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POJMOVNO-TEORETIČNI OKVIR RAZVOJA
LOKALNE DEMOKRACIJE
Marjan BREZOVŠEK*

Vzpon demokratičnih idej in pojav globalizacije sta botrovala
ponovnemu vstajenju lokalizma. Pritiski za povečanje demokratizacije so v ospredje postavili nove poudarke o lokalnem
javnem upravljanju na subnacionalni ravni. Danes je lokalizem izredno pomembna mednarodna točka razprav in
podlaga za politično legitimacijo in demokratizacijo. Večina
študij o lokalni avtonomiji in lokalni demokraciji ne uspe zadovoljivo razlikovati med obema pojmoma, posledično zato
obstaja nek domneven odnos med njima, ki povzroči, da se
sprememba enega zabeleži tudi kot sprememba drugega.
Avtor prispevka analitično loči oba pojma, na kratko oriše
trenutno razpravljanje na temo lokalne demokracije in predpostavke o njenem vplivu na širšo demokratično politiko,
analizira različne teoretične vpoglede v koncept lokalne avtonomije in izpostavi trenja med lokalno avtonomijo in širšo
demokratično politiko. Za lažje razumevanje sprememb v lokalnih politikah in v sprejemanju odločitev na lokalni ravni
ter za razumevanje obnove oziroma oživljanja lokalne demokracije avtor uporabi koncept lokalnega javnega upravljanja. Javno upravljanje ni le vzvod za opisovanje sprejemanja
javnih politik prek javnopolitičnega omrežja, ampak se prav
tako nanaša na zmožnost vladajočih sistemov, da koordinirajo javne politike in rešujejo javne probleme v kompleksnem
kontekstu.

1 UVOD
Lahko bi rekli, da je zgodovina potrdila resničnost Tocquevillove trditve,
da lokalne institucije predstavljajo moč svobodnih narodov (Tocqueville, 1990: 61). Nekaj desetletij prej je Mill prav to poudaril s trditvijo, da je
*
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lokalna samouprava šola demokracije (Mill, 1984: 378). Prav tako obstaja
splošno strinjanje, da je bila – in še vedno je – lokalna samouprava zibelka moderne demokracije (Poggi, 1985). Ta domneva, ki je utemeljena
na interpretaciji zgodovine moderne demokratične države na zahodu,
opravičuje trditev, da morajo imeti demokratične institucije posebno,
lokalno utemeljitev (zakon), če želijo delovati kot protiutež porastu in
poveličevanju oblasti (moči) centralnih organov. Centralna oblast je bila
tako v politični tradiciji ZDA sestavljena iz lokalnih samoupravnih institucij; prav tako je bila to tradicija nemških dežel pri izvolitvi cesarja Svetega
rimskega cesarstva. Logika lokalne demokracije je bila poudarjena v
teorijah federalizma in je ostala politična tradicija v nemškem delu Evrope. Postavljanje lokalnih omejitev kralju je bilo v duhu angleške Magne
Carte (1215), toda to ni politična dediščina večine sveta. Kralj, centralna
avtoriteta, je določal vlogo, moč in oblast lokalne avtoritete ter imenoval
in odstavljal po želji vse tiste, ki so jo izvrševali.
Povezanost med lokalno oblastjo in demokracijo je zasnovana tudi na
predpostavki, da je politična participacija pomembna toliko bolj, če je
povezana z domačnostjo, sosednostjo, kot so to poudarili kot načelo
ameriški federalisti (očetje ustavnosti v Federalist Papers). Drug vidik
tega pa je utemeljitev, da so vzpodbude za sodelovanje močnejše na lokalni kot na nacionalni ravni, kajti posledice odločitev so na lokalni ravni
bolj vidne in bolj neposredne. Dva predloga podpirata ta del utemeljitve,
in sicer: čim večja je politična enota, toliko dlje poteka oblikovanje demokratične politične koalicije; in čim večja je ta enota, večja je raznolikost skupin in posameznikov, ki zahtevajo kompromis in tako tudi manj
verjetno aktivno delovanje nasploh, torej prizadevanje in izjalovitev
skupnih teženj mnogih. Splošni predpostavki o odnosu med velikostjo
in demokracijo (Dahl in Tufte, 1973) nasproti političnemu odločanju je
običajno dodana še močna teoretična tradicija, da je demokracija toliko
življenjska, kolikor je utemeljena na skupnosti ali družbi. Skupnosti in
družbe zahtevajo vsaj možnost osebnega stika, in sicer ali neposredno
ali preko omrežij medsebojnih poznanstev, kar postavlja omejitve glede
velikosti demokratičnih političnih enot. Klasičen primer sovpadanja
med družbo in demokratično politično skupnostjo so mestne države
(polisi) v stari Grčiji. Problem je v tem, da je obseg človeškega povezovanja, ki je potreben za mobilizacijo virov v produkciji, umetnosti ali vojni,
za dosego nečesa višjega, boljšega daleč večji, kot so omejitve velikosti
za participacijo, utemeljeno na domačnosti (poznavanju). Od tod neločljivo povezan konflikt vseh političnih sistemov, to je konflikt med nujnostjo majhnosti za domačnost (sorodnost) in participacijo na eni strani
ter večjim obsegom enot, potrebnih za vire, vključno s človeškimi talenti
in kolektivnimi dosežki, na drugi strani.
Lokalna avtonomija je pri proučevanju subcentralne oblasti trajen
problem. Glavni premik v formalni strukturi lokalnih političnih sistemov
k demokraciji je bil v okviru nacionalnih držav utemeljen na lokalni poli-
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tični avtonomiji in participaciji ter predstavniških institucijah, ki so odgovorne ljudstvu. Splošno razvojno pojasnilo tega dejstva je v tem, da je
centralna oblast v zahodnih demokracijah svojo sposobnost za rast v odnosu do gospodarske rasti in družbene raznolikosti izčrpala.1 Bolj vsebinsko politično pojasnilo tega pa je, da je bila centralna oblast preobremenjena tako pri upravljanju virov kot pri reševanju konfliktov, kar je
vodilo k prenosu problemov na lokalno raven. Kriza države blaginje ni
sprožila tudi krčenja nalog lokalnih oblasti. Če so v preteklosti govorili o
ozemeljski decentralizaciji kot posledici širjenja države blaginje, ki so jo
udejanjali predvsem na lokalni ravni (Page in Goldsmith, 1987), je v zadnjem času proračunska kriza omejila priliv sredstev iz središča, vendar
pa ni zmanjšala vloge lokalnih politik.2
Na začetku 21. stoletja lahko ugotovimo, da številne močne sile in
gibanja znotraj in zunaj nacionalnih držav spreminjajo številne vzpostavljene prakse in običaje lokalne politike, pri čemer prihajajo v ospredje
novi lokalizmi in številne pestre, neodvisne in eksperimentalne oblike
lokalne politike kot odziv na globalizacijo, internacionalizacijo in evropeizacijo. Razširitev demokratičnih idej in vzpostavljanje globalnega
sistema je prispevalo k obnovi vsega lokalnega. Pri tem je tako rekoč nemogoče razpravljati o odnosih med centralno in lokalno oblastjo oziroma o političnih razsežnosti lokalne samouprave nasploh, brez upoštevanja konceptov lokalne avtonomije.3 Lokalna avtonomija je temeljni
koncept v politični znanosti in je povezan tako s teorijo kot s prakso demokracije, pri čemer je največja nevarnost za demokracijo njena degeneracija v tiranijo.
V teoretičnih razpravah se lokalno avtonomijo navkljub obsežni pozornosti zelo redko, če sploh, razločuje od lokalne demokracije; v najboljšem primeru lokalno avtonomijo obravnavajo kot nujen, ne pa tudi
zadosten pogoj za razcvet lokalne demokracije. Pri proučevanju financiranja lokalne samouprave sta oba pojma pogosto praktično sinonima,
kar zelo poenostavlja odnose med demokracijo in avtonomijo na lokalni
ravni, prav tako pa tudi zakriva globlja protislovja v odnosih med lokalno demokracijo in širšo demokratično prakso. Na teoretični ravni te poenostavitve omejujejo razmejevanje odnosov med centralno in lokalno
oblastjo in probleme, povezane s temi odnosi; javnopolitičnega vidika
1

2

3

Sredi 70. let so dohodki centralne oblasti rasli hitreje kot pa na preostalih gospodarskih in političnih področjih; tudi če so bili pobrani lokalno, je bila njihova razporeditev podvržena centralni regulaciji.
Še več, lokalni politični razvoj je prispeval k novim oblikam, ki so še precej nejasne, to pa so nove sosedske skupnosti ter politična organizacija posebnih teritorialnih okrožij.
Takšni koncepti so bili uporabljeni normativno kot obramba lokalne samouprave
(Jones in Stewart, 1983) in empirično kot merilo za ustavne spremembe (Rose,
1990) ali pa kot sredstvo za primerjalne analize lokalnih demokracij (Wolman in
Goldsmith, 1990; Page, 1991).
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pa to razlikovanje obeh pojmov povzroča zmešnjavo in zamenjavo ciljev
in učinkov ter rezultatov javnih politik. Razlikovanje obeh pojmov je
nujno za razumevanje novih oblik in procesov lokalne demokracije ter
njihovih možnosti in omejitev. V našem prispevku bomo najprej prikazali sodobne razprave o lokalni demokraciji in predpostavke ter domneve
o njeni vlogi v širši demokratični skupnosti (državi); pri tem ne gre samo
za upravičenje lokalne demokracije, pač pa tudi za priznanje ali spoznanje njene vloge ter prispevka k širšim demokratičnim institucijam in
praksi. V nadaljevanju bomo analizirali različne teoretične zamisli lokalne avtonomije ter opredelili lokalno avtonomijo in razlike med njo in lokalno demokracijo. Če demokracijo obravnavamo kot proces, ki predstavlja usklajevanje različnih interesov, potem je večnamenska izvoljena
oblast (vlada) še naprej osrednja institucija demokracije na lokalni ravni,
vendar pa tisto, kar je zanimivo pri lokalni politiki, niso samo institucije
same, pač pa tudi to, kako delujejo v širšem okviru sodobnih gospodarskih tokov in kako reagirajo na spremembe v lokaciji moči. Lokalno
upravljanje je zato v zadnjem delu prispevka tretji pojem, ki pojasnjuje
sodobno stanje lokalne politike.

2 O POJMU IN POMENU LOKALNE DEMOKRACIJE
2.1 Normativne in empirične utemeljitve lokalne demokracije
Spremembe v razvoju lokalne samouprave so pomembne zlasti zaradi
potencialnega prispevka subnacionalnih oblik politike k demokratičnemu življenju. Temeljna ideja sega daleč nazaj h klasičnemu upravičenju
lokalne samouprave, ki ga je podal J. S. Mill (1861): lokalna demokracija
ponuja državljanom možnosti za uresničevanje njihove svobode in za
izražanje njihove lokalne identitete na način, ki je drugačen od višjih
ravni oblasti, hkrati pa se z višjimi ravnmi oblasti dopolnjuje. Ideja je
tako naslednja: lokalne politične institucije so bližje državljanom kot nacionalne (državne) oblasti (vlade). Izvoljena lokalna oblast daje prednost
različnosti, saj zagotavlja ponudbo javnih dobrin, ki odraža preference tistih, ki živijo na področju lokalne jurisdikcije, in zagotavlja višjim nivojem oblasti izražanje pluralizma teritorialnih in funkcionalnih interesov.
To sicer ne pomeni, da lokalna oblast avtomatično izraža in uresničuje
takšne vrednote, čeprav ima za to vse možnosti.4 Prav tako ni nujno, da
4

Nacionalizirani politični sistemi niso vzpodbujali in razvijali polnega izražanja lokalne demokratične prakse; en vidik tega problema je bil v tem, da so zaprte institucije lokalne politike dovoljevale vladavino majhnih elit, ki so uporabljale hierarhično organizirane lokalne politične stranke in legitimnost birokracije za zaščito in
svobodo izvajanja političnih izbir.
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so posledice ohranjanja teh vrednot vedno bolj v ospredju, kajti številni
strokovnjaki dvomijo, da lahko lokalna oblast stvarno udejanji načela,
kakršna je svoboda (glej Sharpe, 1970 – pregled razprav o tej temi).
Splošno prepričanje in zaupanje v vrednote in lastnosti demokracije
na lokalni ravni je težko ovreči. Kot poudarja A. Phillips (1996), je upravičenje takšne demokracije zmes instrumentalnih razlogov ter sprejemanja dinamičnih in razvojnih vrednot demokratične participacije v lokalni
politiki. Demokratični procesi so zaščita pred tiranijo in zagotavljajo, da
so različni interesi prisotni in predstavljeni v lokalnem odločanju. Hkrati
pa zdrava lokalna demokracija razvija tudi demokratično kulturo med
državljani, s tem da zagotavlja tako podlago za usposabljanje, kot tudi za
demokratično participacijo v politični skupnosti. Te utemeljitve lokalne
demokracije so tako globoko zakoreninjene v politični kulturi sodobnih
demokratičnih držav, da so postale samoumevne in so redko problematizirane; številne reforme za izboljšanje demokracije na lokalni ravni
imajo tako pod njihovo krinko zelo malo opraviti ali z instrumentalnimi
ali z razvojnimi značilnostmi lokalne demokracije.5
Normativne utemeljitve (Stoker, 1996) vključujejo zlasti pluralistične
utemeljitve, da institucije lokalne demokracije zagotavljajo razpršitev
moči (oblasti) v družbi (Hill, 1974), nadalje utemeljitve o raznolikosti in
različnosti, o lokalni odzivnosti itd. Vse te utemeljitve so prisotne tudi v
Evropski listini o lokalni samoupravi, ki zagovarja, da se mora odločanje
o javnih zadevah, kjerkoli je možno, izvrševati »s strani tiste oblasti, ki je
najbližja državljanom« (Svet Evrope, 1985, čl. 43). Novejša obnova zanimanja za vlogo lokalne demokracije je osredotočena na omogočanje in
vzpodbujanje politične participacije kot dela širše demokratične politične skupnosti (Stoker, 1996), pa tudi participativne demokracije. Tisti, ki
poudarjajo lokalno demokracijo, zatrjujejo, da je lokalna oblast bližja državljanom in da se bolj neposredno ukvarja z njihovimi problemi; lokalna oblast je dostopnejša in lažje se je vključiti v njeno delovanje (Pratchett, 1999; Stoker, 2004). Te utemeljitve so empirične po svojem izvoru,
zlasti tam, kjer se vzpostavljajo in zagovarjajo participativne oblike demokracije (v nasprotju s predstavniškimi). Empirična evidenca lahko te
normativne utemeljitve močno podpira, po drugi strani pa obstaja tudi
razkorak med opisano retoriko in stvarnostjo upadanja demokratične
prakse kot evidenčne značilnosti politične kulture poznega 20. stoletja
(Pratchett in Wilson, 1996: 231).6
5

