega razvoja, kot 

oviro vidijo predvsem v dejstvu, da večina središčnih območij ni sposobnih prevzeti vloge 

spodbujevalca razvoja ter da sočasno država ne bo ustrezno ekonomsko podprla novih središč.  

 

Graf 11.7: Razlogi za možnost, da vzpostavitev pokrajin spodbudi enakomernejši razvoj 

 

Vir: Lastna raziskava. 
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Graf 11.8: Razlogi proti možnosti, da vzpostavitev pokrajin spodbudi enakomernejši razvoj v 

Sloveniji  (možnih je bilo več odgovorov, N=17) 

 

Vir: Lastna raziskava. 
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trdijo, da bi to pomenilo vzpostavitev glavnih središč v Sloveniji, in tistimi, ki trdijo, da bi 

vzpostavitev regij povzročila sinergije znotraj posameznih območij. Kramerjev koeficient 

(0,326 ob signifikanci 0,007)  pa nakazuje relativno močno povezanost med obema 

spremenljivkama, kar pomeni, da posamezniki, ki predpostavljajo, da bodo regije z namenom 

enakomernejšega razvoja izoblikovala središča, pričakujejo, da bodo ta središča izoblikovala 

interno koherentno sodelovanje, ki bo imelo notranje sinergijske učinke. Z drugimi besedami, 

pričakujejo krepitve regionalne identitete.  

 

Graf 11.9: Povezava med stališči, da bi regije povzročile oblikovanje središč in da bi regije 

vzpostavile sinergijo znotraj pokrajin 

 

Vir: Lastna raziskava. 

   

11.2.2 Medregionalna konkurenčnost kot gibalo gospodarskega razvoja in povečanje BDP 

Respondenti verjamejo, da bi vzpostavitev pokrajin in policentričnega razvoja v državi 

doprinesla k medregijski konkurenčnosti, ki bi bila osnova za gospodarski razvoj (Tabela 

11.20).  
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Tabela 11.20: Povečanje medregionalne konkurenčnosti 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 17 20,5 

Da 66 79,5 

Skupaj 83 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Med tistimi respondenti, ki verjamejo, da bi regionalizacija pripomogla k povečanju 

medregionalne konkurenčnosti in posledično boljšega gospodarskega razvoja, večina 

pričakuje predvsem pozitivne učinke vzpostavitve družbeno-ekonomskih zaledij, kar kaže na 

pričakovanje spremenjene identitete, ki bi prebivalstvo regionalizirala. Hkrati pa je precej 

razširjeno tudi prepričanje, da bi regije s svojimi resursi lažje konkurirale drugim regijam. 

Obe predpostavki sta pri tem precej zanimivi, saj za dosego tovrstnih učinkov ni nujno 

potrebna administrativno politična regionalizacija, pač pa predvsem regionalizacija identitete, 

kateri je potrebno vgraditi element kompetitivnosti. Na drugi strani pa med skeptiki glede 

pozitivnih ekonomskih učinkov vzpostavitve pokrajin prevladujejo predvsem takšni, ki 

menijo, da bo država kljub navidezno spremenjenemu okolju še vedno podpirala centralistični 

razvoj (ki bo po dosedanjih izkušnjah favoriziral predvsem Ljubljano).  

Graf 11.10: Razlogi  za  uspešnost  povečanja  medregionalne  konkurenčnosti   kot nosilca 

 

Vir: Lastna raziskava. 
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Graf 11.11: Razlogi za neuspešnost povečanja medregionalne konkurenčnosti kot nosilca 

gospodarskega razvoja  (možnih je bilo več odgovorov, N=17) 

 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Tabela 11.21: Kontingenčna tabela:  Povezanost   med   pozitivnim  odnosom  do   

izoblikovanja notranjega trga in pričakovanjem, da bi nova središča imela  družbeno-

ekonomsko zaledje 

 

 

Izoblikoval se bi notranji trg 

znotraj regij Skupaj 

 

Ne Da  

Nova središča bi imela 

družbeno-ekonomsko 

zaledje 

Ne 20 4 24 

% 83,3 16,7 100 

Da 23 17 40 

% 57,5 42,5 100 

Skupaj 43 21 64 

% 67,2 32,8 100 

Vir: Lastna raziskava. 
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Med respondenti, ki trdijo, da bi vzpostavitev pokrajin povečala medregionalno 

konkurenčnost kot gibalo gospodarskega razvoja (Tabela 11.20), obstaja značilna povezanost 

(χ2 = 4,541; p < 0,029 - Tabela 11.21) med tistimi ki trdijo, da bi se to zgodilo zaradi 

oblikovanja notranjega trga v posameznih regijah, in tistimi, ki trdijo, da bi se oblikovala 

nova družbeno ekonomska zaledja.  

 

Kramerjev koeficient (0,26 ob signifikanci 0,033)  pa nakazuje zmerno povezanost med 

obema spremenljivkama, kar pomeni, da posamezniki, ki predpostavljajo, da bodo regije 

prispevale k oblikovanju notranjih trgov, temveč da bo prišlo tudi do socio-ekonomskih 

sprememb, ki bodo po vsej verjetnosti osnova za oblikovanje tovrstnih trgov.   

 

Graf 11.12: Povezanost med pozitivnim odnosom do izoblikovanja notranjega trga in 

pričakovanjem, da bi nova središča imela družbeno-ekonomsko zaledje 

 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Slaba tretjina opredeljenih respondentov pri tem meni, da bo vzpostavitev pokrajin povečala 
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Tabela 11.22: Ali bo vzpostavitev regij povečala BDP Slovenije? 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 25 36,8 

Da 43 63,2 

Skupaj 68 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Večina opredeljenih respondentov (63,2 %) meni, da bo vzpostavitev pokrajin povečala 

slovenski BDP. 

11.2.3 Zmanjšanje demokratičnega deficita 

Tabela 11.23: Ali bi vzpostavitev pokrajin zmanjšala demokratični deficit? 

 Frekvenca Odstotek 

Ne 30 37,0 

Da 51 63,0 

Skupaj 81 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Večina opredeljenih respondentov (63,0 %) verjame, da bi vzpostavitev pokrajin zmanjšala 

demokratični deficit.  

 

Med tistimi respondenti, ki verjamejo, da bo vzpostavitev regij pripomogla k zmanjšanju 

demokratičnega deficita, prevladuje predvsem mnenje, da bo vzpostavitev regij približala 

odločanje ljudem na vmesni ravni, kar je sicer precejšen nesmisel, saj brez vzpostavitve regij 

potrebe po tovrstnem zmanjševanju demokratičnega deficita v prvi vrsti ni.   
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Graf 11.13: Kako bi vzpostavitev pokrajin doprinesla k zmanjšanju demokratičnega deficita 

 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Večina respondentov sočasno vidi potrebo po strukturni reorganizaciji državnega sveta.  

Tabela 11.24: Potreba po strukturni reorganizaciji Državnega sveta 

  Frekvenca Odstotek 

 Da 86 94,5 

 Ne 5 5,5 

 Skupaj 91 100,0 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Na podlagi pojasnitve, v katero smer naj bi potekala strukturna reorganizacija Državnega 

sveta, se večina vprašanih nagiba k več predstavnikom občin  (ki že sedaj zasedajo 22 od 40 

svetniških mest). Temu sledi želja po večjem številu predstavnikov gospodarstva. Ostale 

interesne skupine se ne zdijo tako zelo zaželene, kar še posebno velja za politične stranke za 

katere nihče od respondentov, ki so zahtevali strukturne spremembe, ne meni, da bi jih bi bilo 

potrebno bolj vključiti v delovanje Državnega sveta.  
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Graf 11.14: Zahteva po povečanju predstavnikov (možnih je bilo več odgovorov, N=86) 

 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Gledano na rezultate kvantitativnega dela raziskave,  lahko trdimo, da rezultati izvedene 

ankete nakazujejo na oceno, da občine in organizacije SOU težijo k povezovanju občin in 

njihovi neodvisnosti od regionalizacije, pri čemer pa slednjo podpirajo. Skozi celotno anketo 

je namreč zaslediti več pozitivnih odgovorov v smislu regionalizacije, pri čemer pa 

anketiranci v prvi vrsti podpirajo oziroma verjamejo v tista pojasnila, ki povečujejo 

gospodarsko moč regij in občin znotraj njih. Analiza odgovorov, ki odraža skepso do potrebe 

po vzpostavitvi regij, pa izhaja predvsem iz nezaupanja v državo, njeno finančno pomoč ter 

sposobnost odmika od favoriziranja Ljubljane. Zanimiva opazka, ki izhaja iz tega, je, da 

anketiranci v grobem pričakujejo, da bo vzpostavitev novega nivoja administracije povečala 

decentralizacijo. Vzporedno pa pričakujejo, da bo država tvorno sodelovala v tem procesu, 

čeprav imajo na voljo mehanizme, ki omogočajo medobčinsko sodelovanje tudi ob odsotnosti 

pokrajin in državnega zgleda.  