6

Navkljub drugačnim trditvam konzervativnih vlad je neoliberalna politika številna
javnopolitična področja podrejala centralizaciji in ne obratno.
Študija politične participacije v Veliki Britaniji je pokazala (Parry in drugi, 1992:
268), da je na primer več kot 44 % vseh zadev, ki so jih navajali kot primarne, mogoče povezati z lokalno samoupravo, 15 % s centralno oblastjo in 11 % z drugimi
ravnmi ali institucijami. Tudi zaupanje v lokalno oblast je bilo višje kot zaupanje v
centralno oblast.
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2.2 Participacije na lokalni ravni
in participativna demokracija
Splošna opredelitev pojma participacije je, da gre za dejavnosti, kjer je
posameznik z drugimi udeležen ali sodeluje v nekaterih družbenih procesih ali skupnih prizadevanjih (Brezovšek, 1995: 202). Pojem politična
participacija pa pomeni udeležbo v procesu izbire političnih voditeljev
ter oblikovanje javnih politik. Politično participacijo je moč opredeliti
kot prostovoljno osebno sodelovanje v političnih zadevah. Sartoti (1978)
tako participacijo opredeljuje kot zavestno, hoteno osebno sodelovanje
in ne zgolj kot bolj ali manj hoteno, naključno ali neprostovoljno udeleževanje (političnih) aktivnosti. Po njegovem mnenje je intenzivnost participacije obratno sorazmerna s številom sodelujočih oseb – več oseb kot
participira, manjši je delež posameznika v skupini. Za uvajanje politične
participacije je torej zelo primerna prav raven lokalne samouprave oziroma njenih demokratičnih institucij. Vendar pa razni teoretiki (od Rousseauja, Milla do Patemanove) participacije niso zagovarjali zato, ker bi
večji obseg participacije nujno vodil k boljšim odločitvam, ampak zaradi
samega vrednotenja pomembnosti vključevanja ljudi, kakovosti njihovega življenja in medsebojnih odnosov pri sprejemanju političnih odločitev.
Lokalna skupnost ima tako sposobnost, da omogoča in vzpodbuja politično participacijo, ki daleč presega zgolj volilno participacijo. Lokalna
demokracija s tem bolj temelji na preferencah posameznikov za udeležbo pri odločanju v lokalnih institucijah demokracije kot pa v nacionalnih
(državnih) institucijah demokracije. Po drugi strani pa je nadaljevanje
tega utemeljevanja povezano z možnostjo vpliva, ki ga ima lokalna politična participacija pri učinkovitosti in uspešnosti demokracije na višji
ravni. Lokalna demokracija je tudi temelj demokratične družbe nasploh.
Prispeva h kulturi demokracije povsod v družbi in ne samo k razdelitvi
politične moči (oblasti). Je več kot zgolj možnost posameznikov, da vplivajo na tiste odločitve, ki zadevajo njihovo neposredno družbeno in gospodarsko okolje. Brez različnih oblik lokalne demokracije bi bile možnosti za razvoj demokratičnih vrednot in veščin, uporabnih tudi na širših
institucionalnih ravneh, znatno omejene. Skratka, lokalna demokracija
zagotavlja temelje in pogoje za razvoj močnih nacionalnih demokratičnih institucij in praks.
Brez dinamične participativne demokracije na lokalni ravni se tudi
predstavniška demokracija tako na lokalni kot širši ravni ne bi mogla uspešno razvijati. Kot ugotavlja D. Held (1996: 269), »lahko neposredna
participacija in kontrola nad neposrednimi, bližnjimi lokalnimi zadevami … zelo stvarno razvija in izboljšuje načela participativne demokracije«.
Lokalna demokracija tako izgrajuje in krepi pojmovanje participativnega
državljanstva, kajti to je prvenstveno prizorišče, kjer večina ljudi prakticira politiko. Ponovno odkritje lokalne politike v internacionaliziranem in

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

11

evropeiziranem okviru ima tako posledice tudi za postopke in upravičenje institucij predstavniške demokracije. V preteklosti so legitimne oblike politične participacije postavljale v osrednjo vlogo izvoljene predstavnike, ki so bili organizirani v tekmovalne skupine političnih strank; sedaj
druge, nove oblike participacije, delegiranje politične avtoritete mikroagencijam ter zagotavljanje moči prej marginalnim skupinam vzpostavljajo alternativne mehanizme političnega odločanja. To je izziv za lokalne
predstavnike, da poiščejo poti in načine za prilagajanje novim oblikam
političnega delovanja, ne pa, da ponavljajo vzorce iz preteklosti.

2.3 Aktivno državljanstvo
Participativna demokracija ne ukine predstavniške demokracije, javnost
pripusti v odločevalski prostor, ji ga pa ne odstopi v celoti. Znotraj modela predstavniške demokracije je vloga javnosti torej zožena na potrjevanje ali nasprotovanje že oblikovanim in sprejetim odločitvam. Glavne
omejitve predstavniškega sistema so v njegovi posredniški in diskontiutetni naravi. Participativna demokracija je neposredna demokracija v
smislu, da so vsi državljani aktivno udeleženi pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev; njena moč je v tem, da poveže posameznike v skupino preko njihove aktivne vloge pri sprejemanju vseh vrst odločitev.
Held (1989) participativno demokracijo utemeljuje na stališču, da je
enako pravico do samorazvoja mogoče doseči samo v »participativni
družbi«. To je tista družba, ki pozna pomembnost politične učinkovitosti,
neguje skrb za kolektivne probleme in prispeva k oblikovanju dobro obveščenih državljanov, ki so se zmožni trajno zanimati za proces vladanja.
Participativna demokracija je morda najlažje uresničljiva prav na ravni
lokalne skupnosti, ker gre za odločanje o zadevah, ki ljudi najbolj neposredno zadevajo, za sodelovanje pa je zainteresirano manjše število
predstavnikov javnosti kot na državni ravni. Državljani vedno večji
pomen pripisujejo tudi vprašanjem, ki se nanašajo na kakovost življenja
in želijo sodelovati pri odločanju o stvareh, ki v to kakovost posegajo
(OECD, 2001: 19). Predpogoj delovanja participativne demokracije je
odprt informacijski sistem, ki zagotavlja spremljanje na informacijah temelječih odločitev. Z vidika vključenosti državljanov v oblikovanje in
sprejemanje javnih politik tudi na lokalni ravni je to lahko informiranje
(enosmerni odnos), posvetovanje (dvosmerni odnos) ali aktivna participacija, ki temelji na partnerstvu med državljani in (lokalno) oblastjo in
kjer so državljani aktivno vključeni v opredeljevanje procesa in vsebin
oblikovanja in sprejemanja odločitev (OECD, 2001: 23). Ključni problem
je v tem, da je celo na lokalni ravni v kolektivne skupine vključen samo
majhen del prebivalstva. Nadaljnji korak v tem procesu je torej poskus
vključevanja nevključenih in oblikovanje ter vzpodbujanje modela »aktivnega državljana«. »V družbi, kjer tradicija in običaji izgubljajo svoj
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vpliv, gre edina pot za vzpostavljanje avtoritete preko demokracije. Novi
individualizem sicer nujno ne razjeda avtoritete, vendar morajo biti zahteve preoblikovane in postavljene na aktivno in participativno podlago«
(Giddens, 1998: 66).
Demokratizacija lokalne oblasti mora biti usmerjena k oblikovanju
novih institucionalnih oblik, ki povezujejo državo (oblast) z mnogo bolj
atomizirano in fragmentirano družbo in zagotavljajo nove mehanizme
socialne kohezije, odgovornosti in kontrole nad političnimi odločitvami.
Brez takšnega aktivnega državljana se lahko zelo hitro zabriše razlika
med političnim razumevanjem demokracije kot kolektivnega procesa
odločanja ter terapevtsko državo (demokracijo), ki se ukvarja z individualnimi subjektivnimi perspektivami (Nolan, 1998), oziroma z »demokracijo emocij« (Giddens, 1994: 16), v kateri imajo prebivalci zgolj občutek večje vključenosti in smisla skupnosti. Pri tem ne gre za vključenost v
kolektivne politične projekte ali druge oblike družbene angažiranosti,
pač pa za kolektivno izražanje individualnih občutij.

3 VEČRAZSEŽNOST
LOKALNE AVTONOMIJE
3.1 Pojem in koncepti lokalne avtonomije
Ključni pojem, ki ga uporablja Durheim pri opredelitvi organske solidarnosti, je pojem avtonomije. Beseda izhaja iz grške besede autos, ki pomeni »sam«, in besede nomos, ki pomeni »zakon«. Avtonomen je torej
tisti, ki si sam predpisuje zakone, poslovenili pa bi ga lahko v izraz samouprava. Značilen primer avtonomije v tem smislu je torej državna suverenost; suverena država si sama piše zakone in sama odloča o svojih
odnosih z drugimi državami. Avtonomija pomeni hkrati avtarkijo in
odsotnost avtarkije, saj so države po drugi strani tudi odvisne od drugih
držav, od mednarodnega priznanja itd. Pojem avtonomija pokriva na eni
strani državljanske pravice nasproti državi, po drugi strani pa obsega notranjo decentralizacijo države. Bistvo avtonomije na lokalni ravni tako temelji na ideji, da naj bi vsak posameznik in vsaka družbena skupina imeli
dostop do besede in vpliva v stvareh, ki se nanašajo na njihove interese
in koristi, da torej o zadevah odločajo tisti, katerih se te zadeve tičejo. Avtonomija tako v najširšem smislu pomeni pravico samostojno odločati o
lastnih zadevah. Bistveno za avtonomijo je torej to, da zadeve lokalnega
značaja upravljajo prebivalci sami oziroma s strani prebivalstva izvoljeni
organi (Grafenauer, 2002: 31–32).
Avtonomija je temeljni vidik politične organizacije družbe in ima dve
osnovni modeliteti: individualno avtonomijo in institucionalno avtonomijo. Države se še posebej razlikujejo glede na institucionalno avtonomi-
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jo: stopnja institucionalne avtonomije v političnem sistemu je vloga stopnje centralizacije politične moči (oblasti) v politični skupnosti. Institucije
lokalne demokracije so prizorišče, kjer poteka tekmovanje vrednot in
ciljev ter skupinsko reševanje konfliktov. Za izražanje vrednot in prednostnih ciljev ter reševanje konfliktov morajo imeti institucije lokalne demokracije in tisti, ki so v njih angažirani, določeno stopnjo moči (oblasti)
oziroma avtoritete za delovanje, to je določeno stopnjo lokalne avtonomije. Prav zato nekateri avtorji (Jones in Stewart, 1983; Weir in Beetham,
1999), pa tudi Evropska listina o lokalni samoupravi (1985), poudarjajo,
da je lokalna svoboda pred poseganjem centralne oblasti temeljna razsežnost lokalne demokracije.
Lokalna avtonomija je torej v določeni meri problem suverenosti, če
že ne suverenosti nad vsem na svojem ozemlju, pa vsaj suverenosti nad
določenimi zadevami oziroma področji delovanja. Lokalna avtonomija
pomeni pravice lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na življenje in delo
prebivalcev na njihovem ozemlju. In po načelu subsidiarnosti naj bi samoupravne, avtonomne lokalne skupnosti opravljale vse tiste naloge, ki
se najbolj učinkovito opravljajo na lokalni ravni. Pri tem je treba poudariti, da je država tista, ki določa, kateri so lahko interesi ožjih družbenih
skupnosti in na kakšnem območju se lahko uveljavljajo; nobena teritorialna skupnost ne more nastati proti volji države in o antagonizmih med
lokalnimi in splošnimi interesi vedno odloča država. Vloga države kot
končnega razsodnika v zadevah lokalne samouprave ni v skladu z načelom subsidiarnosti, pomeni pa, da je lokalna avtonomija relativen koncept ter da obstajajo stalne napetosti med različnimi ravnmi vladanja o
tem, kdo ima oblast (avtoriteto) na posameznem področju.
To problematiko so poskušale razrešiti številne študije medvladnih
odnosov ter odnosov med centralno in lokalno oblastjo. Marksistična
analiza te tematike je bila osredotočena predvsem na vlogo lokalne države v odnosu do nacionalne vlade (Cockburn, 1977). Tako je teza o dvojni
državi (Saunders, 1986) razlikovala med lokalnim osredotočenjem na
politiko potrošnje in centralnim ukvarjanjem s politiko proizvodnje; v
tem primeru je lokalna problematika vedno podrejena centralnim prizadevanjem po vzdrževanju in izboljšanju sredstev proizvodnje. V nasprotju s tem je model odvisnosti moči (oblasti) označeval te odnose med različnimi ravnmi oblasti (vladanja) kot kontingenčne glede na posest in
izmenjavo virov (Rhodes, 1988; Marsh in Rhodes, 1992). Uporaba tega
pristopa pri analizi javnopolitičnega omrežja je imela posebne posledice
za koncept lokalne avtonomije, saj je postavila v ospredje potrebo po
večjih razlikah v pristopu javnih politik na različnih področjih. V skladu s
tem ta teorija priznava, da lahko lokalna avtonomija tako po načinu kot
po obsegu med različnimi javnopolitičnimi področji znatno variira. Stopnja lokalne avtonomije se torej lahko spreminja s časom in problemi v
okviru iste ustavne ureditve vladanja.
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3.2 Konkretizacija lokalne avtonomije
Čeprav opisane teorije nudijo uporaben okvir za študij lokalne avtonomije, pa so manj pomembne za analiziranje praktičnega delovanja lokalne demokracije. Za nedvoumno proučevanje lokalne avtonomije so
koristni trije posebni pristopi, ki ugotavljajo njene prednosti, pomanjkljivosti, možnosti in omejitve ter so neposredno povezani z raziskovanjem
lokalne demokracije. To so: prvi pristop opredeljuje in analizira lokalno
avtonomijo kot svobodo pred višjo avtoriteto (oblastjo); drugi pristop
opredeljuje lokalno avtonomijo z vidika učinkov lokalnega upravljanja
in svobode za doseganje posebnih učinkov; tretji pristop pa se ukvarja s
proučevanjem lokalne avtonomije kot odrazom lokalne identitete, torej
s sposobnostjo lokalnih skupnosti, da odsevajo in izražajo svoj smisel in
občutek prostora in pomena v okviru lokalnih razsežnosti. Vsi ti pristopi
imajo različne posledice in vpliv na način zaznave lokalne avtonomije v
odnosu do lokalne demokracije.
Prvi pristop, to je pristop k lokalni avtonomiji kot svobodi pred višjo
avtoriteto, je utemeljen na ustavnem in zakonskem razumevanju odnosov med centralno in lokalno oblastjo (vladavino). To je klasičen pristop
politične znanosti k tej problematiki, po katerem je lokalna avtonomija
stopnja pooblasti in pristojnosti, ki jo dobi lokalna oblast od centralne
oblasti: gre torej za pristop od zgoraj navzdol (top-down), ki ugotavlja,
koliko je nacionalna oblast pripravljena prepustiti moč, oblast in avtoriteto subcentralnim enotam oblasti. Praktični avtorji obravnavajo to »svobodo pred« na različne teoretične in empirične načine, vendar pa si vsi
zamišljajo lokalno avtonomijo predvsem kot svobodo pred višjo oblastjo. Clark (1984) je tako koncept lokalne avtonomije zasnoval okrog dveh
načel, to je iniciacije in nedotakljivosti: prvo dopušča vsakršno delovanje, ki je predhodno vzpostavljeno oziroma dogovorjeno s pravicami in
dolžnostmi; drugo pa je delovanje brez strahu pred nadzorom višjih oblasti, to je delovanje lokalne oblasti po lastnih željah v okviru omejitev
inicialne oblasti. Empirična uporaba tovrstne avtonomije pokaže pri
stopnji (ne)odvisnosti od centralne oblasti med državami zelo velike razlike , kot zelo pomembna pa je izpostavljena finančna avtonomija.
Drugi pristop, to je »svoboda za«, pa lokalno avtonomijo obravnava z
vidika izidov različnih ustavnih in političnih ureditev subcentralne oblasti. Izviren prispevek tega pristopa k lokalni avtonomiji je opredelitev
njenega vpliva in posledic za lokalne enote (skupnosti). Wolman in
Goldsmith (1990: 3) se tako sprašujeta, ali ima lokalna oblast takšno avtonomijo, da s svojim delovanjem lahko neodvisno vpliva na pomembnejše zadeve (npr. urbanizem) na svojem področju. Ukvarjata se torej s pravicami in dolžnostmi lokalnih oblasti oziroma z njihovim posebnim
delovanjem v interesu državljanov; ta pristop seveda presega predhodne
ustavne in zakonske opredelitve svoboščin, saj se osredotoča tudi na posledice takšnih svoboščin. Gre za sposobnost lokalnih oblasti, da vpliva-
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jo na centralno oblast, predvsem pa z blagostanjem državljanov na njihovem ozemlju. Ta pristop ugotavlja, da je lokalna politika (oblast) pomembna, kar je odvisno zlasti od njenih zmožnosti izvajanja pritiska na
centralno oblast. Čeprav gre pri tem pristopu za razkrivanje novih razsežnosti v proučevanju lokalne avtonomije, pa so sklepi podobni predhodnim študijam: lokalna avtonomija je v veliki meri omejena s strani
centralne oblasti in drugih širših družbenoekonomskih dejavnikov.
Tretji pristop, to je »avtonomija kot izraz lokalne identitete«, je zastavljen kot pristop od spodaj, kjer lokalne skupnosti odražajo in razvijajo
občutek prostora preko družbenih in političnih odnosov. Lokalna avtonomija je tu opredeljena širše kot sposobnost ugotavljanja in izražanja
lokalne identitete preko političnega delovanja. Čeprav ne zanika pomena nacionalne države pri določanju tega delovanja, pa pri dogajanju v
družbenem življenju zelo velik pomen pripisuje predstavnikom lokalne
skupnosti (oblasti) (Brown, 1993; Lake, 1994). Ta pristop torej daje zelo
velik poudarek na delovanje skupnosti pri določanju njihove avtonomije. Stopnja lokalne avtonomije neke skupnosti je torej odvisna od njenega prizadevanja, da doseže to, kar ocenjuje za ustrezno razmerje, ter pri
tem opredeli tudi svojo različnost oziroma izrazi posebne družbene in
politične preference. Pri tem pristopu gre za subtilno izražanje lokalnih
razlik, ki so bolj povezane s političnimi procesi kot pa z izidi. Lokalna avtonomija pomeni v tem primeru pooblastilo za izvajanje politike na
prednostni način ter svobodo izražanja in razvijanje lokalne identitete
preko političnih procesov, kar pomeni tudi povezanost z institucijami lokalne predstavniške demokracije ter z različnimi oblikami participacije v
tem okviru.

3.3 Novi lokalizem
Novi lokalizem kot pristop pojasnjuje spremembe na lokalni ravni, še
zlasti glede lokalne demokracije in lokalne avtonomije. Izhodišče tega
pristopa je v tem, da z razširjanjem nadnacionalnega in globalnega povezovanja prihaja tudi do večje samostojnosti lokalnih, individualnih akterjev. »Uveljavlja se novi lokalizem, ki ni več primordialen, nezaveden,
nujen in naraven, temveč je rezultat zavestne izbire ter odprt za interakcije s svetom. S povečano prostorsko mobilnostjo je tudi na ravni lokalne skupnosti zmeraj manj samoumevnih danosti; da bi si zagotovile svoj
razvoj, se morajo lokalne oblasti angažirati v tekmovanju z drugimi zato,
da bi pritegnile (obdržale) potrebne človeške in materialne vire« (Mlinar,
1995: 124). Gre za vse večjo odprtost lokalnih skupnosti oziroma preobrazbo tradicionalnih, zaprtih, podeželskih skupnosti; torej za preseganje avtonomije z ločevanjem od drugih in avtarkije. Na tej podlagi poteka tudi diferenciacija in avtomatizacija znotraj lokalnih enot in namesto
simbolične participacije se v njih vse bolj uveljavlja in krepi udeležba v
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vse številnejših manjših skupinah, ki se ukvarjajo z bolj specifičnimi in
bližnjimi zadevami. Z novim lokalizmom je torej postalo vprašljivo tudi
temeljno načelo hierarhičnega urejanja odnosov med različnimi ravnmi
oblasti, nastajajo pa tudi alternativne oblike dihotomije centralizacije –
decentralizacija. Novi lokalizem tako presega normativne koncepte lokalne avtonomije in demokracije in ima praktične posledice za centralno-lokalne odnose; pri tem pa upošteva tudi nekatere omejitve (nacionalni standardi, teritorialna pravičnost itd.), čeprav v ospredje postavlja
različnost, izbiro in lokalne razlike.

4 LOKALNO UPRAVLJANJE
Pojem javno upravljanje je močno protisloven in se v razpravah politične znanosti uporablja na različne načine. V literaturi o Evropski uniji se s
tem pojmom pojasnjujejo izkušnje upravljanja Evrope brez formalne
moči (oblasti), ki tradicionalno pripada nacionalnim državam. V managerskih razpravah se s tem pojmom označuje način prehoda od hierarhičnih ali tekmovalnih organizacij k novim oblikam relacijskega upravljanja. Koncept medvladnih odnosov z javnim upravljanjem označuje pot
za izboljšanje razumevanja kompleksnih javnih zadev. Pojem javno
upravljanje pa je vedno bolj prisoten tudi na področju lokalne samouprave, k čemur je veliko prispeval Stocker (1999: XVII) z opredelitvijo lokalnega javnega upravljanja kot medorganizacijskega omrežja, za katerega so značilni soodvisnost med organizacijami, nepretrgani odnosi med
člani omrežja in odnosi, podobni igri, in kjer je seveda pomembna stopnja avtonomije države.
Na področju lokalne samouprave s tem pojmom (konceptom) avtorji
označujejo prehod od lokalnega vladanja (government) k lokalnemu javnemu upravljanju (governance), to je od tradicionalne zamisli »vsakemu
svoje« (to each his own) k sodobnejši opredelitvi »skupaj lahko storimo
vse« (together we can do it all). Javno upravljanje se nanaša na načine,
kako različna vlada oziroma oblastne organizacije ter druge družbene
organizacije medsebojno delujejo in vplivajo, kako se sprejemajo odločitve in v kakšnih odnosih so z uporabniki oziroma državljani. Lokalno
javno upravljanje je v nasprotju z monopolitično, hierarhično in tehnokratsko vladavino lokalno omrežje različnih subjektov (javnih, zasebnih,
prostovoljnih), ki so medsebojno povezani, tako da se lahko pogajajo in
vključujejo v oblikovanje javnih zadev in njihovo uresničevanje. S. Goss
(2001: 11) opisuje ta koncept takole: »Z besedo governance opisujem nastajajoče nove oblike kolektivnega odločanja na lokalni ravni, ki vodijo k
razvoju različnih odnosov, ne samo med javnimi agencijami, pač pa tudi
med državljani in javnimi agencijami.«
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S tega vidika je javno upravljanje predstavljeno kot oblika omrežnega
managementa, ki se prikazuje kot način odločanja in pooblaščanja kolektivnih virov in akterjev ter je nasproten drugima dvema načinoma izpeljave teh nalog, to je trgu in hierarhiji. Javno upravljanje ni več naslonjeno na avtoriteto izvoljenih predstavnikov (hierarhični model) niti na
priznanju in prenašanju odgovornosti na zasebni sektor (tržni model),
pač pa ureja in določa kolektivne vire in akterje preko odnosov tako s civilno družbo (prebivalstvom) kot z drugimi ravnmi oblasti (vladanja).
Načela dobrega javnega upravljanja (good governance) so: participacija,
legitimnosti, usmerjenost h konsenzu; strateško upravljanje; odzivnost,
uspešnost in učinkovitost; odgovornost in preglednost; enakost, pravičnost in nepristranskost (Graham, Amos in Plumptre, 2003: 3; Združeni
narodi, 1997). Sistem dobrega upravljanja na lokalni ravni pa vsebuje naslednja tri načela oziroma elemente, ki izhajajo tako iz liberalizma kot iz
komunitarizma, in sicer: odprtost, preudarnost in razmislek (deliberation) ter sposobnost za delovanje, to je povezano akcijo (Stoker, 1996:
195). Javno upravljanje ponuja za problem kolektivnega delovanja na
lokalni ravni nedržavne rešitve.
John (2001: 9) navaja razloge za prehod od vladanja k javnemu upravljanju, ki jih vidi kot številne soodvisne spremembe v sodobnem svetu:
to so internacionalizacija gospodarstva, povečane zahteve po vključitvi
zasebnega sektorja v javno odločanje, evropeizacija javnih politik, novi
in kompleksni problemi na področju javnih zadev, premik k postbirokratski državi z novim upravljanjem javnega sektorja in drugo. Čeprav so
ti pritiski za spremembe v posameznih državah zelo različni, pa vseeno
lahko ugotovimo, kakšen je končni cilj tega procesa, oziroma opišemo
idealni tip javnega upravljanja. Na podlagi ugotavljanja razlik med posameznimi državami pa je mogoče sklepati, da gre za premik od lokalnega
vladanja k lokalnemu javnemu upravljanju in ne le zgolj za prilagajanje
lokalnih sistemov oblasti. Primerjava sprememb je prikazana v naslednji
tabeli:
Tabela 1: Lokalno vladanje in javno upravljanje.
Število institucij
Birokratske strukture
Horizontalna omrežja
Mednarodna omrežja
Demokratične povezave
Politike
Centralna oblast
Vodenje
Vir: John (2001: 17).

Vladanje
Majhno
Hierarhična/konsolidirana
Zaprta
Minimalna
Predstavniške
Rutinske
Neposredna kontrola
Kolegijsko/klientelno

Javno upravljanje
Veliko
Decentrirana/fragmentirana
Ekstenzivna
Ekstenzivna
Predstavniške + novi poskusi
Inovativno učenje
Decentralizirana + mikrointervencije
Župansko/karizmatično
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Tabela 1 prikazuje grob opis sprememb, ki se na različne načine odvijajo v posameznih državah. Nekatere države namreč že imajo močne
voditelje, tako da ne gre za spremembe od kolegijskega k županskemu
načinu vladanja, pač pa ta opis opozarja, da se celo strogo župansko vodenje spreminja kot posledica podobnih pritiskov in okoliščin. Tabela je
torej nekakšen vodič, ki prikazuje spremembe in omogoča njihovo razumevanje in ne natančneje izdelan načrt. Pri tem je treba opozoriti, da lokalno javno upravljanje ne zamenjuje institucij lokalne oblasti, kajti večji
del institucionalnega okvira lokalnega vladanja (oblasti) obstaja še naprej in je vpet v obstoječo lokalnopolitično kulturo. Razlika je v tem, da
se te institucije prenavljajo, da so povezane z velikim številom organizacij in da se morajo odzivati na nove probleme in zahteve. Lokalno javno
upravljanje spreminja delovanje tradicionalnih institucij, ki sedaj delujejo v bolj mnogostranskem okolju.
Lokalno javno upravljanje zajema štiri skupine sprememb, in sicer institucionalno reformo, nova omrežja, nove javnopolitične iniciative ter
odgovore na dileme koordinacije in odgovornosti. Institucionalna reforma se kaže v institucionalni razvejanosti7 in institucionalni obnovi, ki
je rezultat uvajanja idej novega upravljanja javnega sektorja ter decentralizacije oblasti, vključuje pa privatizacijo, pogodbene prenose, oblikovanje novih storitvenih agencij, nove proračunske sisteme itd. Nova
omrežja vsebujejo močnejše horizontalne povezave zaradi večje institucionalne kompleksnosti na lokalni ravni in močnejše prisotnosti zasebnega sektorja, prav tako pa tudi navzkrižne povezave na celotnem ozemlju države, ki omogočajo lokalni oblasti dostop do virov in vplivov na
oblikovanje javnih politik. Nove javnopolitične iniciative se nanašajo na
lokalne inovacije ter sposobnosti reševanja javnih problemov, ki izhajajo
iz večje tekmovalnosti za javne in zasebne vire med lokalnimi področji,
pa tudi na obnovo in oživitev centralnih iniciativ na posameznih področjih javnih politik. Problematika sposobnosti za delovanje pa je povezana
z iskanjem novih mehanizmov kontrole in odgovornosti, saj se z razpršitvijo akterjev in odločevalcev težje prepozna, kdo dejansko odloča, hkrati pa se uvajajo novi načini vključevanja državljanov v procese odločanja
in legitimiranja javnih zadev; s tem pa so povezane tudi zahtevnejše in
vidnejše oblike vodenja oziroma neodvisnost in avtoriteta političnih voditeljev. Vsi ti elementi lokalnega javnega upravljanja so seveda med
seboj povezani in tudi krepijo drug drugega. Čeprav nobena posamična
značilnost sama po sebi ne oblikuje novega upravljanja, pa vse skupaj
zagotovo tvorijo premik od klasičnih vzorcev vladanja v preteklosti.

7

Gre za nove subnacionalne organe in agencije ter zabrisane meje med javnim in
zasebnim sektorjem.