11.3 Preverjanje hipotez 

H1: Lokalna samouprava in upravna organizacija države na nižji ravni sta neracionalno in 

neučinkovito organizirani. 
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V Sloveniji imamo 212 občin, najmanjša občina Hodoš ima 326 prebivalcev, največja občina 

Ljubljana pa ima 273.647 prebivalcev. Prav tako smo v letu 2013 imeli v  skupno 138 občinah 

organiziranih 1.189 ožjih delov, od tega smo imeli  954 krajevnih skupnosti, 180 vaških 

skupnosti in 64 četrtnih skupnosti.  74,30 % oziroma 883 ožjih delov občin ima status pravne 

osebe.  

Država je svojo  organiziranost na nižji ravni organizirala izredno raznoliko in razpršeno. 

Imamo 25 inšpekcijskih služb, ki so vsaka samostojno in različno organizirani, policijske 

uprave, ki racionalizirajo svojo organizacijsko mrežo, vendar brez širše sprejetega koncepta, 

na katerega bi se navezovale bodoče spremembe organiziranosti ostalih upravnih organov in 

organizacij države. Imamo 58 upravnih enot, ki so že več kot dvajset let začasno organizirane 

po sedežih bivših komunalnih občin. Prav tako se je regionalni razvoj prav tako, za več kot 

dvajset let,  začasno naslonil na neustrezno mrežo 12 statističnih regij in oblikoval 12 

Regionalno razvojnih agencij, ki so v večjem delu izpostava države oziroma  komercialna 

organizacija, v nekaj posameznih primerih  tudi z velikim oziroma večinskih delom v zasebni 

lasti. Del navedenih ugotovitev smo podrobneje prikazali v poglavju 5, kjer smo obravnavali 

regionalni razvoj in v poglavju 6, kjer smo prikazali razvoj lokalne samouprave na območju 

Slovenije. Navedena organizacija lokalne samouprave in upravne organizacije države na nižji 

ravni sta neracionalni in neučinkoviti, kar pomeni, da so z javnimi storitvami nezadovoljni 

občani in državljani v Republiki Sloveniji, da se realizirajo previsoki posredni in neposredni 

stroški javnih storitev in s tem optimalno delovanje celotne države ter vseh njenih 

podsistemov, kar posledično pomeni doprinos k zmanjšanju konkurenčnosti v mednarodnih 

odnosih in notranji nepreglednosti, nejasnosti in povečanju koruptivnih tveganj. To pa vodi k 

potrebi za vse večjo centralizacijo sistema države. S tem je prva hipoteza potrjena. 

 

H2: Medobčinsko povezovanje in sodelovanje zmanjšuje centralizem in povečuje avtonomnost 

občin. 

To hipotezo razvijemo na osnovi znanstveno-teoretskih izhodišč lokalne demokracije in 

lokalne avtonomije, ki podajata učinkovitost decentraliziranih sistemov javnega upravljanja 

na eni strani ter sodobne teorije good governance (sl. dobrega upravljanja), ki zajema štiri 

skupine sprememb, in sicer institucionalno reformo, nova omrežja, nove javno politične 

pobude ter odgovore na vprašanja koordinacije in odgovornosti (Brezovšek in Bačlija 2010, 

str. 192). Nepopolna struktura državne in lokalne oblasti povečuje centralizem ter vpliva na 

avtonomnost občin. Medobčinsko povezovanje pa vsaj neformalno ustvarja širše polje lokalne 
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oblasti in posredno nadomešča primanjkljaj vmesne ravni med centralno oblastjo in občinami, 

s čimer posredno tudi varuje vsako posamezno občino, vključeno v medobčinsko povezovanje 

in sodelovanje. 

 

Tabela 11.9 jasno kaže, da večina respondentov (tako občin kot SOU) meni, da sodelovanje 

zmanjšuje centralizem in povečuje avtonomnost občin. Na podlagi frekvenc lahko potrdimo 

drugo hipotezo, da medobčinsko povezovanje in sodelovanje zmanjšuje centralizem in 

povečuje avtonomnost občin, saj se z omenjeno trditvijo strinja 85,7 % respondentov.  

 

Naslednji hipotezi smo preverjali s pomočjo bivariatne analize, in sicer smo uporabili 

Pearsonov hi kvadrat test za preverjanje asociacije oziroma neodvisnosti med pari nominalnih 

spremenljivk. Na  povezanost smo sklepali z manj kot 5 % tveganjem. Hipoteza je sprejeta v 

primeri, da večina respondentov soglaša s posamezno trditvijo.   

 

H3: Obstaja soglasje, da je v okviru medobčinskega sodelovanja lažje in učinkoviteje 

zagotavljati kadre in izvajanjem nekaterih nalog. 

 

Tabela 11.25: Kontingenčna tabela: Povezava med zagotavljanjem kadrov in izvajanjem 

nalog v okviru medobčinskega sodelovanja 

 

V okviru medobčinskega sodelovanja 

je lažje zagotoviti kadre  

 Ne Da Skupaj  

V okviru medobčinskega 

sodelovanja je lažje in 

učinkoviteje izvajanje 

nekaterih nalog. 

 

Ne 36 10 46 

% 78,3 21,7 100 

Da 14 28 42 

% 33,3 66,7 100 

Skupaj 50 38 88 

% 56,8 43,2 100 

Vir: Lastna raziskava. 
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Graf 11.15: Razmerje med zagotavljanjem kadrov in uspešnim izvajanjem nalog v okviru 

medobčinskega sodelovanja 

 

Vir: Lastna raziskava. 

 

Med anketiranimi predstavniki občin/SUO, ki trdijo, da bo SUO kot model delovanja aktualen 

tudi po ustanovitvi pokrajin (Tabela 11.16), obstaja statistično značilna povezanost med 

trditvijo, da je v okviru medobčinskega sodelovanja lažje zagotoviti kadre, in trditvijo, da je v 

okviru medobčinskega sodelovanja lažje in učinkoviteje zagotavljati nekatere naloge (χ2 = 

18,062; p < 0,05 -  

Tabela 11.25). Testna statistika nam pove, da opazovani spremenljivki nista medsebojno 

neodvisni, ter da obstaja vzorec v podatkih (odstopanja med opazovanimi in pričakovanimi 

vrednostmi). Cramerjev koeficient (0,453, p=0,000) nakazuje srednje močno povezanost med 

kadrovsko komponento sodelovanja med občinami in trditvijo, da je mogoče določene naloge 

lažje in učinkoviteje izvajati v okviru medobčinskega sodelovanja. 

 

Dve tretjini (66,7 %) respondentov, ki menijo, da je v okviru medobčinskega sodelovanja 

lažje in učinkoviteje zagotavljati nekatere naloge, menijo tudi, da je lažje zagotoviti kadre. 

Tako slabe štiri petine (78,3 %) respondentov, ki menijo, da v okviru medobčinskega 

sodelovanja ni lažje in učinkoviteje zagotavljati nekaterih nalog, so hkrati mnenja, da v okviru 
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medobčinskega sodelovanja tudi ni lažje zagotoviti kadrov. Dobra petina respondentov 

(21,7 %) meni, da v okviru medobčinskega sodelovanja ni lažje in učinkoviteje zagotavljati 

nekatere naloge, hkrati s tem meni, da je v okviru medobčinskega sodelovanja lažje zagotoviti 

kadre.  

 

Tako lahko sklepamo, da soglasje, da je v okviru medobčinskega sodelovanja lažje in 

učinkoviteje zagotavljati kadre in izvajanje nekaterih nalog, v bistvu ne obstaja. Respondenti 

so glede strinjanja z obema trditvama neenotni. Ker prevladujejo respondenti, ki so 

nasprotnega mnenja (v okviru medobčinskega sodelovanja je lažje in učinkoviteje zagotavljati 

kadre in izvajanje nekaterih nalog), lahko tretjo hipotezo zavrnemo.   

 

H4: Obstaja soglasje, da bi regije povzročile oblikovanje središč v Sloveniji, ki bi potencialno 

postali centri resursov v Sloveniji. 

 

 

Tabela 11.26: Kontingenčna tabela: Povezava med stališči, da bi regije povzročile oblikovanje 

središč in da bi regijska središča postali centri resursov (v tabelo so vključeni le tisti, ki 

menijo, da vzpostavitev pokrajin prispeva k enakomernejšemu razvoju) 

 

 

Regije bi povzročile oblikovanje 

središč v Sloveniji Skupaj 

Ne Da  

Regijska središča bi 

postala centri resursov 

v Sloveniji 

 

Ne 27 5 32 

% 84,4 15,6 100 

Da 20 16 36 

% 55,6 44,4 100 

Skupaj 47 21 68 

% 69,1 30,9 100 

Vir: Lastna raziskava. 
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Med respondenti, ki trdijo, da bi vzpostavitev pokrajin pomenila bolj enakomerni regionalni 

razvoj (Tabela 11.26), obstaja statistično značilna povezanost  (χ2 = 6,592; p < 0,05) med 

tistimi, ki trdijo, da bi to pomenilo vzpostavitev glavnih središč v Sloveniji, in tistimi, ki 

trdijo, da bi regijska središča postala pozitivni konkurent resursov v Sloveniji. Medtem ko je 

pri tistih, ki menijo, da bi regijska središča postala centri resursov v Sloveniji, 55,6 % takšnih, 

ki menijo, da regije ne bi povzročile oblikovanje središč v Sloveniji, ter 44,6 % takšnih, ki 

menijo, da bi regije povzročile oblikovanje središč v Sloveniji. Hkrati pa je pri posameznikih, 

ki menijo, da bi regije povzročile oblikovanje središč v Sloveniji, dobre tri četrtine (76,2 %) 

takšnih, ki menijo, da bi regijska središča postala centri resursov v Sloveniji. Tisti, ki menijo, 

da regijska središča ne bi postala centri resursov v Sloveniji, izražajo mnenje, da regije ne bi 

povzročile oblikovanje središč v Sloveniji (84,4 %). Tako lahko sklepamo, da povezava med 

stališči, da bi regije povzročile oblikovanje središč v Sloveniji, ki bi potencialno postali centri 

resursov v Sloveniji, v bistvu ne obstaja. Na podlagi tega lahko četrto hipotezo zavrnemo.   

Cramerjev koeficient (0,311, p=0,010)  pa nakazuje srednje močno povezanost med obema 

spremenljivkama. 
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Graf 11.16: Povezava med stališči, da bi regije povzročile oblikovanje središč in da bi 

regijska središča postala centri resursov 
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12  ZAKLJU ČEK 

Raziskovalna osredotočenost na proučevanje medobčinskega povezovanja, z namenom 

spodbujanja regionalnega razvoja ob nepopolni organiziranosti in strukturiranosti državnega 

ustroja na ohranjanje in krepitve avtonomnosti občin, je imela za cilj preveriti, ali lahko 

medobčinsko povezovanje in sodelovanje  ter njegov nadaljnji kvantitativni in kvalitativni 

razvoj zmanjša centralizem in poveča avtonomnost občin tudi brez sorazmerno eventualno 

hitrega in premalo domišljenega združevanja občin. Sočasno pa smo preverili tudi, ali je  

razvoj medobčinskega povezovanja in sodelovanja lahko eden izmed spodbujevalcev v 

predvidenem prihodnjem povezovanju in združevanju občin. Ugotoviti, ali medobčinsko 

povezovanje in sodelovanje lahko spodbuja regionalni razvoj in pri tem gradi vsebinski, 

družbeni in sociološki, kot tudi ekonomski temelj za ustanovitev pokrajin. Preveriti vprašanje 

v zvezi z regionalizacijo Slovenije in predvidenega vpliva na aktualnost medobčinskega 

povezovanja in sodelovanja na enakomeren razvoj, medregionalno konkurenčnost in bruto 

družbeni položaj v Sloveniji V tej luči tudi ugotoviti, ali so Regionalne razvojne agencije 

upravičile svojo vlogo pri enakomernem razvoju Slovenije.  Ugotoviti, ali bi se v primeru 

regionalizacije odločanje približalo ljudem in bi se tako zmanjšal demokratični deficit. 

 

Skladno s prvo hipotezo smo ugotovili, da Slovenija z nepopolno organizacijsko strukturo 

oblasti lokalne samouprave, pa tudi lastno organiziranostjo množice različnih organiziranosti 

na vmesni ravni med državo in občinami, spada med nepopolno decentralizirane unitarne 

države. Razvoj lokalne samouprave v Evropi je potekal zelo raznoliko, še bolj pa npr. v ZDA. 

V Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) so se oblikovali nekateri najbolj značilni modeli 

razvoja lokalne samouprave, poleg tega pa se je v EU oblikovalo nekaj pomembnih 

dokumentov, izhodišč in načel za nadaljnji razvoj lokalne samouprave, še posebej je 

pomembna Evropska listina o lokalni samoupravi in načelo subsidiarnosti, funkcionalna in 

finančna avtonomija. Proučili smo podobe evropskih regij in s klasifikacijo NUTS povezali 

regionalni in nacionalni razvoj na enotnih evropskih kriterijih.  Del problemov lokalne 

samouprave izhaja tako iz samega nastanka in oblikovanja občin in želji vsakokratne politične 

elite po prevladujočem vplivu v lokalnih okoljih. Navedenemu so sledile mnogokatere 

prepogoste zakonodajne spremembe, tudi na področju financiranja občin in neustrezna rešitev 

položaja krajevnih skupnosti, ki so, v takšni obliki kot so, ostanek nekega preteklega obdobja. 

Izredna razpršenost občin po številu prebivalcev, ki v več kot 50 % ne ustrezajo trenutno 
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veljavnim zakonskim pogojem, pa pomeni premajhne upravljavske sposobnosti, ekonomske 

uspešnosti in stroškovne učinkovitosti mnogih občin, kar so ugotavljale že različne 

mednarodne, kot tudi naše nacionalne institucije. Neustrezna organiziranost različnih 

dejavnosti države na vmesnem nivoju med državo in občinami, še posebej organiziranosti 

upravnih enot, naj bi deloma izničile Regionalne razvojne agencije, ki pa v večini primerov in 

okolij niso realizirale predvidenih ciljev in pričakovanj. Razlike med statističnimi regijami so 

se merjeno v BDP povečale, zmanjšanje BDP po statističnih regijah pa skoraj v večini 

primerov sledi zmanjšanju števila prebivalcev posamezne regije, kar smo podrobneje prikazali 

v poglavju o regionalnem razvoju, poglavju o razvoju lokalne samouprave na območju 

Slovenije in v poglavju o reorganizaciji lokalne samouprave v Sloveniji. Sodelovanje in 

povezovanje je postalo nujna potreba kot odgovor na  centralizem, kar za okvir postavlja 

druga hipoteza. Institut skupne občinske uprave je opredelil že Zakon o lokalni samoupravi v 

letu 1993 in se nadgrajeval s spremembami in dopolnitvami. Pomembna pa je sprememba 

zakona o financiranju občin v letu 2005, ki je omogočil sofinanciranje s strani državnega 

proračuna in omogočil številčno in vsebinsko rast. V začetku leta 2015 imamo 48 skupnih 

uprav, v katere je vključenih 195 posameznih občin, ali 92,42 % vseh občin. Številčna rast se 

počasi stabilizira, se pa v zadnjem času povečuje rast vsebin in obsega nalog, ki se opravljajo 

v skupnih upravah, tudi kot odziv na zadnje načrte za združevanje občin. Anketni vprašalniki 

obeh anketiranih skupin, občin in skupnih občinskih uprav v izjemno visokem odstotku, 68 % 

občine in 90 % skupne občinske uprave kažejo na to, da medobčinsko sodelovanje in 

povezovanje zmanjšuje centralizem in povečuje avtonomnost občin.  Posredno to potrjujeta 

več kot dve tretjini občin in skupnih občinskih uprav, ko pritrjujeta trditvi, da medobčinsko 

združevanje lahko nadomesti predvideno združevanje občin (Tabela 11.9) in celo malce večjo 

potrditev obeh anketiranih skupin, da bo medobčinsko sodelovanje in povezovanje v primeru 

ustanovitve pokrajin še naprej aktualno (Tabela 11.16). Navedeno tezo še podrobneje 

potrjujejo rezultati analize iz  tabel od 11.1 do 11.10.  