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

19

5 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA
Nedvomno se večina avtorjev strinja, da je demokracija pomembna in da
ima lokalna demokracija številne pozitivne lastnosti: »Demokracija je pomembna kot varnostna mreža nasproti tiraniji ali korupciji. Možnosti za
politično participacijo so prav tako pomembne, ker prispevajo k zmanjšanju neenakosti pri razdelitvi moči ter vzpodbujajo odgovornost in odzivnost na individualne in lokalne potrebe. Lokalna samouprava in demokracija sta še posebej privlačni, ker vključujeta decentralizacijo
oblasti ter priložnost za uporabo lokalnega znanja pri zadovoljevanju lokalnih potreb. Predvsem pa lahko lokalna demokracija utemeljuje svojo
upravičenost na tem, da predstavlja najbolj dostopen prostor za politično participacijo. Lokalna politika je tista, kjer se ljudje počutijo najbolj
pristojni in so tudi najbolj neposredno angažirani« (Stoker, 1996: 188).
Lokalne samouprave prav zato ne smemo videti in ohranjevati zgolj
kot institucijo, ki zagotavlja javne dobrine in storitve, pri tem pa spregledati politiko, to je razvoj in izražanje glasu in postavljanje skupnih ciljev.
Vrh antipolitične vizije lokalne samouprave je poveličevanje trga kot najboljšega načina za pooblaščanje ljudi pri oblikovanju njihovih preferenc.
To spremlja tudi naraščanje managerskega stila razmišljanja, ki poudarja
zlasti učenje vodenja javnih služb na podlagi izkušenj iz zasebnega sektorja. Namesto državljanov so v teh primerih v ospredju uporabniki,
potrošniki in klienti. Takšno razmišljanje uteleša »tehnokratsko« zamisel
odločanja, ki državljane razoblašča. Razširjanje »instrumentalne racionalnosti« v moderni družbi je imelo (ima) globoke protidemokratične posledice in postavlja ovire za participacijo državljanov v obliki birokratizacije oblasti, profesionalne in managerske oblasti (moči) in strokovnosti.
»Komunikativna racionalnost« zagotavlja alternativno podlago za institucionalni okvir, ki vzpodbuja učinkovito participacijo državljanov.
Lokalna samouprava je sicer ustrezno sredstvo za zagotavljanje kakovostnih storitev, vendar pa je mnogo več kot zgolj zagotavljanje javnih
služb. To, kar je sporno v tem antipolitičnem razmišljanju, je prepričanje,
da so takšni postopki sami po sebi zadosten porok za izvajanje zahtevnih nalog vladanja in upravljanja. Iz tega izhaja tudi, da katerakoli veljavna teorija lokalne samouprave ne more biti zgrajena na teoriji managementa, pač pa na politični teoriji, zato je treba ponuditi širšo vizijo
politični vrlin v okviru javnega (političnega) življenja na ravni lokalne
skupnosti in zagotoviti kakovost življenja in kakovost vladanja ter upravljanja v njej.
Pri tem je lokalna politična skupnost tudi prostor za demokratično reševanje konfliktov med različnimi pogledi in vrednotami; lokalna demokracija torej vključuje kolektivno odločanje in je sredstvo za povezovanje delovanja državljanov ter pomoč pri ukvarjanju z nepričakovanimi
spremembami pri doseganju skupnih ciljev (koordinaciji). Vloga lokalne
demokracije je torej večja od zgolj lokalne samouprave. Lokalna demo-
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kracija – tako v predstavniški kot v participativni obliki – je prav tako
bistvena značilnost širše demokratične politične skupnosti. V okviru
izvoljene lokalne oblasti predstavniki (svetniki) razvijajo in prakticirajo
demokratične veščine in so izpostavljeni odgovornosti državljanom. Odgovornost in odzivnost lokalnih predstavnikov je hkrati dopolnjena in
izzvana z velikimi možnostmi politične participacije državljanov, ki jih
nudijo lokalne institucije. Na lokalni ravni so odnosi med predstavniško
demokracijo in širšo participacijo državljanov najbolj smotrni. Lokalno
demokracijo moramo torej obravnavati kot temeljno razsežnost širše
participativne demokracije, kar ima pomembne posledice oziroma vpliv
na razumevanje in veljavo lokalne avtonomije. Še korak naprej gresta deliberativna in asociativna demokracija; predvsem prva ureja nekaj mehanizmov, ki so še posebej uporabni na ravni lokalne skupnosti (mediacija,
forum, državljanske porote in konference za doseganje soglasja).
Opredelitev lokalne avtonomije kot svobode pred višjo oblastjo (avtoriteto) je za lokalno demokracijo problematična, ker temelji na predpostavki, da sta lokalna avtonomija in lokalna demokracija povezana pojava. Implicirana predpostavka takšnega razmišljanja je okrnjena uporaba
pojma »centralizacija« in utemeljitev, da vsaka izguba lokalne avtonomije
ogroža lokalno demokracijo. Problem je v tem, da takšno razmišljanje
spregleda različnost obeh zamisli ter dejstva, da spremembe v naravi ali
obsegu lokalne avtonomije nimajo nujno posledic za demokratično
prakso in obratno. Pristop »svobode za« pri obravnavi lokalne avtonomije je pomemben zaradi priznavanja različic v lokalni avtonomiji v posameznih sistemih lokalne samouprave (oblasti). Čeprav obstaja lokalna
samouprava (oblast) v širših ustavnih, političnih in ekonomskih omejitvah, pa posamezne lokalne oblasti za svojo lokalno skupnost lahko dosežejo različne rezultate. Pomanjkljivost tega pristopa pa je v tem, da se
preveč ukvarja z možnostmi vplivanja lokalne politike na centralno oblast, premalo pa z elementi (pravicami in dolžnostmi) avtonomije v okviru formalnih odnosov; vpliva na centralno oblast namreč ne gre enačiti z
avtonomijo.
Če je lokalna avtonomija povezana z družbeno in politično identiteto
oziroma njenim izrazom, potem je mogoče reči, da se lahko uveljavlja na
različnih ravneh, tako nad kot pod tradicionalno lokalno skupnostjo (občino). Resnični problem je v tem, da je v liberalni politični misli avtonomija povezana predvsem s svobodo posameznika, kar je v nasprotju z
demokracijo, ki se nanaša na kolektivni proces odločanja. Takoj, ko analizo avtonomije premaknemo iz polja organizacije lokalne oblasti, pa postane ta zamisel dvoumna, nejasna in spremenljiva in ima omejeno vrednost pri pojasnjevanju demokratične prakse v lokalni skupnosti. Če naj
demokracija uspeva v okviru lokalne skupnosti, potem zahteva avtonomijo ne samo kot svobodo pred višjo oblastjo, pač pa tudi kot svobodo
spoznanja različnih pobud ter izražanje svoje lastne politične identitete.
Lokalna avtonomija pa predpostavlja sprejemanje in priznavanje razlik
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med posameznimi področji tako v smislu demokratičnih procesov kot
političnih rezultatov. Lokalna demokracija ni utemeljena samo na liberalnem konceptu lokalne samouprave, pač pa tudi na utemeljitvi, da lokalna demokracija spodbuja in pospešuje demokratično prakso v celotni
družbi. Demokracija se v neki družbi lahko razvija samo, če je podprta z
demokratično prakso na lokalni ravni, kar je povezano tudi z normativno utemeljitvijo visoke stopnje lokalne avtonomije. Problem demokracije na državni ravni so v tem okviru že omenjene razlike v demokratičnih
procesih in političnih rezultatih. Avtonomija se nanaša na svobodo posameznika ali posamezne organizacije, medtem ko je demokracija kolektivni proces izražanja in reševanja konfliktov in razlik. Nasprotja in protislovja med obema izhajajo iz različnih ravni kolektivnega odločanja –
centralne in lokalne. Na centralni ravni so v ospredju nacionalne prioritete, medtem ko lahko lokalno izražanje razlik in avtonomija oziroma
identiteta centralno oblast ogrožajo. Lokalna avtonomija in demokracija
sta lahko z institucijami nacionalne (državne) demokracije v konfliktu.
Paradoks je naslednji: lokalna avtonomija je po eni strani bistvena za
vzpodbujanje lokalne demokracije, ki podpira širšo demokratično kulturo v celotni družbi, po drugi strani pa lokalna avtonomija ogroža sicer
demokratično vzpostavljene in podprte nacionalne (državne) prioritete.
Te dileme poskušata rešiti, čeprav na omejen način, tako novi lokalizem, kot tudi lokalno javno upravljanje, zlasti s poudarkom na omrežju,
avtonomiji in integraciji. Prelom s hierarhijo vzpodbuja odprtejše oblike
lokalne politike, ki ustrezajo zahtevam državljanov in skupin. Umik države naj bi pustil več prostora lokalni politiki, ki je bila dolgo zapostavljena
in zatirana s strani nacionalnih državnih institucij. Novi pluralizem in
večstopenjsko upravljanje ponujata več možnosti za lokalni vložek v
javne zadeve, ki presega monopolizacijo odločanja na državni ravni. Ne
smemo pa spregledati, da lahko javno upravljanje s svojimi omrežji in
neformalno politiko zaradi razpršenosti odločanja in zmanjšane preglednosti lokalno demokracijo in legitimnost tudi zoži. Vsekakor pa ta premik od lokalnega vladanja (oblasti) k lokalnemu javnemu upravljanju
predpostavlja, da postajajo v lokalni politiki tradicionalne institucije
manj pomembne in da se uveljavljajo številne nove oblike političnih
odnosov, participacije in odločanja na lokalni ravni, ki spreminjajo tako
naravo lokalne demokracije kot lokalne avtonomije.
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LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI:
CENTRALIZEM ALI DECENTRALIZACIJA
Stane VLAJ1
Decentralizacija kot proces uresničevanja načela subsidiarnosti je v evropskih in izvenevropskih državah moderen
trend. Pri nas se ta proces še ni začel. Vzrokov je več – nepoznavanje bistva lokalne samouprave, odpor do prenašanja
javnih zadev na občine in bodoče pokrajine, (pre)majhne
občine, odsotnost pokrajin, zlasti pa pomanjkanje političnega
soglasja o vsebini in nadaljnjem poteku reforme lokalne
samouprave v RS.

1 UVOD
Lokalna samouprava ima v Evropi večstoletno tradicijo. Gre za zelo pestre in različne ureditve. Med seboj se modeli lokalne samouprave razlikujejo tako v obsegu, strukturi, nalogah, kot tudi v razmerjih do države.
Skupna značilnost je njihova naslonjenost na lastno tradicijo oziroma
zgodovinski razvoj. Različni modeli lokalne samouprave se bodo ohranili tudi v prihodnje, saj ni in ne more biti enega samega modela, celo znotraj posameznih (zveznih) držav ne. Različnost modelov spoštujejo
Evropska listina lokalne samouprave (European Charter on Local SelfGovernment – ECLS) in drugi dokumenti Sveta Evrope in Evropske unije
(pogodba o Ustavi za Evropo), ki se nanašajo na lokalne in regionalne
skupnosti.
V 20. stoletju je lokalna samouprava izjemno napredovala. Postala je
kazalnik demokratičnosti posameznega sistema in prispevala k stabilnosti in varnosti v Evropi. Kot posebno avtonomno javnopravno področje
je temelj družbene in državne ureditve v vseh sodobnih evropskih državah. Pri tem je ponovno uveljavljeno načelo subsidiarnosti, katerega
1

Docent na Fakulteti za upravo, direktor Inštituta za lokalno samoupravo, nekdanji
vodja Službe Vlade RS za reformo lokalne samouprave, član Vodilnega odbora
Sveta Evrope za lokalno in regionalno demokracijo (1992–2003), namestnik člana
Slovenije v Odboru neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (Svet Evrope, Strassbourg). Zadnja knjiga: Lokalna samouprava: teorija in praksa, Fakulteta za upravo,
Ljubljana, julij 2004.
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izpeljava je decentralizacija javnih zadev oziroma pristojnosti na najprimernejšo raven, odigralo odločilno vlogo. Načelo subsidiarnosti, ki ima
sicer tudi filozofski in pravni pomen, v institucionalnem in upravnoorganizacijskem pogledu pomeni stalen razmislek o razdelitvi pristojnosti glede urejanja in odločanja o javnih zadevah in sredstvih za njihovo
uresničevanje. V žarišču pozornosti pa je državljan, opremljen s sodobnimi pravicami, svoboščinami in novimi potrebami. Načelo subsidiarnosti
išče nenehno ravnovesje med svobodo posameznika in različnimi
oblastmi,2 pomeni pa tudi, da država in mednarodne institucije, predvsem EU, upoštevajo vlogo in položaj lokalnih in regionalnih oblasti v
posamezni državi.3 Po mednarodnem pravu je načelo subsidiarnosti
temeljno načelo pri evropskem združevanju.
Lokalna samouprava je tudi danes v žarišču strokovne in politične
pozornosti tako pri nas kot v Evropi. V sodobnosti je pomen lokalne
samouprave za presojo demokratičnosti neke družbe še posebej pomemben.4 Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalne
skupnosti, da v mejah ustave in zakonov predpiše in ureja pomemben
delež javnih zadev lokalne narave z lastno odgovornostjo in v interesu
lokalnega prebivalstva.5 Poudarek je na človeku, zadovoljevanju njegovih sodobnih potreb in kakovosti življenja njega in njegove družine na
kraju prebivanja. Lokalne skupnosti pa niso vase zaprte skupnosti, temveč so odprte tudi navzven, v širše lokalne skupnosti, državo, Evropo in
globalno družbo. Vse bolj narašča tudi pomen čezmejnega povezovanja
in sodelovanja lokalnih skupnosti.
Načelo subsidiarnosti je za razumevanje vloge lokalne samouprave v
sodobnih demokracijah ključno načelo. Gre za temeljno filozofsko načelo sodobne lokalne samouprave, način razmišljanja in temeljno merilo
kritičnega presojanja lokalne samouprave v posamezni državi. Ni povezano samo z vertikalno delitvijo oblasti oziroma javnih zadev na lokalne,
regionalne in državne oblasti, temveč tudi z vprašanji varovanja avtonomije in svobode posameznika, velikosti lokalnih skupnosti, njihovega
financiranja, organizacije in delovanja lokalnega upravnega aparata,
regionalizacije idr.
Subsidiarnost je sicer dinamičen koncept.6 Treba ga je interpretirati v
skladu s spremembami, ki se dogajajo v družbi, institucionalnih struktu2

3

4

5

6

Council of Europe, Definition and limits of the principle of subsidiarity, Local and
regional authorities in Europe, No. 55, Council of Europe Press, 1994.
Draft report (No. PE 204–739) of 20 April 1993 on local authorities in the political
and institutional construction of European Union: the principle of subsidiarity and
the Committee of the Regions.
Council of Europe, Local democracy at the dawn of the 21st century, Riga, 3.–4. maj
2001.
Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), 3. člen. Uradni
list RS št. 57/1996.
»Seveda vemo, da je očitno soglasje o načelu subsidiarnosti mogoče samo zato, ker
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rah držav članic EU, mednarodnem okolju in tehnologiji. Maastrichtska
pogodba opredeljuje EU kot zvezo, v kateri se odločitve sprejemajo,
kolikor je mogoče, bližje državljanom. S tega vidika igrajo lokalne in
regionalne oblasti osrednjo vlogo, ker so blizu evropskim državljanom
in so ključni dejavnik v prihodnji implementaciji iniciativ in predpisov
EU.

2 LOKALNA SAMOUPRAVA ZAMENJA
KOMUNALNI SISTEM
Na območju Slovenije je bila lokalna samouprava uvedena že sredi prejšnjega stoletja z avstrijskim začasnim zakonom o občinah, ki ga je podpisal cesar leta 1849, tj. tik po marčni revoluciji leta 1848. Prva občinska
zastopstva so bila na podlagi tega zakona na Kranjskem izvoljena leta
1850. Leta 1862 je bil izdan okvirni državni zakon o občinah, na njegovi
podlagi pa deželni zakoni o občinah, npr. za Kranjsko leta 1866. Od
takrat naprej se je zakonodajno urejanje lokalne samouprave nizalo
nepretrgoma vse do leta 1955, ko je bil uveden komunalni sistem,7 ki je
lokalno samoupravo odpravil.
Z uvedbo in začetkom delovanja novih občin je bil odpravljen komunalni sistem, v katerem je bila občina t. i. družbenopolitična skupnost, ki
je delovala predvsem v imenu države, lokalna samouprava pa se je deloma odvijala v krajevnih skupnostih. Nekdanja občina po velikosti, številu
prebivalcev, organizaciji in področju dejavnosti ni bila primerljiva s klasično občino v Evropi. Občine so bile pri nas država v malem, hkrati pa
so bile prevelike za vlogo prave klasične občine in premajhne za vlogo
prvostopenjske državne uprave ali vlogo regionalne skupnosti.
Z odpravo družbene lastnine kot prevladujoče oblike lastnine, samoupravljanja z zasnovo združenega dela, delegatskega sistema, vodilne

7

prikriva različne interpretacije,« je menil Jacques Santer, luksemburški premier,
uvod v: Jacques Delors Colloquium, 1991: »Subsidiarity: the challenge of change«,
European Institute of Public Administration at Maastricht, 21 and 22 March 1991,
str. 32.
»Pojem ‘komunalni sistem’ je vzet iz Marxove terminologije. Marx je zgradil svojo
koncepcijo komunalnega sistema na praktičnem primeru pariške komune iz leta
1871. Pri Marxu pomeni ‘komunalni sistem’ ali ‘komunalna ureditev’ posebno politično in družbenoekonomsko ureditev na prehodu iz kapitalizma v socializem, ki
temelji na samoupravljanju proizvajalcev v temeljnih teritorialnih enotah. Isti
pomen daje Marx tudi sami besedi ‘komuna’; z njo označuje torej komunalni
sistem. Pojem ‘komuna’ pa ima v marksistični literaturi še drug, ožji pomen; to je
najožja teritorialna družbena skupnost, torej naša občina, vendar občina v položaju družbenopolitične skupnosti v Marxovem smislu. V praksi se oba navedena
pomena pogosto mešata.« Prim. Janez Šmidovnik, Koncepcija jugoslovanske občine, ČZ Uradni list SRS, Ljubljana, 1970, str. 126.
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vloge zveze komunistov idr., ki jih nadomestijo pluralizem lastnin, tržno
gospodarstvo, politični pluralizem večstrankarskega tipa itd., so nastale
razmere za odpravo komunalnega sistema.8 Zanj je bilo značilno, da je
občina večino nalog opravljala za državo. Občina je sicer imela vlogo
klasične občine, obenem pa je bila osnova družbe samoupravljanja brez
etatističnega prisiljevanja.
Raziskave so pokazale, da je bilo državnih nalog, ki so jih imele občine, po letu 1974 okrog 3.000 in da je čez 80 % dejavnosti občinskih organov bilo delo za državo. Po ustavni domnevi je bila občina pristojna za
opravljanje vseh javnih zadev na svojem območju, in sicer ne glede na
to, ali so lokalnega ali splošno državnega pomena, razen tistih, ki so bile
izrecno z zakonom dane v pristojnost širših družbenopolitičnih skupnosti. Tako je občina delovala kot celovit del države, kot njena prva stopnja.
Da takratna občina ni bila naravnana na opravljanje lokalnih zadev in
na zadovoljevanje lokalnih potreb prebivalstva, očitno izhaja iz same
strukture občinskih organov, zlasti pa občinske uprave, v kateri so prevladovali organi in službe, ki so bili v bistvu zgolj podaljški državnih resorjev. Enako sliko dobimo tudi pri pregledovanju občinskih odlokov in
drugih splošnih aktov. Velikanska večina teh normativnih aktov je bila
zgolj izvajanje zakonov in drugih državnih predpisov.
Po tej zasnovi so nastale velike občine, ki so bile po površini in številu
prebivalcev nekajkrat večje od povprečne evropske občine. Nekdanja
slovenska občina je imela v povprečju 31.740 prebivalcev in je obsegala
321 km2 površine, kar pomeni, da tudi po svoji ozemeljski strukturi ni
bila naravna lokalna skupnost.