Z dodatnima dvema hipotezama smo pričakovali potrditev soglasij, da je v okviru 

medobčinskega povezovanja in sodelovanja lažje in učinkoviteje zagotavljati kadre in 

izvajanje nekaterih nalog in da bi regije povzročile oblikovanje središč v Sloveniji, ki bi 

potencialno postali centri resursov v Sloveniji. Navedeni hipotezi na podlagi bivariantne 

statistične analize anketnih vprašalnikov nista dobili potrditve, kar pomeni, da na področjih, 

ki jih izpostavljajo navedene hipoteze, ni soglasja oziroma prevladuje nestrinjanje. Najbližje 

soglasju izmed navedenih hipotez je hipoteza, ki pravi, da je v okviru medobčinskega 
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povezovanja in sodelovanja lažje in učinkoviteje zagotavljati kadre ter izvajanje nekaterih 

nalog, kar lahko kaže na pomembne premike. Do čim je področje, ki ga obravnava zadnja  

hipoteza, še vedno sredi šibkega spreminjanja v smeri oblikovanja manjših subregij, pri čemer 

ima verjetno pomemben vpliv dejstvo, da imamo v Sloveniji 11 mestnih občin in 67 naselij, 

ki ima status mesta. To pomeni, da imamo zelo obširno mrežo potencialnih bodočih središč, 

ki si med seboj konkurirajo. Navedeno pa pomeni, da lahko  pričakujemo le postopno 

izgrajevanje vsebinskih, družbenih in socioloških, kot tudi ekonomskih temeljev za 

ustanovitev pokrajin. 

Vsekakor pa ostaja še veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje na tem področju, predvsem 

glede teritorialnega obsega, kakor tudi glede prenosa nekaterih pristojnosti s strani države, 

človeških, funkcionalnih in finančnih kapacitet, kot tudi oblik medobčinskega sodelovanja in 

povezovanja ter same realne umeščenosti v strukturo lokalne samouprave v Sloveniji.  

Upamo, da se s to nalogo odpira novo področje raziskovanja lokalne samouprave v Sloveniji, 

kateremu do sedaj ni bilo posvečene dovolj pozornosti na znanstvenem nivoju.  V bodoče  bi 

bile vredne raziskovalne pozornosti nekatere teme, ki izhajajo iz navedene naloge, npr. ali bi 

vzpostavitev regij/pokrajin pomenila bolj enakomeren razvoj Slovenije, ali bo medobčinsko 

sodelovanje in povezovanje v primeru pokrajin še naprej aktualno, ali bi vzpostavitev 

regij/pokrajin in policentričnega razvoja Slovenije povečala medregionalno konkurenčnost 

kot gibalo gospodarskega razvoja, ali bi vzpostavitev pokrajin/regij povečala bruto družbeni 

proizvod Slovenije, ali bi bila potrebna reorganizacija/preoblikovanje državnih organov na 

regionalni ravni in organiziranost javnih služb, ali bi se v primeru regionalizacije odločanje 

približalo ljudem. Zmanjšal bi se tako imenovani demokratični deficit. Ali bi bilo potrebno 

preoblikovati Državni svet ter dati večjo vlogo in pomen predstavnikom občin in 

gospodarstva, ki naj ne bi imel predstavnikov političnih strank. 
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PRILOGE  

Priloga 1: Anketa za občine in skupne občinske uprave 

Priloga 2: Rezultati ankete za občine 

Priloga 3: Rezultati ankete za skupne občinske uprave 

 



 

 16 

P1 Anketa za občine in skupne občinske uprave 

 

V okviru podiplomskega študija na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici izvajam raziskavo »Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z 

namenom spodbujanja regionalnega razvoja« Za potrebe izdelave zaključne naloge 

vas prosim za sodelovanje  v naslednji anketi. 

 

Anketa je anonimna.  

 

Z anketo pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj za analizo v okviru navedene 

raziskave. 

 

Vaš pravni status:  

 

1.   občina (preskok na 2.a) 2.    skupna občinska uprava (preskok na 2.b) 

 

 

2. a  Ali je vaša ob čina soustanoviteljica organa skupne ob činske uprave (v 

nadaljevanju SOU)?  

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

V kolikor ste odgovorili z da, preskok na 2.c., druga če preskok na 3.a! 

 

2. b Katere ob čine so vklju čene v vašo SOU? (nadaljujete na 2.c in dalje) 

 

(navedite)___________________________________________________________ 

2. c Prosim navedite s katerega podro čja.* 

1. Inšpekcija 

2. Redarstvo 

3. Prostorsko planiranja 

4. Notranja revizija 
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5. Drugo (navedite)     

 

3. a  Ali je ureditev SOU v  ustrezna?  

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

3. b    V kolikor ste odgovorili z ne, kakšne poman jkljivosti ima?*  

 

1. Premajhna formalna povezanost 

2. Preveč zapleteno delovanje 

3.  Premajhna povezanost s posamezno občino 

4.  Drugo (navedite)___________________________________________________ 

 

Skupne ob činske uprave preskok na 6.! 

4. Ali ste seznanjeni z možnostjo ustanovitve inter esne zveze ob čin in 

nalogami, ki jih ob čine lahko prenesejo zvezi v izvajanje?  

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

 

4. a Ste razmišljali o povezovanju v zvezo ob čin?   

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

4. b V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili  z da, prosim navedite na 

katerih podro čjih.*  

 

1.  Prostorsko planiranje 

2.  Gospodarske javne službe 

3.  Negospodarske javne službe 

4.  Varstvo okolja 

5.  Drugo (navedite):___________________________________________________ 
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5. Do sedaj ni bila ustanovljena nobena interesna z veza občin za skupno 

izvajanje nalog ob čin. Ali menite, da je v vaši ob čini oziroma na vašem 

obmo čju  težava pri izvedbi zakonskih dolo čb ZLS ali politi čnih razlogov?* 

 

1.   Težave pri izvedbi zakonskih določb ZLS 

2.   Politični razlogi  

3.   Drugo (navedite):__________________________________________________ 

4.   Ne vem 

5.   Ne želim odgovoriti 

 

6.   Menite, da medob činsko povezovanje in sodelovanje zmanjšuje centrali zem 

in pove čuje avtonomnost ob čin?  

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

6. a  V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedit e, zakaj menite tako.* 

 

1.  Povečuje se učinkovitost in uspešnost posamezne občine 

2.  Povečuje se možnost za skupne projekte  

3.  Osnovna infrastruktura in objekti se gradi in vzdržuje za večje območje 

4.  Povečuje se finančna in dejanska samostojnost posamezne občine 

5.  Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

6. b V kolikor ste odgovorili ne, prosim navedite, zakaj menite tako.* 

 

1.  Ni vmesne ravni oziroma pokrajine 

2.  Medobčinsko povezovanje in sodelovanje je nepomembno 

3.  Medobčinsko povezovanje in sodelovanje ne vključuje dovolj velikega območja in  

     prebivalstva 

4.  To vlogo naj bi imele Regionalne razvojne agencije  

5.  Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

7. Medobčinsko povezovanje in sodelovanje spodbuja regionaln i razvoj. 
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1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

7. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite , zakaj menite tako.* 

 

1.  Povezuje občine na temelju sodelovanja in enakovredne povezovanja 

2.  Povezuje tudi večja območja, ki imajo večje število prebivalcev 

3.  Medobčinsko povezovanje in sodelovanje  je edini organ, ki povezuje večino  

     akterjev na vmesni ravni, med občinami in centralno državo  

4.  Vzpostavlja lastno notranjo identiteto na širšem območju več občin 

5.  Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

 

8. Medobčinsko sodelovanje lahko nadomesti predvideno združe vanje ob čin.  

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

8. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite , zakaj menite tako?* 

 

1.   Racionalizira se delovanje posamezne občine 

2.   Postopno se zmanjšuje potrebo po pretiranem investiranju, posameznih javnih  

      zgradb (šola, vrtci, knjižnica, domovi kulture in podobno) 

3.   Postopno se organizira večino gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na  

      širšem  območju 

4.   Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

 

8. b V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite , na kakšen na čin?* 

 

1.   Zmanjšajo se stroški administracije 

2.   Poveča se ekonomija obsega (javna podjetja, javni zavodi za celotno ali večji del  

      območja) 

3. Krajevne skupnosti postanejo zaradi unifikacije širšega območja zgolj    

posvetovalni organ 

4.   Drugo (navedite):__________________________________________________ 
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9. Medobčinsko sodelovanje lahko nadomesti pokrajine.  

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

 

9. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite , zakaj menite tako?* 

 

1.   Ker gre za prostovoljno združenje prebivalcev na nekem širšem območju  

2.   Ker gre za dolgotrajni proces sodelovanja in povezovanja, in ne za trenutno  

      politično aktivnost 

3.   Pomeni organsko, kvantitativno in kvalitativno rast od spodaj navzgor  

4.   Pokrajine ob ustreznem modelu razvoju in položaju medobčinskega sodelovanja  

      niso potrebne  

5.   Drugo (navedite):__________________________________________________ 

9. b V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite , na kakšen na čin?* 

 

1.   Z institucionalno krepitvijo medobčinskega sodelovanja  

2.   S finančno krepitvijo medobčinskega sodelovanja 

3.   S funkcionalno krepitvijo medobčinskega sodelovanja 

4.   S krepitvijo neposredne demokracije  

5.   Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

 

10. Medobčinsko sodelovanje bo v primeru ustanovitve pokrajin  še naprej 

aktualno.  

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

 

10. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedit e, zakaj menite tako.*  

 

1.  Za občine bo še vedno racionalno realizirati medobčinsko sodelovanje 

2.  Medobčinsko sodelovanje  bo krepilo delovanje občin  in  pokrajine, v katero bodo  

     le- te vključene  

3.  Izvajanje nekaterih nalog je učinkovitejše in uspešnejše na širšem območju občin 
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4.  Znotraj medobčinskega sodelovanja se lažje in racionalneje zagotovi ustrezne  

     kadre 

5.  Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

 

11. Reorganizacija/preoblikovanje  državnih organov  na regionalni ravni 

(Upravne enote, Regionalne razvojne agencije, razne  izpostave ministrstev, 

organiziranost javnih služb (bolnice, Elektro, Zavo di za zaposlovanje, ipd.) 

bi pomenila bolj enakomeren razvoj Slovenije? 

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

11. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedit e, zakaj menite tako?* 

 

1. Imeli bi podobno območje delovanja, kar bi zmanjšalo število postopkov in stroške 

2. Zmanjšalo in racionaliziralo bi se število državnih organov na regionalni ravni 

3. Prebivalstvo in podjetja bi imela hitrejšo storitev na eni lokaciji 

4. Vzpostavili bi se upravni centri v večjih središčih  

5. Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

11. b V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedit e, zakaj menite tako?* 

 

1. Na kratek rok ne, saj bi bili preveliki odpori različnih interesov (nekatera  

     privilegirana podjetja, občine, zaposleni, politične stranke, zaradi kadrovskih 

interesov) 

2.  Izguba nekaterih koristi zaposlenih  

3.  Zmanjšanje števila zaposlenih 

4.  Preglednejše in jasnejše delovanje in večji nadzor  

5.  Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

12. Vzpostavitev regij/pokrajin bi pomenila bolj en akomeren razvoj Slovenije? 

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 
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12. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedit e, zakaj menite tako?* 

 

1. Imeli bi formalno oblikovana glavna središča v Sloveniji.  

2. Imeli bi več gospodarski in družbenih središč, namesto monocentrizma Ljubljane   

3. Regijska središča bi postala pozitivni konkurent resursov v Sloveniji 

4. Prišlo bi do poenotenja in sinergije znotraj pokrajinskih območij  

5. Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

12. b V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedit e, zakaj menite tako?*  

 

1. Ljubljana je premočno gospodarsko in politično središče  

2. Ker je realnost več manjših pokrajin 

3. Večina  ostalih središč  ni  realno  sposobna  prevzeti  realne vloge  spodbujevalca  

    razvoja na širšem območju  

4. Ker država ne bo ustrezno ekonomsko podprla novih središč 

5. Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

13. Vzpostavitev regij/pokrajin in policentri čnega razvoja Slovenije bi pove čala 

medregionalno konkuren čnost kot gibalo gospodarskega razvoja? 

  

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

13. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedit e, zakaj menite tako?* 

  

1. Statusno in realno bi imeli nova središča pokrajin 

2. Nova središča bi imela ekonomsko in družbeno zaledje  

3. Območje pokrajin/regij bi imelo notranji trg potrošnikov 

4. Območje pokrajin/regij bi konkuriralo z razpoložljivimi resursi ostalim območjem 

5. Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

13. b V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedit e, zakaj menite tako?* 

 

1. Državni centralizem bo še naprej realno spodbujal razlike, čeprav se bo navidezno  

    trudil z zmanjšanjem razlik 
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2. Nova središča bodo potrebovala sorazmerno veliko časa, da  bi se lahko povečala  

    medregionalna konkurenčnost 

3. Območje Slovenije  je  kljub slabi prometni povezanosti v kratkem času  dosegljivo  

    iz že oblikovanih središč, predvsem iz Ljubljane 

4. V kolikor ne bo sočasno z regionalizacijo/pokrajinizacijo izvedena tudi 

reorganizacija  državnih organov na regionalni ravni, se bo učinek bistveno 

zmanjšal 

5. Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

14. Ali menite, da bi vzpostavitev regij pove čala bruto družbeni proizvod 

Slovenije? 

 

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

15. Ali bi se v primeru regionalizacije odlo čanje približalo ljudem (bi se 

zmanjšal demokrati čni deficit)? 

 

  

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 

 

15. a  V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedi te, zakaj menite tako?*  

 

1. Približanja  odločanja  ljudem, tudi  na  vmesni  ravni  med  občinami  in  centralno  

državo 

2. Večji posredni stalni vpliv ljudi tudi na centralno državo   

3. Močnejša identifikacija in družbena odgovornost s širšim okoljem   

4. Večja gospodarska in družbena odgovornost za delo in življenje v širšem okolju 

5. Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

 

16. Potrebno je spremeniti vlogo in sestavo Državne ga sveta? 

  

1.   da  2.  ne  3.   ne vem  4.  ne želim odgovoriti 
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16. a V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedit e kdo naj bi imel ve čji vpliv.*  

 

1. Predstavniki občin  

2. Predstavniki pokrajin 

3. Predstavniki medobčinskih povezav 

4. Predstavniki političnih strank 

5. Predstavniki gospodarstva 

6. Predstavniki negospodarstva 

7. Drugo (navedite):__________________________________________________ 

 

 

* pri vprašanjih oziroma odgovorih pod 2. c, 3. b, 4. b, 5., 6. a, 6. b, 7. a, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b,  10. a, 

11. a, 11. b, 12. a, 12. b, 13. a, 13. b, 15. a, in  16. a  lahko obkrožite enega ali ve č odgovorov.  

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje!  
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P2 Rezultati ankete za občine 

A 2. a 1 

 

Ali je vaša  ob čina soustanoviteljica organa 

skupne ob činske uprave? Število %  

  Da 68 94,44 

  Ne 4 5,56 

  Ne vem 0 0,00 

  Ne želim odgovoriti 0 0,00 

    72 100,00 

A 2. c 2 Podro čja dela  Število  % 

  Inšpekcija 66 37,71 

  Redarstvo 62 35,43 

  Prostorsko planiranje 17 9,71 

  Notranja revizija 14 8,00 

  Drugo 16 9,14 

    175 100 

A 3. a 3 Ali je ureditev SOU ustrezna?  Število  % 

  Da 55 76,39 

  Ne 9 12,50 

  Ne vem 6 8,33 

  Ne želim odgovoriti 2 2,78 

    72 100,00 

A 3 .b 4 

V kolikor ste odgovorili z ne, kakšne 

pomanjkljivosti ima! Število %  

  Premajhna formalna povezanost 3 23,08 

  Preveč zapleteno delovanje 2 15,38 

  Premajhna  povezanost s posamezno občino 3 23,08 

  Drugo 5 38,46 

    13 100,00 

A 4. 5 

Ali ste seznanjeni  z možnostjo ustanovitve 

interesne zveze ob čin in nalogami, ki jih 

občine lahko prenesejo zvezi v izvajanje?   

  Da 45 70,31 

  Ne 13 20,31 

  Ne vem 3 4,69 

  Ne želim odgovoriti 3 4,69 

    64 100,00 

A 4. a 6 Ste razmišljali o povezovanju v zvezo občin?    

  Da 20 31,25 

  Ne 37 57,81 
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  Ne vem 4 6,25 

  Ne želim odgovoriti 3 4,69 

    64 100 

A 4. B 7 

V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili z 

da, prosim navedite, na katerih podro čjih?   

  Prostorsko planiranje 9 22,5 

  Gospodarske javne službe 14 35 

  Negospodarske javne službe 7 17,5 

  Varstvo okolja 8 20 

  Drugo 2 5 

    40 100 

A 5. 8 

Do sedaj ni bila ustanovljena nobena interesna 

zveza ob čin za skupno izvajanje nalog ob čin. 

Ali menite, da je v vaši ob čini oziroma na 

vašem obmo čju težava pri izvedbi zakonskih 

dolo čb ZLS ali politi čnih razlogov?   