3 LOKALNA SAMOUPRAVA PO 1995
Po osamosvojitvi RS je eno od pomembnih državotvornih dejanj uvedba
lokalne samouprave. Z reformo lokalne samouprave je bilo treba začeti
zaradi nove države, samostojne demokratične RS, ki je prebivalcem Slovenije zagotovila lokalno samoupravo. Ob človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter načelu delitve oblasti je Ustava RS s to temeljno zahtevo uvrstila Slovenijo med države, ki želijo zagotoviti skupne evropske
standarde za opredeljevanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki so za
državljane najbližja raven uprave in jim omogočajo učinkovito udeležbo
pri oblikovanju odločitev, ki se nanašajo na njihovo vsakdanje okolje.
Pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev je eno od
demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope,
in uresničuje se lahko najbolj neposredno prav na lokalni ravni.
8

Prim. Stane Vlaj, Lokalna samouprava s poudarkom na načelu subsidiarnosti, Ljubljana, 2001, Visoka upravna šola Univerze v Ljubljani, str. 36 in nasl.
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Lokalna samouprava v Sloveniji praktično deluje od januarja 1995
dalje, saj so teritorialno spremenjene občine z novo vsebino in novimi
organi začele delovati s 1. 1. 1995.9 Reforma lokalne samouprave v RS, ki
se nanaša na funkcionalno, teritorialno, finančno-materialno, organizacijsko-upravno in pravno sestavino, še ni končana. To nam kažejo tudi
številne primerjave s tujimi ureditvami, ki so obravnavane na številnih
mestih v tej knjigi, še zlasti pa soočanje naše ureditve in prakse z evropskimi standardi lokalne in regionalne demokracije, ki jih vsebujejo
Evropska listina lokalne samouprave in najnovejše težnje, usmeritve in
priporočila Sveta Evrope in EU.
V desetih letih se je pri nas zgodilo veliko sprememb, zlasti na zakonodajnem področju. Ratificirana je bila ECLS, v letu 2003 tudi Evropska
okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali
oblasti, začetne težave v delovanju organov občin so bile odpravljene,
izpopolnjena je bila mreža novih občin, stroka je pripravila podlago za
uvedbo pokrajin, v Svetu Evrope so nastali novi dokumenti in usmeritve
za področje lokalne in regionalne samouprave, sprejeta so bila Priporočila CLRAE glede lokalne in regionalne demokracije v Sloveniji, Slovenija
je 1. maja 2004 postala polnopravna članica EU, v zakonodajnem postopku je (nov) zakon o lokalni samoupravi, sprejet je bil zakon o glavnem
mestu, sprejeti so bili novi zakoni s področja javne uprave, ki bistveno
vplivajo tudi na položaj občin, njihovih organov in uprave, idr.10
Reforma lokalne samouprave v RS sicer ni enkratno dejanje, temveč
zapleten in dinamičen proces, ki se bo nadaljeval v prihodnost. Lokalna
samouprava se je uvajala v zelo kratkih časovnih rokih. Treba je tudi ugotoviti, da je šlo – predvsem zaradi različnih političnih interesov – pri tej
reformi za zapostavljanje funkcionalne, finančne in regionalne sestavine. Zato je prišlo do skrajnosti, kot so: ustanovitev velikih in zelo majhnih občin, nastanek »oskubljenih« občin iz prej preobremenjenih občin,
centralizem namesto regionalizma itd. Vzrok za našteto pa je tudi v nerazumevanju načela subsidiarnosti, kot ga pojmuje ECLS. Z vidika načela
subsidiarnosti se marsikateri segment naše reforme pokaže jasneje, zlasti
pa postanejo izrazitejše napake, slabosti in odstopanja od evropskih
standardov.
Uvajanje lokalne samouprave so spremljale tudi težave zaradi nesoglasij pri pripravi potrebne zakonodaje, pa tudi zaradi novih vrednot in
načinov delovanja, ki jih ni mogoče sprejeti v kratkem času. Treba je
vedeti, da tak prelom pomeni celovito funkcionalno, teritorialno, materialno in organizacijsko preureditev družbenih temeljev. Take spremembe
9

10

Raziskava o konstituiranju novih občin in ugotovitve pristojnih organov pa so
pokazale, da so bili cilji reforme zastavljeni pravilno, zaradi kratkih rokov pa seveda še niso uresničeni. Fakulteta za družbene vede, raziskovalna naloga Konstituiranje novih občin – uvajanje lokalne samouprave, Ljubljana, november 1995.
Prim. Stane Vlaj, Lokalna samouprava: Teorija in praksa, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004, str. 2.
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v lokalnih upravnih sistemih ni možno izvesti na hitro, temveč gre za dolgotrajen in zapleten proces.
V razpravi o lokalni samoupravi v RS sta ves čas prisotni dve nasprotni
struji, centralistična in regionalistična oziroma decentralistična. Najbolj
sporna točka je (bil) t. i. regionalizem. Gre za vprašanje ene ali dveh
ravni lokalne samouprave v RS. Pri nastanku novih občin pa je šlo za
vprašanje, ali naj imamo občine z velikimi ali z majhnimi pristojnostmi
oziroma velike ali manjše občine. Bistvo razhajanj je bilo v tem, ali bo
Slovenija imela močno lokalno samoupravo, ki bi bila ustrezna protiutež
državnemu centralizmu, ali pa šibko lokalno samoupravo, ki bi omogočala centralistično upravljanje države. Glede teh dilem ni bilo v nacionalni politiki nikoli doseženo soglasje, na podlagi katerega bi se v ustavo in
nato v zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) lahko zapisale
jasne opredelitve lokalne samouprave.11
Uvajanje lokalne samouprave so spremljale tudi težave zaradi nesoglasij pri pripravi potrebne zakonodaje, pa tudi zaradi novih vrednot in
načinov delovanja, ki jih ni mogoče sprejeti v kratkem času. Treba je
vedeti, da tak prelom pomeni celovito funkcionalno, teritorialno, materialno in organizacijsko preureditev družbenih temeljev. Dolgoletno življenje v občinah kot komunah je prebivalcem otežilo razumevanje nove
lokalne samouprave, v kateri še vedno pogosto iščejo in zahtevajo vlogo
občine kot v bistvu državne izpostave.
Uresničevanje lokalne samouprave je zahtevna naloga, ki se nanaša
predvsem na delitev pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi,
kar pomeni tudi ureditev smiselnih finančnih in lastninskih tokov in
razmerij med obema ravnema. Pri tem pa je v Sloveniji pereč problem
tudi odsotnost širših samoupravnih lokalnih skupnosti. Prava vloga
lokalne samouprave je v vertikalni delitvi oblasti. Z delitvijo oblasti med
državo in lokalnimi skupnostmi je oblast države (centra) omejena tako,
da je manj možnosti za njeno odtujitev in zlorabo. Sistem lokalne samouprave v demokratični državi omogoča, da so določene javne službe
učinkovitejše in zmogljivejše, kot bi bilo to mogoče, če bi bila vsa oblast
centralizirana.12

4 SESTAVINE REFORME
Reforma slovenske lokalne samouprave vsebuje pet sestavin: funkcionalno, teritorialno, organizacijsko, finančno-materialno in pravno. Pri
funkcionalni sestavini gre za prerazporeditev pristojnosti med državo in
11

12

Prim. Ciril Ribičič, Centralizem zoper Slovenijo, ČZP Enotnost, Ljubljana, 1994, str.
13 in nasl.
Stane Vlaj, Lokalna samouprava: Teorija in praksa, str. 7 in nasl.
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občinami kot temeljnimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, uresničevanje načela subsidiarnosti s procesom decentralizacije, ki se je začel.
Pri ozemeljski sestavini gre za ustanavljanje novih občin, ki so nadomestile nekdanje komune. Iz 62 komun je nastalo v letu 1994 147 novih
občin, v letu 1998 se jim je pridružilo še 45 dodatnih občin, leta 2002 pa
še ena. Skupaj imamo danes v Sloveniji 193 občin, ki niso vse oblikovane
v skladu z zakonskimi merili. Polovica jih ima manj kot 5.000 prebivalcev, vse pa tudi nimajo popolne osnovne šole, zdravstvenega doma ali
zdravstvene postaje, banke, pošte, ustreznih prostorov za delo občinskih
organov itd. Pri organizacijski sestavini gre za nov razpored organizacije
oblasti v občini, ki ga sestavljajo na eni strani neposredno izvoljena
občinski svet in župan, nadzorni odbor ter oblike neposrednega sodelovanja državljanov pri odločanju v občini, na drugi strani pa zbori občanov, referendumi in državljanska pobuda. Pri finančno-materialni sestavini gre za uresničevanje načel sorazmernosti sredstev z nalogami
lokalnih skupnosti, solidarnosti do razvojno šibkejših občin, pravice do
lastnih virov lokalnih skupnosti itd. Pri pravni sestavini pa gre za položaj
občine kot pravne osebe javnega prava in njeno vključenost v celotni
pravni sistem RS.
Nobena od naštetih sestavin lokalne samouprave v Sloveniji še ni v
celoti uresničena. Pri tem je treba ugotoviti, da je bil dan prevelik poudarek teritorialnemu vidiku, premajhen pa funkcionalnemu, regionalnemu
in finančnemu vidiku.13
Vključitev v EU pomeni sprejem njenega prava, ta pa prinaša velik
vpliv na državo ter regionalne in lokalne ravni oblasti. Na lokalni ravni se
politične odločitve in uredbe EU neposredno nanašajo na posameznega
državljana in prav na lokalni ravni se vplivi vključitev v EU tudi najbolj
čutijo. Ti vplivi in posledice se nanašajo na regionalno gospodarsko politiko, javno preskrbo, javna naročila, javne finance, uporabo okoljskih
standardov itd., pomembna pa je tudi uvedba štirih temeljnih svoboščin
notranjega trga, kot je npr. pravica do pridobitve nepremičnin za državljane EU ali pravica državljanov EU sodelovati na lokalnih volitvah.

5 NALOGE OBČIN
Običajno so občine v tujini pristojne za komunalo in socialno varstvo,
zdravstvene službe, podporo zasebni gospodarski dejavnosti (npr. zagotavljanje lokacij za gospodarske in trgovske dejavnosti), zagotavljanje
kolektivne porabe za prebivalce lokalne skupnosti (npr. solidarnostna in
nedobičkonosna stanovanja za šibkejše sloje prebivalstva) in vzdrževanje družbenega reda (npr. s podporo ljudem v težavah). Obseg delo13

Prav tam, str. 355 in nasl.
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vanja lokalne samouprave je razmeroma velik in zajema večino nalog,
pomembnih za vsakodnevno življenje ljudi. Regijam oziroma drugi ravni
lokalne samouprave so poverjene pristojnosti, ki se nanašajo na večjo
populacijo in vsebujejo usklajevanje in načrtovanje čez lokalne meje v
javnem prevozu, bolnišnicah, srednjem šolstvu, regionalnem načrtovanju idr. Zadeve, ki jih opravljajo občine in regije, so določene v zakonih
za vsako posamezno področje.
V primerjavi z našimi nekdanjimi občinami naj bi bila nova občina
osredotočena predvsem na opravljanje lokalnih zadev javnega pomena,
ki se jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.
Občina je po naši ustavi pristojna za lokalne zadeve, ki jih lahko ureja
samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine. Ustava pa tudi
določa, da lahko država po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti z zakonom prenese nanju opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. V
začetnem obdobju delovanja novih občin je bilo težko pričakovati, da bi
občine prevzele v svoje upravljanje določene zadeve, ker za to niso bile
dane materialne in kadrovske razmere. Zdaj pa občine ugotavljajo, da so
usposobljene tudi za prevzem tistih zadev iz državne pristojnosti, ki bi
jih bilo smotrno in racionalneje izvajati v občinah. Tu gre za zadeve,
povezane z urejanjem prostora, kmetijstvom, drobnim gospodarstvom,
turizmom, javnimi prireditvami, obratovalnim časom idr. Z vidika ECLS
in sodobnih usmeritev v Evropi na področju lokalne samouprave lahko
ugotovimo, da je treba na analitični podlagi prenesti vrsto zadev z države na občine, še posebej na mestne občine.
Zakonodaja v tujini daje občinam in regijam več ali manj svobode pri
določanju ravni in obsega urejanja javnih zadev. Nekateri zakoni so le
okvirni in dajejo široke možnosti za njihovo uporabo. Drugi zakoni pa
dodeljujejo občinam in regijam posebne zadeve, pri katerih jim puščajo
malo možnosti svobodnega odločanja. Občine opravljajo tudi naloge, ki
niso določene z zakonom, in naloge, ki so jim prenesene s strani države.

5.1 Financiranje občin
Lokalna samouprava je lahko samo zunanji videz, če nima finančne avtonomije in dovolj finančnih virov. Da bi se izognili tveganju, da bi lokalni
organi ostali brez sredstev za opravljanje nalog, ki jim jih nalaga zakon,
morajo biti finančna sredstva, ki jim pripadajo, določena ob istem času
kot njihove pristojnosti. Zakon bi moral natančno določati obveznosti
lokalnih skupnosti za dobro finančno vodenje, še zlasti zahtevo po ravnovesju med prihodki in odhodki in po izvajanju večletnega finančnega
načrtovanja. ECLS zahteva pravico lokalnih oblasti do ustreznih lastnih
finančnih virov v državni gospodarski politiki, s katerimi v okviru svojih
pooblastil prosto razpolagajo.14
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Finančni viri so za presojo stvarnosti lokalne samouprave bistveni.
Lokalne oblasti morajo imeti visoko stopnjo avtonomije glede svojih pristojnosti, načine in sredstva za uresničevanje teh pristojnosti ter potrebne vire za njihovo izpolnjevanje. Finančna avtonomija zahteva povečanje pristojnosti lokalnih skupnosti, hkrati pa zahteva tudi demokratični
nadzor nad njihovimi izdatki. Finančna avtonomija pomeni tudi, da
imajo lokalne oblasti minimum zbranih davkov na svojem ozemlju, po
drugi strani pa zahteva tudi zadovoljivo upravljanje lokalnih javnih služb,
ki skrbijo za javno dobro.
Finančni viri morajo biti v sorazmerju s pristojnostmi, ki jih lokalnim
skupnostim določata ustava in zakon. Mnoge evropske države so še
daleč od uresničenosti načela subsidiarnosti in načel ECLS. Javna poraba
lokalnih skupnosti v okviru bruto domačega proizvoda znaša od 1,4 %
(Ciper) do 27,5 % (Švedska), pod 10 % pa je samo v dvanajstih državah. V
teh državah je delež porabe lokalnih skupnosti v celotni javni porabi – ta
daje boljši pogled na stopnjo decentralizacije v javnem sektorju – pod
15 % in v 5 državah celo pod 10 %, čeprav je treba upoštevati, da so prenesene pristojnosti že vključene v te izračune.
Javna poraba občin v bruto domačem proizvodu Slovenije je bila v
letu 2004 okrog 5 %, v celotni javni porabi pa okrog 12 %. Naložbena
poraba občin v Sloveniji znaša 43 % celotne občinske javne porabe,
11,20 % splošne naložbene porabe in 1,89 % domačega bruto proizvoda.
Primerjava teh deležev v različnih državah pokaže, da smo na repu
evropske lestvice. Tudi s tega vidika je slovenska lokalna samouprava na
začetku. Šele po prenosu javnih zadev na lokalne skupnosti skupaj z
ustreznimi sredstvi pa bo mogoča drugačna (ugodnejša) ocena.