  Težave pri izvedbi zakonskih določb ZLS 11 16,42 

  Politični razlogi 17 25,37 

  Drugo 10 14,93 

  Ne vem 25 37,31 

  Ne želim odgovoriti 4 5,97 

    67 100,00 

A 6 9 

Menite, da medob činsko povezovanje  in 

sodelovanje zmanjšuje centralizem in 

povečuje avtonomnost ob čin? Število %  

  Da 49 68,06 

  Ne 12 16,67 

  Ne vem 10 13,89 

  Ne želim odgovoriti 1 1,39 

    72 100 

A 6. A 10 

V kolikor ste odgovorili za da, prosim navedit, 

zakaj menite tako. Število %  

  

Povečuje se učinkovitost in uspešnost posamezne 

občine 31 31,63 

  Povečuje se možnost za skupne projekte 35 35,71 

  

Osnovna infrastruktura in objekti se gradi in vzdržuje 

za večje območje 22 22,45 

  

Povečuje se finančna in dejanska samostojnost 

posamezne občine 8 8,16 

  Drugo 2 2,04 
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    98 100,00 

A 6. b 11 

V kolikor ste odgovorili ne, prosim navedite, zakaj  

menite tako. Število %  

  Ni vmesne ravni oziroma pokrajine 6 42,86 

  

Medobčinsko povezovanje in sodelovanje je 

nepomembno 0 0,00 

  

Medobčinsko povezovanje in sodelovanje ne 

vključuje dovolj velikega območja in prebivalstva 1 7,14 

  To vlogo naj bi imele Regionalne razvojne agencije 3 21,43 

  Drugo. 4 28,57 

    14 100,00 

A 7. 12 

Medob činsko povezovanje  in sodelovanje  

spodbuja regionalni razvoj Število %  

  Da 61 84,72 

  Ne 2 2,78 

  Ne vem 8 11,11 

  Ne želim odgovoriti 1 1,39 

    72 100,00 

A 7. a 13 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, 

zakaj menite tako. Število %  

  

Povezuje občine na temelju sodelovanja in 

enakovrednega povezovanja 44 39,64 

  

Povezuje tudi večja območja, ki imajo večje število 

prebivalcev 24 21,62 

  

Medobčinsko povezovanje in sodelovanje je edini 

organ, ki povezuje večino akterjev  na vmesni 

ravni, med občinami in centralno državo 26 23,42 

  

Vzpostavlja lastno notranjo identiteto na širšem 

območju več občin 15 13,51 

  Drugo 2 1,80 

    111 100,00 

A 8. 14 

Medob činsko sodelovanje lahko nadomesti 

predvideno združevanje ob čin Število %  

  Da 49 68,06 

  Ne 13 18,06 

  Ne vem 7 9,72 

  Ne želim odgovoriti 3 4,17 

    72 100,00 

A 8. a 15 V kolikor ste odgovorili z da, zakaj menite tako?  Število  % 
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  Racionalizira se delovanje posamezne občine 40 50,00 

  

Postopno se zmanjšuje potrebo po pretiranem 

investiranju, posameznih javnih zgradb (šola, 

vrtci, knjižnica, domovi kulture in podobno) 15 18,75 

  

Postopno se organizira večino gospodarskih in 

negospodarskih dejavnosti na širšem območju. 22 27,50 

  Drugo 3 3,75 

    80 100,00 

A 8. B 16 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, na 

kakšen na čin? Število %  

  Zmanjšajo se stroški administracije 41 55,41 

  

Poveča se ekonomija obsega (javna podjetja, javni 

zavodi za celotno ali večji del območja) 27 36,49 

  

Krajevne skupnosti postanejo zaradi unifikacije 

širšega območja zgolj posvetovalni organ 3 4,05 

  Drugo 3 4,05 

    74 100,00 

A 9. 17 

Medob činsko sodelovanje  lahko nadomesti 

pokrajine Število %  

  Da 19 26,39 

  Ne 37 51,39 

  Ne vem 13 18,06 

  Ne želim odgovoriti 3 4,17 

    72 100,00 

A 9. A 18 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, 

zakaj menite tako? Število %  

  

Ker gre za prostovoljno združenje prebivalcev na 

nekem širšem območju 7 23,33 

  

Ker gre za dogotrajni proces sodelovanja in 

povezovanja, in ne za trenutno politično aktivnost 10 33,33 

  

Pomeni organsko, kvantitativno in kvalitativno rast od 

spodaj navzgor 9 30,00 

  

Pokrajine ob ustreznem modelu razvoja in položaju 

medobčinskega sodelovanja niso potrebne 4 13,33 

  Drugo 0 0,00 

    30 100,00 

A 9. B 19 

V kolikor ste odgovorili z da, prosimo navedite, 

na kakšen na čin? Število %  

  

Z institucionalno krepitvijo medobčinskega 

sodelovanja 6 18,18 
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  S finančno krepitvijo medobčinskega sodelovanja 14 42,42 

  S funkcionalno krepitvijo medobčinskega sodelovanja 12 36,36 

  S krepitvijo neposredne demokracije 1 3,03 

  Drugo 0 0,00 

    33 100,00 

A 10. 20 

Medob činsko sodelovanje  bo v primeru 

ustanovitve pokrajin še naprej aktualno. Število %  

  Da 57 79,17 

  Ne 5 6,94 

  Ne vem 9 12,50 

  Ne želim odgovoriti 1 1,39 

    72 100,00 

A 10. a 21 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, 

zakaj menite tako. Število %  

  

Za občine bo še vedno racionalno realizirati 

medobčinsko sodelovanje 41 36,94 

  

Medobčinsko sodelovanje bo krepilo delovanje občin 

in pokrajine v katero bodo le te vključene 25 22,52 

  

Izvajanje nekaterih nalog je učinkoviteje in 

uspešnejše na širšem območju občin 23 20,72 

  

Znotraj medobčinskega sodelovanja se lažje in 

racionalneje zagotovi ustrezne kadre 20 18,02 

  Drugo 2 1,80 

    111 100,00 

A 11. 22 

Reorganizacija /preoblikovanje državnih organov 

na regionalni ravni (Upravne enote, 

regionalne razvojne agencije, razne izpostave 

ministrstev, organiziranost javnih služb 

(bolnice, Elektro, Zavodi za zaposlovanje, 

ipd.)) bi pomenila bolj enakomeren razvoj 

Slovenije? Število %  

  Da 41 56,16 

  Ne 14 19,18 

  Ne vem 15 20,55 

  Ne želim odgovoriti 3 4,11 

    73 100,00 

     

A 11. a 23 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, 

zakaj menite tako?    

  Imeli bi podobno območje delovanja, kar bi zmanjšalo 23 29,87 
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število postopkov in stroške 

  

Zmanjšalo in racionaliziralo bi se število državnih 

organov na regionalni ravni 22 28,57 

  

Prebivalstvo in podjetja bi imela hitrejšo storitev na 

eni lokaciji 21 27,27 

  Vzpostavili bi se upravni centri v večjih središčih 7 9,09 

  Drugo 4 5,19 

    77 100,00 

A 11. b 24 

V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedite, 

zakaj menite tako? Število %  

  

Na kratek rok ne, saj bi bili preveliki odpori različnih 

interesov (nekatera priviligirana podjetja, občine, 

zaposleni, politične stranke, zaradi kadrovskih 

interesov) 6 42,86 

  Izguba nekaterih koristi zaposlenih 0 0,00 

  Zmanjšanje števila zaposlenih 2 14,29 

  Preglednejše in jasnejše delovanje in večji nadzor 2 14,29 

  Drugo. 4 28,57 

    14 100,00 

A 12. 25 

Vzpostavitev regij/pokrajin bi pomenila bolj 

enakomeren razvoj Slovenije? Število %  

  Da 48 66,67 

  Ne 9 12,50 

  Ne vem 12 16,67 

  Ne želim odgovoriti 3 4,17 

    72 100,00 

A 12. a 26 

V kolikor ste odgovorili z da, prosimo navedite, 

zakaj menite tako? Število %  

  

Imeli bi formalno oblikovana glavna središča v 

Sloveniji. 12 13,19 

  

Imeli bi več gospodarskih in družbenih središč, 

namesto monocentrizma Ljubljane 34 37,36 

  

Regijska središča bi postala pozitivni konkurent 

resursov v Sloveniji 22 24,18 

  

Prišlo bi do poenotenja in sinergije znotraj 

pokrajinskih območij 22 24,18 

  Drugo 1 1,10 

    91 100,00 

A 12. b 27 

V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedite, 

zakaj menite tako? Število %  
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Ljubljana je premočno gospodarsko in politično 

središče 3 20,00 

  Ker je realnost več majhnih pokrajin 1 6,67 

  

Večina ostalih središč ni realno sposobna prevzeti 

realne vloge spodbujevalca razvoja na širšem 

območju 4 26,67 

  

Ker država ne bo ustrezno ekonomsko podprla novih 

središč 7 46,67 

  Drugo 0 0,00 

    15 100,00 

A 13. 28 

Vzpostavitev regij/pokrajin in policentri čnega 

razvoja Slovenije bi pove čala medregionalno 

konkuren čnost kot gibalo gospodarskega 

razvoja. Število %  

  Da 47 65,28 

  Ne 5 6,94 

  Ne vem 18 25,00 

  Ne želim odgovoriti 2 2,78 

    72 100,00 

A.13. a 29 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, 

zakaj menite tako? Število %  

  Statusno in realno bi imeli nova središča pokrajin 18 23,68 

  

Nova središča bi imela ekonomsko in družbeno 

zaledje 24 31,58 

  

Območje pokrajin/regij bi imelo notranji trg 

potrošnikov 14 18,42 

  

Območje pokrajin/regij bi konkuriralo z razpoložljivimi 

resursi ostalim območjem 19 25,00 

  Drugo 1 1,32 

    76 100,00 

A 13. b 30 

V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedite, 

zakaj menite tako? Število %  

  

Državni centralizem bo še naprej spodbujal razlike, 

čeprav se bo navidezno trudil z zmanjšanjem 

razlik 4 57,14 

  

Nova središča bodo potrebovala sorazmerno veliko 

časa, da bi se lahko povečala medregionalna 

konkurenčnost 1 14,29 

  

Območje Slovenije je kljub slabi prometni 

povezanosti v kratkem času dosegljivo iz že 1 14,29 
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izoblikovanih središč, predvsem iz Ljubljane 

  

V kolikor ne bo sočasno z 

regionalizacijo/pokrajinizacijo izvedena 

reorganizacija državnih organov na regionalni 

ravni, se bo učinek bistveno zmanjšal 1 14,29 

  Drugo 0 0 

    7 100 

A 14. 31 

Ali menite, da bi vzpostavitev regij pove čala bruto 

družbeni proizvod Slovenije? Število %  

  Da 33 45,83 

  Ne 10 13,89 

  Ne vem 27 37,50 

  Ne želim odgovoriti 2 2,78 

    72 100,00 

A 15 32 

Ali bi se v primeru regionalizacije odlo čanje 

približalo ljudem (bi se zmanjšal demokrati čni 

deficit)? Število %  

  Da 34 47,22 

  Ne 19 26,39 

  Ne vem 15 20,83 

  Ne želim odgovoriti 4 5,56 

    72 100,00 

A 15. a 33 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, 

zakaj menite tako? Število %  

  

Približanje odločanja ljudem, tudi na vmesni ravni 

med občinami in centralno državo 23 31,08 

  

Večji posredni stalni vpliv ljudi tudi na centralno 

državo 17 22,97 

  

Močnejša identifikacija in družbena odgovornost s 

širšim okoljem 18 24,32 

  

Večja gospodarska in družbena odgovornost za delo 

in življenje v širšem okolju 16 21,62 

  Drugo 0 0,00 

    74 100,00 

A 16. 34 

Potrebno je spremeniti vlogo in sestavo 

Državnega sveta Število %  

  Da 54 75,00 

  Ne 4 5,56 

  Ne vem 10 13,89 
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  Ne želim odgovoriti 4 5,56 

    72 100,00 

A 16. a 35 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, 

kdo naj bi imel ve čji vpliv? Število %  

  Predstavniki občin 42 37,50 

  Predstavniki pokrajin 16 14,29 

  Predstavniki medobčinskih povezav 9 8,04 

  Predstavniki političnih strank 0 0,00 

  Predstavniki gospodarstva 29 25,89 

  Predstavniki negospodarstva 11 9,82 

  Drugo (Ukinitev) (4 UKINITEV + 1 DRUGO) 5 4,46 

    112 100,00 
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P3 Rezultati ankete za skupne občinske uprave 

 

Zap. št. 

vpraš

anja     

A 2. B 1 Število ob čin vklju čenih v SOU  Število  Povpre čje 

  

5, 3, 4 ,4, 4, 5, 3, 4, 3 ,2, 3, 12, 3, 2, 4, 5, 4, 18, 4, 3, 10, 

2, 3, 21, 5, 5, 3, 8, 2, 3, 15, 9, 4, 4, 6, 3, 6, 8, 6   

    39 5,59 

A 2. C 2 Podro čja dela  Število  % 

  Inšpekcija 30 40 

  Redarstvo 26 34,67 

  Prostorsko planiranje 5 6,67 

  Notranja revizija 4 5,33 

  Drugo 10 13,33 

    75 100 

A 3. A 3 Ali je ureditev SOU ustrezna?  Število  % 

  Da 34 87,18 

  Ne 4 10,26 

  Ne vem 1 2,56 

  Ne želim odgovoriti 0 0,00 

    39 100,00 

A 3. B 4 

V kolikor ste odgovorili z ne, kakšne pomanjkljivos ti 

ima! Število  % 

  Premajhna formalna povezanost 0 0 

  Preveč zapleteno delovanje 0 0 

  Premajhna  povezanost s posamezno občino 1 25 

  Drugo 3 75 

    4 100 

A 6. 5 

Menite, da medob činsko povezovanje  in sodelovanje  

zmanjšuje centralizem in pove čuje avtonomnost 

občin? Število  % 

  Da 35 89,74 

  Ne 2 5,13 

  Ne vem 2 5,13 

  Ne želim odgovoriti 0 0,00 

    39 100 

A 6. A 6 

V kolikor ste odgovorili za da, prosim navedite, za kaj 

menite tako. Število  % 

  Povečuje se učinkovitost in uspešnost posamezne občine 29 37,66 

  Povečuje se možnost za skupne projekte 25 32,47 



 

 35  

  

Osnovna infrastruktura in objekti se gradi in vzdržuje za 

večje območje 12 15,58 

  

Povečuje se finančna in dejanska samostojnost 

posamezne občine 6 7,79 

  Drugo 5 6,49 

    77 100,00 

A 6. b 7 

V kolikor ste odgovorili ne, prosim navedite, zakaj  

menite tako. Število  % 

  Ni vmesne ravni oziroma pokrajine 1 33,33 

  

Medobčinsko povezovanje in sodelovanje je 

nepomembno 0 0,00 

  

Medobčinsko povezovanje in sodelovanje ne vključuje 

dovolj velikega območja in prebivalstva 1 33,33 

  To vlogo naj bi imele Regionalne razvojne agencije 0 0,00 

  Drugo. 1 33,33 

    3 100,00 

A 7. 8 

Medob činsko povezovanje  in sodelovanje  spodbuja 

regionalni razvoj Število  % 

  Da 35 89,74 

  Ne 2 5,13 

  Ne vem 2 5,13 

  Ne želim odgovoriti 0 0,00 

    39 100,00 

A 7. a 9 

 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, zak aj 

menite tako. Število  % 

  

Povezuje občine na temelju sodelovanja in 

enakovrednega povezovanja 25 31,65 

  

Povezuje tudi večja območja, ki imajo večje število 

prebivalcev 15 18,99 

  

Medobčinsko povezovanje in sodelovanje je edini organ, 

ki povezuje večino akterjev  na vmesni ravni, med 

občinami in centralno državo 24 30,38 

  

Vzpostavlja lastno notranjo identiteto na širšem območju 

več občin 13 16,46 

  Drugo 2 2,53 

    79 100,00 

A 8. 10 

 

Medob činsko sodelovanje lahko nadomesti 

predvideno združevanje ob čin Število  % 

  Da 26 66,67 
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  Ne 9 23,08 

  Ne vem 4 10,26 

  Ne želim odgovoriti 0 0,00 

    39 100,00 

A 8. A 11 V kolikor ste odgovorili z da, zakaj menite tako? Š tevilo  % 

  Racionalizira se delovanje posamezne občine 25 52,08 

  

Postopno se zmanjšuje potrebo po pretiranem 

investiranju, posameznih javnih zgradb (šola, vrtci, 

knjižnica, domovi kulture in podobno) 7 14,58 

  

Postopno se organizira večino gospodarskih in 

negospodarskih dejavnosti na širšem območju. 12 25,00 

  Drugo 4 8,33 

    48 100,00 

A 8. B 12 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, na 

kakšen na čin? Število  % 

  Zmanjšajo se stroški administracije 24 58,54 

  

Poveča se ekonomija obsega (javna podjetja, javni zavodi 

za celotno ali večji del območja) 13 31,71 

  

Krajevne skupnosti postanejo zaradi unifikacije širšega 

območja zgolj posvetovalni organ 2 4,88 

  Drugo 2 4,88 

    41 100,00 

A 9. 13 Medob činsko sodelovanje  lahko nadomesti pokrajine  Število  % 

  Da 11 28,21 

  Ne 19 48,72 

  Ne vem 8 20,51 

  Ne želim odgovoriti 1 2,56 

    39 100,00 

A 9.a 14 

 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, zak aj 

menite tako? Število  % 

  