Total expenditures
Total expenditures
javna uprava
obramba
javni red in varnost
gospodarska dej.
varstvo okolja
stanov. dej. in prostor. razvoj
zdravstvo
rekreac., kult. in dejav. drugih
izobraževanje
socialna varnost

2000
214.428
100 %
15
0
2
26
4
12
1
11
24
5

Local public expenditure by sector
2001
2002
242.514
273.522
100 %
100 %
15
16
0
0
2
2
23
22
6
7
12
10
1
1
10
10
25
26
6
6

Vir: Bilten Ministrstva za finance RS 7–8/2003, P1 obrazci – SFLS.

14

Prav tam, str. 213 in nasl.
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Slovenske občine se financirajo na podlagi Zakona o financiranju
občin (ZFO), ki je bil sprejet leta 1994 pred začetkom delovanja novih
občin kot začasni zakon. Osrednja vsebina zakona je bilo financiranje
nujnih nalog (t. i. zagotovljena poraba, od leta 1998 pa primerna poraba), ugotavljanje meril za financiranje nujnih nalog ter na njih temelječa
finančna izravnava, to je sredstva državnega proračuna, namenjena za
delovanje občin. Spremembe ZFO iz leta 1998 so v tem, da se objektivneje določi izravnava občin glede na njihovo velikost, število prebivalcev,
število prebivalcev, mlajših od 15 let in starejših od 65 let, in dolžino
lokalnih cest – vse v primerjavi s povprečjem v državi. Primerna poraba
se izračuna po posebni enačbi, ki vsebuje te korekcijske faktorje. V pripravi pa je nov zakon o financiranju občin.
Merila za zagotovljeno porabo so pripravljali v pristojnih področnih
ministrstvih in službah, zagotovljeno porabo pa je na tej podlagi in ob
sodelovanju občin za vsako proračunsko leto ugotavljalo ministrstvo za
finance. Izid določenih meril je bila zagotovljena poraba občin na prebivalca (odhodki občin za financiranje nujnih nalog). Ker ta v posameznih
občinah ni dosegala 90 % povprečne zagotovljene porabe na prebivalca
v občinah v RS, ki jih je kot osnovo za zagotavljanje sredstev finančne
izravnave določal zakon, je bila država dolžna občini manjkajoča sredstva zagotoviti s finančno izravnavo. Z njo se je izravnavalo tudi neskladje med lastnimi dohodki občin in sredstvi, potrebnimi za izvajanje nujnih nalog.
Sredstva državnega proračuna, namenjena občinam, glede na oblikovana in finančno ovrednotena merila že od vsega začetka delovanja
novih občin niso bila zadostna. Finančna izravnava je bila zato zagotovljena le ob upoštevanju dejanskega stanja in stopnje razvitosti oziroma
doseženih standardov na področjih, ki so opredeljena kot nujne naloge
(zagotovljena poraba) posamezne občine, kot razlika med lastnimi
dohodki in ugotovljeno višino potrebnih sredstev za financiranje nujnih
nalog, ni pa zagotovila vsaj minimalnih razvojnih potreb, ki naj bi bile
zagotovljene na podlagi 52. člena ZLS. Glede na te ugotovitve bo torej
nujno zagotoviti lokalnim skupnostim višja sredstva – višji delež bruto
domačega proizvoda v javni porabi.
Spremembe sistema financiranja občin zahteva tudi ratifikacija ECLS.
Njen 9. člen vsebuje osem načel, ki jih morajo spoštovati države podpisnice pri oblikovanju notranje zakonodaje, ki ureja financiranje lokalnih
skupnosti. Ta načela so: Načelo ustreznosti, ki zahteva, da ima lokalna
skupnost ustrezne lastne finančne vire, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolaga. Načelo sorazmernosti, ki zahteva, da morajo biti
finančni viri lokalnih skupnosti v sorazmerju z nalogami, ki jim jih določata ustava in zakon. Načelo samofinanciranja, ki zahteva, da mora vsaj
del finančnih virov lokalnih skupnosti izvirati iz lastnih davkov in drugih
dajatev, katerih višino lokalne skupnosti v okviru zakona določajo same.
Sledi načelo prožnosti, po katerem morajo biti finančni viri lokalnih sku-
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pnosti dovolj raznovrstni in prilagodljivi, da lahko čim prej sledijo dejanskemu gibanju stroškov opravljanja njihovih nalog. Tu je tudi načelo
izravnave, po katerem mora država ne le s finančno izravnavo, temveč
tudi z drugimi ustreznimi ukrepi zagotoviti izenačenost med lokalnimi
skupnostmi pri financiranju lokalnih zadev. Naslednje je načelo sodelovanja, ki zahteva, da so lokalne skupnosti na primeren način vprašane za
mnenje o tem, na kakšen način naj se jim dodelijo prerazporejeni finančni viri. Predzadnje je načelo samostojnosti, ki zahteva, naj sredstva, ki jih
država dodeli lokalnim skupnostim, ne bodo strogo namenska. Zadnje
pa je načelo zadolževanja, ki zahteva, da imajo lokalne skupnosti za
najemanje posojil za večje naložbe v mejah zakona dostop do domačega
trga kapitala.

6 POKRAJINE – DRUGA RAVEN
LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI
Z uresničevanjem načela subsidiarnosti je povezana tudi razprava o regionalizaciji Slovenije. V unitarni državi, kot je Slovenija, je pri regionalizaciji pomembno vprašanje to, kako med občinami in državo poiskati
vmesno stopnjo. V RS ni širših samoupravnih lokalnih skupnosti –
pokrajin in ne upravnih okrajev. Zaradi tega je nastala v vmesnem prostoru med državo in občino praznina, ki se izraža negativno na obeh
področjih: na področju, ki pripada lokalni samoupravi, in na področju,
ki pripada državi. Posledica take ureditve sistema je visoka stopnja centralizacije sistema, sistem decentralizacije v komunalni ureditvi je zamenjal sistem centralizacije v državnih organih. Posledice tega sistema je
tudi sistemska jalovost pri opravljanju javnih zadev, težnja obrobnih
območij države po povezovanju s sorodnimi območji čez državne meje
in stalni gospodarski, politični in drugi pritiski na center države.
Obstajata dve mnenji o ustavni zasnovi pokrajine. Po prvem mnenju
je 143. člen ustave RS glede ustanovitve širših samoupravnih lokalnih
skupnosti zavajajoč, napačen in neuresničljiv, in sicer de facto in de
iure.15 Prav tako pa so nekvalificirane določbe o nalogah širših samoupravnih lokalnih skupnosti. Po drugem mnenju pa je do pokrajin v Sloveniji mogoče priti tudi z veljavno ustavo. Pokrajine so ustavna kategorija, ustavodajalec je z njimi mislil resno, zato jih je mogoče ustanoviti že
na podlagi veljavne ustave.16
Ustava RS je zagotovila lokalno samoupravo, ki jo prebivalci Slovenije
uresničujejo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Občine so osnov15

16

Prim. Janez Šmidovnik, Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995,
str. 164, 165.
Prim. Predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev, Poročevalec
Državnega zbora Republike Slovenije št. 26/98, str. 4.
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ne enote lokalne samouprave, ki se samostojno odločajo o povezovanju
v širše samoupravne lokalne skupnosti, vključno s pokrajinami, za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. Poleg teh pa lahko
širše samoupravne lokalne skupnosti opravljajo tudi posamezne naloge
iz državne pristojnosti, ki jih država z zakonom po predhodnem soglasju
pokrajine prenese nanjo skupaj s sredstvi, ki so potrebna za opravljanje
teh nalog. V sporazumu s pokrajinami lahko država prenese v njihovo
izvirno pristojnost določene zadeve iz državne pristojnosti ter določi
udeležbo teh skupnosti pri predlaganju ter uresničevanju nekaterih
zadev iz državne pristojnosti. Načela in merila za prenos teh pristojnosti
ureja zakon.
Pokrajina kot širša samoupravna lokalna skupnost v slovenski lokalni
samoupravi je ustavna kategorija. Ustavodajalec jo je vključil v poglavje
o lokalni samoupravi kot drugo raven lokalne samouprave. Pokrajine je
po prevladujočem mnenju treba uvesti, sprememba ustave pa je potrebna, če naj bo Slovenija brez ostanka razdeljena na občine in pokrajine.
Po veljavni ustavi se občine v pokrajino povezujejo prostovoljno. Primerjalni pregled ustav držav v prehodu pa nam pokaže, da je regija v teh
ustavah določena kot obvezna druga raven lokalne samouprave.
Regionalizacija oziroma ustanovitev pokrajin je potrebna predvsem
zaradi hitrejšega reševanja notranjih razvojnih problemov ter uveljavljanja načela subsidiarnosti oziroma zagotovitve procesa decentralizacije
kot podlage za hitrejši in skladnejši razvoj celotne Slovenije. Potreba po
regionalizaciji izhaja tudi iz sprememb, do katerih je prišlo v obdobju po
uveljavitvi lokalne samouprave; povečalo se je število občin, spremenila
se je njihova struktura, prišlo je do centralizacije njihovih pristojnosti
(razen pristojnosti lokalnega pomena) in do poglabljanja razlik v stopnji
gospodarske razvitosti posameznih območij Slovenije.17
Razvoj lokalne samouprave in pretirana centralizacija nalog na državni ravni kažeta na potrebo po krepitvi moči občine v razmerju do države
prek pokrajine kot druge ravni lokalne samouprave. Kljub problematični
ustavni opredelitvi pokrajine je pokrajine mogoče pričakovati, ker je za
njihovo ustanovitev več razlogov kot je razlogov proti njim. Razlogi za
ustanovitev pokrajin so notranji in zunanji. Mednje sodijo tudi različne
regionalne težave, saj so te drugačne v Zasavju, Pomurju ali na Primorskem. Pri omejevanju zgolj na upravno teritorialno delitev bi vsekakor
zabrisali regionalne posebnosti Slovenije, čeprav je po njih značilna v
evropskem prostoru. Reševanja perečih regionalnih problemov ne
moremo poenostaviti na odnose med državo in velikim številom zelo
heterogenih občin.

17

Prim. Pokrajina – druga raven lokalne samouprave, priročnik (ur. Stane Vlaj), Inštitut za lokalno samoupravo pri Fakulteti za upravo, Ljubljana, junij 2004, str. 8 in
nasl.
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Pokrajine naj bi zapolnile vrzel med majhnimi občinami in državo in
blažile sedanjo preveliko urejevalno in dejansko moč države v odnosu
do šibkih občin. Pokrajine naj bi učinkoviteje urejale in zadovoljevale
določene potrebe državljanov in gospodarstva; te potrebe namreč presegajo kadrovske, tehnične, organizacijske in finančne zmogljivosti posameznih občin. Gre za izvirne naloge pokrajin, ki jih lahko opravljajo
same in ne s prenosom z občin, saj te po svoji naravi nimajo pristojnosti
za opravljanje nalog širših lokalnih skupnosti – pokrajin. Občine pa
lahko prenesejo na pokrajine tudi nekatere naloge iz svoje izvirne pristojnosti. Izvirne naloge pokrajin bi se nanašale na varstvo okolja, urejanje prostora, promet in zveze, kmetijstvo, predvsem pa bi bile vse naravnane v spodbujanje razvoja pokrajine. Dalje gre za naloge, ki jih prenese
država po načelu subsidiarnosti in decentralizacije, ali pa za naloge, ki so
z zakonom določene kot izvirne naloge pokrajin. Pokrajina naj bi opravljala tudi naloge, ki jih država prenese v upravljanje pokrajinam kot prvi
stopnji splošne pristojnosti države.
Pokrajine v Sloveniji so potrebne tudi zaradi primerljivosti z državami
EU in zaradi uspešnejšega kandidiranja za sredstva EU za regionalni
razvoj. Slovenija je postala članica EU, zato je ustanovitev pokrajin za Slovenijo zagotovilo za enakopravnejše sodelovanje Slovenije z drugimi
evropskimi regionalnimi središči. Regionalizacija in oblikovanje nacionalne razvojne strategije ter regionalne politike razvoja sta hkrati tudi
podlaga za zagotovitev proračunskih sredstev, sofinanciranje regionalnih razvojnih programov in projektov, na katera bi se dodatno navezovala sredstva strukturnih skladov EU.
Potreba po pokrajinah pa se kaže tudi zaradi čezmejnega sodelovanja
lokalnih in regionalnih skupnosti. Odsotnost regionalne organiziranosti,
neprimerljivost našega upravnega sistema s sosednjimi državami in pomanjkanje organizirane javne infrastrukture, ki bi nudila podporo pri
vzpostavljanju ter širjenju stikov in sodelovanja, so v sedanjem obdobju
ena izmed ključnih ovir za razvijanje čezmejnega sodelovanja. Pokrajine
naj bi se financirale iz davkov, dajatev in pristojbin. Država mora pri
zagotavljanju sredstev in virov upoštevati:
– da se zagotavlja enakomeren gospodarski, kulturni in socialni razvoj,
– da se upoštevajo interesi države do pokrajin in občin,
– da se omogočata večja dostopnost ter decentralizacija upravnega
odločanja in
– da se zagotavlja učinkovitost upravnega delovanja.
Pripravljeni so različni modeli členitve Slovenije na pokrajine.
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7 PREDLOGI ZA NADALJNJI RAZVOJ
LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI
Ker je centralizem omejil lokalno samoupravo v Sloveniji, bi morali nanj
odgovoriti predvsem z vidikov teritorialne delitve občin, vsebinsko osiromašene vloge in zmanjšanega vpliva občin zaradi nepriznanosti regij.
Na podlagi opravljene analize lokalne samouprave v RS in njene primerjave z evropskimi izkušnjami in težnjami bi kazalo nadaljevati reformo v naslednjih smereh:
– Ker se prave težave slovenske lokalne samouprave začenjajo pri ustavi, bi morali spremeniti nekatere člene V. poglavja, tako da bo ustava
vsebovala povsem jasna določila o ustanovitvi pokrajin, prenosu
državnih nalog na lokalne skupnosti (brez njihovega soglasja), skupaj
z ustreznimi sredstvi ter o opravljanju državnih upravnih zadev tudi v
lokalnih skupnostih. To pomeni, da bi morali odstraniti iz ustave vse
formulacije, ki so v primerjavi z evropskimi standardi strokovno
napačne in zavajajoče, oziroma take, ki v Sloveniji krepijo centralizem.
– V področni zakonodaji je treba v skladu z načelom subsidiarnosti razmejiti naloge med državo in lokalno samoupravo v korist občin in
bodočih pokrajin.18
– V nadaljevanje reforme je treba vključiti tudi najnovejša družboslovna
spoznanja, ki presegajo takšno lokalno zaprtost, kakršno utrjuje naš
pravni red. Gre za prehod od »prostora krajev« k »prostoru tokov«,
razliko med »starim« (zaprtim) in »novim (odprtim) lokalizmom«, »nov
regionalizem«, »teledemokracijo«, ki spreminja dosedanji pomen neposredne in posredne demokracije, »novo politično kulturo«, ki kaže
na izpodkopavanje toge, hierarhične teritorialne organiziranosti, slabitev vloge političnih strank ter krepitev vloge mnoštva raznih skupin,
ki presegajo lokalne in državne okvire. Ta spoznanja nakazujejo dolgoročno perspektivo nastajanja globalne civilne družbe.19
– Preseči je treba prostorsko in vsebinsko omejevanje lokalne demokracije v Sloveniji v času, ko EU postavlja v ospredje krepitev partnerskega sodelovanja med lokalno, nacionalno in nadnacionalno ravnjo
odločanja, ter poudarja in že prakticira večravninsko soudeležbo in
soodgovornost v skupnih projektih idr.; ko IULA v ospredje postavlja
občinsko sodelovanje v mednarodnem merilu in v zvezi s tem »vdiranje globalnih problemov v vsakdanje življenje občanov«; ko se posebna pozornost posveča proučevanju lokalno-globalnih odnosov in se z
novimi pojmi poskuša zajeti lokalno-globalno prežemanje idr.
– V slovenski zakonodaji o lokalni samoupravi in praksi bi morali, izhajajoč iz načela subsidiarnosti in drugih evropskih standardov, ki jih
18