Ker gre za prostovoljno združenje prebivalcev na nekem 

širšem območju 6 21,43 

  

Ker gre za dolgotrajni proces sodelovanja in povezovanja, 

in ne za trenutno politično aktivnost 11 39,29 

  

Pomeni organsko, kvantitativno in kvalitativno rast od 

spodaj navzgor 7 25,00 

  

Pokrajine ob ustreznem modelu razvoja in položaju 

medobčinskega sodelovanja niso potrebne 4 14,29 

  Drugo 0 0,00 
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    28 100,00 

A 9. b 15 

 

 

V kolikor ste odgovorili z da, prosimo navedite, na  

kakšen na čin? Število  % 

  Z institucionalno krepitvijo medobčinskega sodelovanja 11 32,35 

  S finančno krepitvijo medobčinskega sodelovanja 12 35,29 

  S funkcionalno krepitvijo medobčinskega sodelovanja 11 32,35 

  S krepitvijo neposredne demokracije 0 0,00 

  Drugo 0 0,00 

    34 100,00 

A 10. 16 

 

Medob činsko sodelovanje bo v primeru ustanovitve 

pokrajin še naprej aktualno. Število  % 

  Da 32 82,05 

  Ne 1 2,56 

  Ne vem 6 15,38 

  Ne želim odgovoriti 0 0,00 

    39 100,00 

A 10. a 17 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, zak aj 

menite tako. Število  % 

  

Za občine bo še vedno racionalno realizirati medobčinsko 

sodelovanje 25 29,41 

  

Medobčinsko sodelovanje bo krepilo delovanje občin in 

pokrajine, v katero bodo le te vključene 19 22,35 

  

Izvajanje nekaterih nalog je učinkovitejše in uspešnejše 

na širšem območju občin 18 21,18 

  

Znotraj medobčinskega sodelovanja se lažje in 

racionalneje zagotovi ustrezne kadre 19 22,35 

  Drugo 4 4,71 

    85 100,00 

A 11. 18 

Reorganizacija /preoblikovanje državnih organov na 

regionalni ravni (Upravne enote, regionalne 

razvojne agencije, razne izpostave ministrstev, 

organiziranost javnih služb (bolnice, Elektro, 

Zavodi za zaposlovanje, ipd.)) bi pomenila bolj 

enakomeren razvoj Slovenije? Število  % 

  Da 17 43,59 

  Ne 9 23,08 

  Ne vem 11 28,21 

  Ne želim odgovoriti 2 5,13 
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    39 100,00 

A 11.a 19 

 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, zak aj 

menite tako?    

  

Imeli bi podobno območje delovanja, kar bi zmanjšalo 

število postopkov in stroške 12 24,49 

  

Zmanjšalo in racionaliziralo bi se število državnih organov 

na regionalni ravni 12 24,49 

  

Prebivalstvo in podjetja bi imela hitrejšo storitev na eni 

lokaciji 12 24,49 

  Vzpostavili bi se upravni centri v večjih središčih 11 22,45 

  Drugo 2 4,08 

    49 100,00 

A 11. b 20 

V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedite, zak aj 

menite tako? Število  % 

  

Na kratek rok ne, saj bi bili preveliki odpori različnih 

interesov (nekatera privilegirana podjetja, občine, 

zaposleni, politične stranke, zaradi kadrovskih 

interesov) 4 36,36 

  Izguba nekaterih koristi zaposlenih 0 0,00 

  Zmanjšanje števila zaposlenih 1 9,09 

  Preglednejše in jasnejše delovanje in večji nadzor 1 9,09 

  Drugo. 5 45,45 

    11 100,00 

A 12. 21 

Vzpostavitev regij/pokrajin bi pomenila bolj 

enakomeren razvoj Slovenije? Število  % 

  Da 22 56,41 

  Ne 8 20,51 

  Ne vem 8 20,51 

  Ne želim odgovoriti 1 2,56 

    39 100,00 

A 12. a 22 

V kolikor ste odgovorili z da, prosimo navedite, za kaj 

menite tako? Število  % 

  Imeli bi formalno oblikovana glavna središča v Sloveniji. 8 15,38 

  

Imeli bi več gospodarskih in družbenih središč, namesto 

monocentrizma Ljubljane 19 36,54 

  

Regijska središča bi postala pozitivni konkurent resursov 

v Sloveniji 12 23,08 

  

Prišlo bi do poenotenja in sinergije znotraj pokrajinskih 

območij 10 19,23 

  Drugo 3 5,77 
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    52 100,00 

A 12. b 23 

V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedite, zak aj 

menite tako? Število  % 

  Ljubljana je premočno gospodarsko in politično središče 1 7,14 

  Ker je realnost več majhnih pokrajin 2 14,29 

  

Večina ostalih središč ni realno sposobna prevzeti realne 

vloge spodbujevalca razvoja na širšem območju 6 42,86 

  

Ker država ne bo ustrezno ekonomsko podprla novih 

središč 2 14,29 

  Drugo 3 21,43 

    14 100,00 

A 13. 24 

Vzpostavitev regij/pokrajin in policentri čnega razvoja 

Slovenije bi pove čala medregionalno 

konkuren čnost kot gibalo gospodarskega razvoja.  Število  % 

  Da 20 51,28 

  Ne 11 28,21 

  Ne vem 7 17,95 

  Ne želim odgovoriti 1 2,56 

    39 100,00 

A.13. a 25 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, zak aj 

menite tako? Število  % 

  Statusno in realno bi imeli nova središča pokrajin 9 20,93 

  Nova središča bi imela ekonomsko in družbeno zaledje 14 32,56 

  Območje pokrajin/regij bi imelo notranji trg potrošnikov 6 13,95 

  

Območje pokrajin/regij bi konkuriralo z razpoložljivimi 

resursi ostalim območjem 13 30,23 

  Drugo 1 2,33 

    43 100,00 

A 13. b 26 

V kolikor ste odgovorili z ne, prosim navedite, zak aj 

menite tako? Število  % 

  

Državni centralizem bo še naprej spodbujal razlike, 

čeprav se bo navidezno trudil z zmanjšanjem razlik 3 15 

  

Nova središča bodo potrebovala sorazmerno veliko časa, 

da bi se lahko povečala medregionalna 

konkurenčnost 4 20 

  

Območje Slovenije je kljub slabi prometni povezanosti v 

kratkem času dosegljivo iz že izoblikovanih središč, 

predvsem iz Ljubljane 4 20 

  

V kolikor ne bo sočasno z regionalizacijo/pokrajinizacijo 

izvedena reorganizacija državnih organov na 

regionalni ravni, se bo učinek bistveno zmanjšal 5 25 
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  Drugo 4 20 

      20 100 

A 14. 27 

Ali menite, da bi vzpostavitev regij pove čala bruto 

družbeni proizvod Slovenije? Število  % 

  Da 12 30,77 

  Ne 15 38,46 

  Ne vem 10 25,64 

  Ne želim odgovoriti 2 5,13 

    39 100,00 

A 15 28 

Ali bi se v primeru regionalizacije odlo čanje približalo 

ljudem (bi se zmanjšal demokrati čni deficit)? Število  % 

  Da 17 43,59 

  Ne 11 28,21 

  Ne vem 9 23,08 

  Ne želim odgovoriti 2 5,13 

    39 100,00 

A 15. a 29 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, zak aj 

menite tako? Število  % 

  

Približanje odločanja ljudem, tudi na vmesni ravni med 

občinami in centralno državo 13 33,33 

  Večji posredni stalni vpliv ljudi tudi na centralno državo 9 23,08 

  

Močnejša identifikacija in družbena odgovornost s širšim 

okoljem 8 20,51 

  

Večja gospodarska in družbena odgovornost za delo in 

življenje v širšem okolju 9 23,08 

  Drugo 0 0,00 

    39 100,00 

A 16. 30 

Potrebno je spremeniti vlogo in sestavo Državnega 

sveta Število  % 

  Da 32 82,05 

  Ne 1 2,56 

  Ne vem 2 5,13 

  Ne želim odgovoriti 4 10,26 

    39 100,00 

A 16. a 31 

V kolikor ste odgovorili z da, prosim navedite, kdo  naj 

bi imel ve čji vpliv? Število  % 

  Predstavniki občin 19 26,76 

  Predstavniki pokrajin 10 14,08 

  Predstavniki medobčinskih povezav 12 16,90 

  Predstavniki političnih strank 0 0,00 
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  Predstavniki gospodarstva 18 25,35 

  Predstavniki negospodarstva 7 9,86 

  Drugo (Ukinitev) 5 7,04 

    71 100,00 

 