19

Prim. Izhodišča in predlogi Vlade RS za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v RS,
Ljubljana, 26. julija 2001.
Prim. Mlinar (2000).
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vsebuje ratificirana ECLS, vsestransko zavarovati občine pred posegi
države v njihove pristojnosti ter zagotoviti trdne in stabilne materialne
vire za njihovo delovanje. Preseči bi morali tudi sedanje stanje, ko je
država nemočna pri zahtevah za ustanavljanje vse manjših novih
občin ne glede na zakonska merila, ki bi zagotavljala oblikovanje
občin v določenih razumnih teritorialnih okvirih. Pri sedanjih nesoglasjih med občinami in državo v obliki ustavnih sporov zaradi zakonskih določb o financiranju občin in zakonskih določb o oblikovanju
občin gre predvsem za neposredne in posredne zahteve občin za čim
večja sredstva iz državnega proračuna, zanemarjajo pa se prizadevanja
občin samih za gospodarski razvoj in za povečevanje lastne gospodarske moči, iz katere naj bi se v prvi vrsti napajale lokalne finance. V
nasprotju s sodobnimi težnjami v Evropi sta tudi skoraj stoodstotna
profesionalizacija županov in ustanavljanje upravnega aparata celo v
najmanjših občinah.
Vsiljevanje rešitev z ravni države ali občin (lokalna zaprtost, kakršno
utrjuje pravni red) je mogoče odpraviti le z dialogom oziroma partnerskim sodelovanjem, ki omogoča zbliževanje med splošnimi in konkretnimi interesi oziroma dinamično razmerje, v katerem državni organi
opravljajo zadeve državnega pomena, organi občin pa zadeve lokalnega
pomena. Pri tem pa ne gre zanemariti pomena spodbujanja občin k vstopanju v širši prostor in prevzemanju odgovornosti za reševanje vprašanj
tudi na državni in svetovni ravni.

8 PRIPOROČILA KONGRESA LOKALNIH IN
REGIONALNIH OBLASTI EVROPE (CLRAE)
Pomembne mednarodne obveznosti na področju lokalne samouprave
so za Slovenijo nastale zlasti po ratifikaciji ECLS. V decembru 2000 in
marcu 2001 je bila v RS skupina strokovnjakov CLRAE, ki je pregledala
uresničevanje ECLS v RS in pripravila poročilo za redno zasedanje
CLRAE, ki je bilo konec maja 2001 v Strassbourgu. Kongres je sprejel priporočila slovenskim oblastem glede stanja nadaljnjega razvoja lokalne in
regionalne demokracije.20
CLRAE priporoča, da je treba:
– lokalnim skupnostim (občinam) zagotoviti lastne finančne vire,
– strožje upoštevati merila zakona o lokalni samoupravi pri ustanavljanju novih občin in preprečiti še večjo razdrobljenost,
20

Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Situation of local and regional democracy in Slovenia, Explanatory Memorandum, Recommendation 89
(2001) on the situation of local and regional democracy in Slovenia, Eighth Session, Strasbourg, 29–31. maj 2001.
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– doseči sodelovanje med ministrstvom za finance in ministrstvom za
notranje zadeve, zlasti glede financiranja lokalnih skupnosti, ter vključevati lokalne skupnosti v te razprave in v pripravo različnih drugih
zakonov s področja lokalne in regionalne samouprave,
– v celoti spoštovati 10. člen ECLS o pravici lokalnih skupnosti do združevanja in rešiti vprašanje njihovega reprezentativnega združenja,
– regijam v RS, katerih ustanovitev Svet Evrope pozdravlja, določiti jasna
pooblastila; s spoštovanjem načela subsidiarnosti – z občin naj se na
regije prenesejo le naloge, ki jih zaradi svoje velikosti občine same
niso sposobne opravljati,
– na regije, ki naj bi imele najmanj 100.000 prebivalcev, kot je predvideno tudi v koalicijski pogodbi (prejšnje vlade – op. av.), naj se prenesejo številna pooblastila državne uprave, to je večina sedanjih pristojnosti upravnih enot,
– regijam zagotoviti zadostna sredstva in pri pripravi zakonodaje upoštevati koncept iz ECLS, da se regionalni svetniki volijo neposredno,
– krepiti čezmejno sodelovanje med slovenskimi, avstrijskimi, hrvaškimi, madžarskimi in italijanskimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi
in v kratkem ratificirati Evropsko okvirno konvencijo o čezmejnem
sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti z obema protokoloma
(storjeno leta 2003),
– nadaljevati dobro delo in prizadevanja za zaščito narodnostnih skupnosti.
Za slovensko lokalno samoupravo je slabo, da:
– se navedena priporočila Sveta Evrope ne uresničujejo zadovoljivo,
– se še ni začel postopek decentralizacije Slovenije in s tem uresničevanje načela subsidiarnosti kot temeljnega načela ECLS in ustave EU,
– niso bili sprejeti strokovni predlogi za ustavne spremembe na področju lokalne samouprave,
– nista prišla v zakonodajno proceduro zakon o pokrajinah in zakon o
ustanovitvi pokrajin ter o določitvi njihovih območij,
– nista bila sprejeta (novi) zakon o lokalni samoupravi in (novi) zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
– ni bil pripravljen predlog novega zakona o financiranju občin,
– področje lokalne samouprave ni vključeno v ministrstvo za javno
upravo.
Problemi upravljanja slovenskih občin so veliki tudi v praksi. Ustanovljene so bile, upravno-organizacijsko gledano, številne neracionalne
občine. Upada zanimanje prebivalcev za aktivno udeležbo v dogajanjih v
njihovi občini, organi občine se marsikje obnašajo tako, kot da se jim ni
treba povezovati z lastnimi prebivalci , županski položaj je pravno in
dejansko premočan, vloga občinskih svetov ni dovolj uresničena, člani
občinskih svetov veliko bolj poslušajo svoje politične centre v Ljubljani,
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kot prisluhnejo konkretnim zahtevam, potrebam in interesom konkretnih ljudi v konkretni občini, ni učinkovitih sankcij za nemoralno in tudi
nezakonito ravnanje občinskih funkcionarjev v času njihovega mandata
idr.
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ZGODOVINSKI KONTEKST
NASTAJANJA OBČIN NA SLOVENSKEM
Miro HAČEK*

»Dejansko in objektivno poznavanje ureditve v preteklosti je
izjemnega pomena, saj je šele tako mogoče razumeti marsikatero značilnost sodobne ureditve in zasnovati ustrezne spremembe v prihodnosti,« je zapisal profesor Trpin v enem
izmed svojih predgovorov. Da poznavanje zgodovine lahko
pripomore k boljši prihodnosti, so se zavedali že v antiki. Ob
tem se pojavljajo problemi le v nas samih, v tem, koliko smo
dojemljivi za dogodke iz preteklosti in koliko smo se sposobni
iz njih naučiti. Namen prispevka je analizirati zgodovinski
razvoj občine kot osnovne oblike lokalne samouprave na slovenskem ozemlju, in sicer od njenega pravno institucionaliziranega nastanka do današnje ureditve. V prispevku bomo
skušali potrditi domnevo, da današnja slovenska občina temelji na dolgoletni tradiciji, ki je ni uspelo prekiniti niti obdobje aktivnega zanikanja lokalne samoupravnosti po drugi
svetovni voljni. V začetnem delu bodo predstavljeni prvi zametki lokalne samouprave, ki izhajajo iz srednjeveških mest,
ter njihovm boj za pridobitev večje avtonomije nasproti zemljiškim gospodom. Sledil bo pregled ureditve lokalne samouprave v času absolutističnega vladanja Marije Terezije in
Jožefa II., ki sta s svojimi splošnimi družbenimi in gospodarskimi reformami pomembno vplivala na oblikovanje in delovanje tako tedanjih, kot tudi sodobnih občin. Temu sledita obdobje prve svetovne vojne in obdobje med obema vojnama, v
katerem ni prišlo do pretresljivih sprememb, zato pa je veliko
pestrejše obdobje po drugi svetovni vojni, kjer je bil status
občine prvič ustavno določen in kjer je bila meja med državno upravo in lokalno samoupravo najbolj zamegljena. Na
koncu bo sledil še kratek pregled razvoja občin po osamosvojitvi Slovenije, ko se je reforma lokalne samouprave in s tem
(ponovno) ustanavljanje občin začelo z nemalo težavami, ki
so prisotne še dandanes.

*

Dr. Miro Haček, docent na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.

43

44

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

1 NASTANEK LOKALNE SAMOUPRAVE NA SLOVENSKEM
Prvi zametk lokalne samouprave so povezani in odvisin od siceršnjih
zgodovinskih pogojev v posameznem obdobju. Tako se največkrat navaja, da korenine sodobne lokalne samouprave, in s tem občin, segajo
daleč v srednji vek. V tem obdobju se prvi orisi samouprave kažejo v
srednjeveških mestih s pridobitvijo določene stopnje avtonomije oz.
neodvisnosti v razmerju do deželnega kneza oz. do zemljiških gospostev.1 Pravni okvir samouprave v srednjeveških mest pa se kaže v: mestnih privilegijih (listinah) in s tem posebnem pravnem režimu; lastnem
statutarnem pravu (mestni statuti so predstavljali zapise mestnih pravic,
ki so bile mestu podeljene); lastnem sodstvu z (voljenim) mestnim sodnikom na čelu (s pristojnostjo predvsem za »nižje« civilne in kazenske
zadeve, medtem ko je »krvno« sodstvo v rokah uradnikov deželnega
kneza); izvolitvi mestnega sveta in osebni svobodi meščanov. Na slovenskem območju se je takšna oblika mestne samouprave najprej razvila v
obmorskih mestih (kot neke vrste kontinuiteta od rimske dobe dalje),
medtem ko je med celinskimi mesti najpomembnejši spomenik srednjeveškega mestnega prava Ptujski statut, ki zaradi svoje obsežnosti in
raznovrstnosti omogoča zelo dober vpogled v srednjeveško mestno
upravo.2
V obdobju od 15. do začetka 17. stoletja je mogoče izpostaviti dualizem med monarhom in stanovi kot »skupinami« privilegiranih oseb v deželi – plemstva, duhovščine, meščanov in kmetov. Monarh je najprej razvijal svoj upravni (uradniški) aparat predvsem tam, kjer stanovi niso
imeli besede – to je na svojem sedežu (iz tega je kasneje sledilo oblikovanje vlad) in pri upravi komornega premoženja na vseh stopnjah, po
drugi strani pa nastajajo v okviru dežele deželnoknežji uradi. Takšna ureditev je prinesla očitna nasprotja med monarhom in stanovi, a je iz teh
1

2

Zgodovinski začetek samouprav, posebej mestnih, je v odnosih med fevdalci in
mesti v fevdalni ureditvi. Dokler mesta niso bila ekonomsko močna, so bila samo
del fevdalnega ozemlja in oblasti, prebivalstvo pa podvrženo raznim dajatvam in
davkom ter stalni odvisnosti od fevdalca. Ko pa začnejo mesta, ki vse bolj postajajo
središča obrtnikov in trgovcev, krepiti svojo ekonomsko moč, pride do zahtev po
vse večji stopnji samostojnosti – to je predvsem taki organizaciji, ki bi omogočila
posameznim slojem v mestu (trgovcem in obrtnikom) zaščito njihovih interesov.
»Boj« mest s fevdalci za samostojnost in pridobitev mestne samouprave je ena
izmed pomembnih značilnosti časa, ko je fevdalni sistem prišel v svojo zaključno
fazo. Rezultat prizadevanj mladega meščanskega razreda je bila uveljavitev samostojnosti mest, to je mestne samouprave, v kateri je mesto samo izvajalo sodstvo,
kovalo denar, se osvobodilo plačevanja davkov in ostalih bremen fevdalnemu gospodu idr. Treba je še dodati, da razen vzdrževanja podložniških in vazalskih razmerij srednjeveška država ni skrbela za družbena razmerja, zato tudi ni imela razvitega birokratskega aparata. Tako je poleg državne oblasti nastala srednjeveška stanovska in lokalna samouprava (Grafenauer, 2000: 88).
Glej besedilo statuta in sestavek Vladimirja Simiča (študijska izdaja »Statut mesta
Ptuj 1376«, Ptuj, 1998).
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nasprotij povsod v Evropi izšel kot zmagovalec vladar, kar je pripeljalo
do absolutizma, v katerem je na najvišji stopnji odločala pravno neomejena vladarjeva volja. V slovenskih deželah od začetka 17. do sredine 18.
stoletja govorimo o t. i. političnem absolutizmu (ko se je na videz še
ohranjala stara pravna ureditev in je vladar še skliceval stanove, ki pa
niso več imeli prejšnje moči), država pa je začela iz fiskalnih razlogov vse
bolj posegati v gospodarstvo. Nato je z obdobjem vladanja cesarice Marije Terezije (1740–1780) in še posebej Jožefa II. (1780–1790) nastopila reformna oblika pravnega absolutizma (njegova značilnost je, da je vladar
odstranjeval stare pravne oblike in sam ustvarjal pravo, predvsem pa je
postajal na področju davčnega prava neodvisen od stanov), po letu 1792
pa t. i. konservativni absolutizem, ki je trajal do marčne revolucije 1848.
Bistveni neposredni namen reform v času cesarice Marije Terezije in cesarja Jožefa II. je bila okrepitev države, to je absolutnega monarha. Navzven je bila za to potrebna vojska (v tem času se je najemniški sistem
spremenil v sistem prisilnega novačenja), navznoter pa čvrsta organiziranost države z izgrajenim državnim birokratskim aparatom, in sicer tudi
na nižjih stopnjah, da so omejevali samovoljo plemstva. Tako se je sredi
18. stoletja vladarjev položaj tako okrepil, da je začel ustanavljati svoje
urade na stopnji dežel, pa tudi na nižjih stopnjah, zunaj komorne uprave.
Zaradi širšega posega absolutistične države v vrsto družbenih zadev –
pospeševanje kmetijstva, obrti, trgovine, šolstva in zdravstva – se je namesto prejšnje graščinske jurisdikcije in stanovskega sistema razvil
državni birokratski aparat, in sicer na dvoru v obliki raznih služb, v deželi
pa v obliki državne uprave in sodstva.
Na področju uprave pride do pomembnih reform v letih 1748–1749.
Na srednji deželni stopnji se ustanovijo kresije (okrožni uradi, katerih
upravno območje je bilo okrožje): Štajerska je bila razdeljena na 5 upravnih okrožji, med njimi na mariborsko in celjsko; Koroška je bila razdeljena na beljaško in celovško okrožje; Kranjska je bila razdeljena na ljubljansko, novomeško in postojnsko okrožje, Goriška je tvorila eno samo
okrožje; ozemlje Primorja je bilo podrejeno okrožju v Trstu. Na čelu
okrožij so bili okrožni glavarji, ki so bili popolnoma odvisni od navodil
iz središča države. Kresije so razširile svojo dejavnost na vsa glavna
upravna področja in si pridobile oblast nad starimi fevdalnimi avtonomijami. Nižja uprava pa se je izoblikovala ob tesni naslonitvi na naborne in
davčne sisteme. Slednji se je izoblikoval na podlagi števnih oddelkov3 in
z oblikovanjem t. i. davčnih občin. Po teh občinah so sestavljali kataster,
zato so jih imenovali tudi katastrske občine. Tako je torej nastal »jožefinski« ali »Jožefov kataster« občin, ki so bile razmeroma trdne, predvsem pa
natančno odmerjene teritorialne enote, ki jih je bilo mogoče uporabiti
3

Ob ljudskem štetju 1771, ki so ga izvedli mešani odbori oficirjev in civilnih komisarjev, so ozemlje far razdelili na manjša ozemlja – konskripcijske (popisne) občine, ki so bile naborni okraji. Imenovali so jih tudi števni oddelki. Obsegali so
enega ali več naselij, pri štetju pa so hišam dali tekoče hišne številke.
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pri sestavljanju večjih upravnih enot. Med posameznimi območji je prišlo pri oblikovanju katastrskih občin do precejšnjih razlik, pri čemer so
imele najmanj prebivalcev občine v mariborskem okrožju (Grafenauer,
2000: 85–94).
Z zložitvijo katastrskih občin so bile v francoskih Ilirskih provincah4
leta 1810 uvedene precej večje občine – komune5 ali mérije kot prvostopenjska upravna državna (zlasti davčna) oblast. Pri oblikovanju so se
držali načela, po katerem naj občina obsega 2.000 do 2.500 prebivalcev,
zaradi posebnosti kraja in naravnih značilnosti pa lahko tudi manj. Nastale so torej bistveno večje občine, kot so bile pred tem katastrske občine v
Avstriji. Na čelu večjih komun je bil župan – mér (maire), na čelu manjših
(z manj kot 2.400 prebivalci) pa sindik. Župana je v Ljubljani postavil
cesar, v drugih občinah pa je župane postavil generalni guverner, pri čemer so bili župani ugledni občani. Županom so bili dodeljeni pristavi
(adjunkt, adjoint) in svetniki, mér pa je nastavil plačanega tajnika. Kot
ugotavljajo v strokovni literaturi, pri občinah iz obdobja Ilirskih provinc
ni mogoče govoriti o njihovi avtonomiji. K temu velja dodati še, da v
francoski organizaciji komun ni bilo razlik med mestnimi in podeželskimi občinami (Grafenauer, 2000: 95–96).
Po odhodu Francozov je Avstrija na prejšnjem območju Ilirskih provinc ukinila organizacijo komun, niso pa teh upravnih enot popolnoma
odstranili. Ozemlja komun so upoštevali pri določanju novih okrajev. Praviloma pa so same komune ohranili kot »glavne občine« (Hauptgemeinden), na čelo pa so jim postavili višje rihtarje (Oberrichter, v slovenski literaturi imenovan tudi nadžupan). Pri uvedbi te funkcije so se ozirali na
vzorce drugih avstrijskih dežel in ji dodelili bistveno manj pravic, kot so
jih prej imeli ustrezni francoski funkcionarji na tej stopnji. Glavne občine
je sestavljalo več podobčin (v eni glavni občini je bilo povprečno 7 podobčin) in na čelu teh so bili rihtarji ali podžupani (Vilfan, 1996: 380). Višji rihtarji so opravljali državne naloge, ki jim jih je nalagala okrajna gosposka, rihtarji v podobčinah pa so skrbeli za lastne krajevne zadeve ter v
praktičnem življenju pravzaprav prevzemali funkcijo županov stare vrste.
Pri občinskih zadevah sta pod županovim vodstvom sodelovala dva odbornika, v večjih občinah pa so lahko imeli občinskega komornika (blagajnika), gradbenega vodjo (skrbel je za občinske zgradbe, vodnjake, vodovode, tlake, ceste, gasilne pripomočke itd.), stražmojstra (skrbel je za
krajevno policijo) ter poljske in gozdne čuvaje (Grafenauer, 2000: 96).
4

5

Ilirske province so bile ustanovljene istega dne, kot je morala poražena Avstrija na
podlagi mirovne pogodbe, sklenjene na Dunaju (v Schönbrunnu 14. oktobra
1809), odstopiti Napoleonu Beljaško okrožje na Koroškem, Goriško vzhodno od
Soče, gubernij in mesto Trst, Kranjsko, ogrsko Primorje, zagrebško županijo južno
od Save in šest polkovnih ozemelj hrvaške Vojne krajine.
Izraz »komuna« ima svoje poreklo v latinski besedi »communis« – skupen, splošen.
V svojem najsplošnejšem smislu označuje skupnost ljudi, prebivalcev, ki je organizirana s ciljem uresničevanja lastne samouprave.
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1.1 Marčna revolucija 1848
Ena izmed zahtev marčne revolucije leta 1848 je bil tudi samostojen položaj občin. Tako je »oktroirana marčna ustava«, ki jo je 4. marca 1849
izdal s cesarskim patentom cesar Franc Jožef I., vsebovala tudi določila o
»neodstopnih temeljnih pravicah občine«. S tem je temelj nove upravne
ureditve postala občina, zasnovana kot samostojna in samoupravna prvostopenjska oblast. Uvedba občin je tako pomenila neposreden poseg
v predhodno patrimonialno oblast, ki se je s tem praktično ukinila. Pomembno dejstvo, ki je ob siceršnjih reformah ustroja državne uprave
vplivalo na zamisel o ustanovitvi občine, je bilo tudi to, da so podložniki
istega naselja pogosto pripadali različnim zemljiškim gospostvom, kar je
bila velika ovira na poti k boljši upravi, ki jo je hotela uvesti država prosvetljenega absolutizma. Marčna ustava je določala, da ima vsaka občina
pravico do: a) volitev svojih predstavnikov, b) sprejema novih članov v
občino, c) samostojnega opravljanja svojih nalog, č) javne predstavitve
svojega gospodarjenja in d) javnega delovanja svojih predstavnikov.
Poleg tega je bilo določeno, da se natančnejša pravila določijo z občinskim zakonom. Občine tako postajajo eden izmed pomembnih temeljev
izgradnje takratne državne ureditve, bistvena novost pa je v njihovem
relativno samostojnem položaju (Grafenauer, 2000: 97–102).
Zakon, ki je urejal »področje občin« – občinski zakon, je bil izdan oz.
razglašen že 17. marca 1849. Njegov glavni tvorec v vsebinskem smislu je
bil takratni notranji minister grof Stadion, ki je bil nasploh tvorec novih
upravnih sprememb. Provizorični zakon o občinah (Provisorisches Gemeindegesetz) se je imenoval provizorični – začasni, ker so njegovi tvorci izhajali s stališča, da gre za nenaden prehod na novo ureditev za celotno monarhijo. Načela tega zakona so ostala v glavnem v veljavi vse do
razpada Avstro-Ogrske. Zakon ima v uvodu znamenito načelo: »Temelj
svobodne države je svobodna občina.«6 Občinam je zagotavljal samoupravo v njihovih »notranjih« zadevah, pri upravljanju njihovega premoženja, postavitvi občinskih organov in delu krajevne policije. Vsaka občina
je imela svoje »zaključeno ozemlje«, kar pomeni, da jo je sestavljala ena
katastrska občina, zakon pa je vseboval tudi določilo, po katerem se
lahko posamezne občine, ki niso imele zadostnih sredstev za opravljanje
nalog, združijo z drugimi v eno krajevno občino. Osnovno obliko občine so imenovali »krajevna občina«, kar je takratni izraz za občino, kot jo
pojmujemo danes. Poleg krajevnih je zakon predvidel tudi »višje enote«,
to je »okrajne« in »okrožne« občine, ki pa niso bile nikoli oblikovane.
Oblikovanje občin je bilo kljub številnim zapletom opravljeno v relativno kratkem času. Glavno delo so pri tem opravljali okrožni glavarji, ki
6

Notranje ministrstvo je k osnutku zakona zapisalo, da razglaša za vrhovno vodilo
pri organizaciji občin »avtonomijo, samoupravo občin, v vsem, kar se tiče njenih
interesov in ne posega v tuje področje« (Janko Polec: Uvedba občin na Kranjskem
l. 1849/1850, Zgodovinski časopis, leto 1952–1953, v Grafenauer, 2000: 106).
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pa so morali pridobiti mnenje katastrskih občin. Čeprav je bilo s strani
okrožnih glavarjev podanih precej pomislekov (celo izmikanj) glede
možnosti uspešnega delovanja bodočih občin (predvsem v malih občinah, ki niso imele materialnih in kadrovskih možnosti, saj npr. v nekaterih sploh ni bilo nobenega pismenega prebivalca), pri tem so se sklicevali tudi na »nezrelost« ljudi idr., je grof Stadion vztrajal na takojšnji
uresničitvi zakona, in tako so bile občine oblikovane do junija 1850. Vendar pa načelo zakona in kasnejših navodil, da vsaka katastrska občina sestavlja praviloma krajevno občino, ni bilo izvedeno, saj je npr. na Kranjskem iz skupaj 931 katastrskih občin nastalo 497 krajevnih občin (enako
razmerje je bilo tudi na Štajerskem), kar pomeni, da sta eno krajevno občino povprečno tvorili dve katastrski občini. Pomembna je tudi ugotovitev, da je kmalu po začetku delovanja občin prišla do izraza nemoč malih
občin, da bi opravljale svoje naloge (Grafenauer, 2000: 106–107).
Leto 1851 pomembno zaznamuje organizacijsko delovanje občin, saj
se je s t. i. decembrskim patentom (31. decembra), ki je razveljavil marčno ustavo, v absolutistično monarhijo uvedel strogi centralizem. Za krajevne občine je to pomenilo popolno omejitev njihove samostojnosti in
vrnitev k sistemu popolne odvisnosti občin v razmerju do državnih organov. Načela in odredbe patenta so bile temelj delovanja občin vse do
ustave iz leta 1961 in občinskega zakona iz leta 1862. Tako so nekatera
pomembnejša načela določala: da je treba razločevati podeželske (kmečke) in mestne občine; da vlada potrjuje občinske predstojnike, v določenih okoliščinah pa jih celo imenuje; da se občinski predstojniki in odborniki volijo po volilnih redih, z zakonom pa se lahko to uredi tudi
drugače; da se nazivi občinskih predstojnikov in odbornikov določijo,
kot je bilo prej v deželi običajno; da se delovno področje omejuje le na
zadeve občin samih, morajo pa sodelovati z državno oblastjo v določenih javnih zadevah; da se morajo pomembnejše odločitve z lastnega delovnega področja predložiti državni oblasti v pregled in potrditev in da
se odpravi javnost razprav občinskega zastopa, razen slovesnosti, vendar
pa še velja pravica občinskih članov do vpogleda v zadeve, ki jih zanimajo. Tem načelom so v naslednjih letih sledile še odredbe s cesarjevimi
sklepi, ki so podrobneje opredeljevali delovanje in organizacijo občin.
Tako je ena izmed odredb (1859) določala, da se volitve v občinske zastope izvedejo po določbah zakona iz leta 1849. Prve volitve so bile izvedene leta 1851, po preteku mandatne dobe pa so bile naslednje volitve
nato odložene, tako da so vso dobo absolutizma delovali prvi občinski
odbori. Do novih volitev je prišlo nato šele ob obnavljanju ustavnega življenja leta 1861.
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1.2 Ureditev občin po zakonu iz leta 1862
Po padcu skoraj desetletnega Bachovega absolutizma so ponovno oživela načela provizoričnega zakona iz leta 1849, ki so večinoma prešla tudi v
novi »okvirni zakon, s katerim se začrtujejo načelna določila za ureditev
občin«, z dne 5. marca 1862. Ta zakon je bil nato osnova za občinske
rede (Gemeindeordnung) in občinske volilne rede (Gemeindewahlordnung), ki so jih sprejeli v obliki zakonov za posamezne dežele (za Koroško 15. marca 1864, za Štajersko 2. maja 1864, za Kranjsko 17. februarja
1866, za Goriško 7. aprila 1864 in za Istro 10. julija 1863), ki so nato z
manjšimi spremembami ostali v veljavi vse do nove zakonodaje po prvi
svetovni vojni.
Zakon iz leta 1862 je urejal predvsem vrste občin, delovno področje
občin, občinske organe in razmerje občinskih organov do državnih ter
drugih avtonomnih organov. Prav tako kot zakon iz leta 1849 tudi ta ni
razločeval občin, poseben položaj so imela le deželna glavna mesta in
okrožna mesta – to so občine s posebnim statusom – na katera so lahko
s posebnimi zakoni prenesli tudi pristojnosti okrajnih glavarstev. Deželna glavna mesta, na njihov predlog pa tudi druga pomembnejša mesta in
pomembnejši zdraviliški kraji, so lahko imela svoje statute – zato lahko o
teh mestih govorimo kot o »statutarnih mestih«. Naslednja značilnost
državnih in deželskih zakonov je bila v tem, da so ločili delovno področje občin na lastno (»domače«, v teoriji imenovano tudi naravno) in na
preneseno (»izročeno«) delovno področje. Lastno delovno področje je
obsegalo vsa vprašanja, ki so se nanašala na interese občin in jih je bilo
mogoče urediti v okviru njenih meja in z lastnimi občinskimi sredstvi. To
je bilo predvsem naslednje: svobodna uprava občinskega premoženja
(evidentiranje, skrb za pravilno upravljanje, pridobivanje dohodkov iz
tega premoženja); skrb za varnost oseb in premoženja, skrb za vzdrževanje občinskih cest, poti, trgov, mostov; skrb za varnost in neoviran promet po cestah in vodah, za poljsko in živilsko policijo ter za nadzor nad
prometom na trgu in še posebno za nadzor nad merami in utežmi; skrb
za zdravstveno, poselsko in delavsko policijo; izvajanje gradbenih predpisov in izdajanje gradbenih dovoljenj itd. Preneseno delovno področje
je obsegalo izvajanje javnih zadev, ki jih je država z delegiranjem (z zakoni ali posebnimi odredbami) prenesla na občino – npr. razglašanje zakonov, pobiranje neposrednih davkov, skrb za vojaški nabor, nastanitev
prebivalstva, pregon tujcev itd. Prenesene pristojnosti občine je izvajal
župan, vlada pa je lahko mimo njega imenovala uradnika, zadolženega
za te pristojnosti (Grafenauer, 2000: 114).
Ključni organ v občini je bil po tem zakonu občinski zastop. Ta je bil
sestavljen iz občinskega odbora (Gemeindeausschuss) in občinskega
predstojništva (Gemeindevorstand). Prvi je štel od 8 do 30 članov – konkretno število je bilo odvisno od števila volivcev – in je sprejemal odločitve (sklepe) o občinskih zadevah in nadzoroval predstojništvo, ki pa je
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opravljalo naloge neposrednega izvajanja (izvrševanja) odločitev. Občinskemu odboru je predsedoval župan (Gemeindevorsteher) kot »prvosednik«, v primeru njegove zadržanosti pa je njegovo mesto zasedel
namestnik. Odločitve je odbor sprejemal z večino glasov prisotnih odbornikov. Za veljavno sklepanje občinskega odbora je bil določen dvotretjinski kvorum7, za sprejem odločitve pa je bila potrebna večina glasov navzočih odbornikov. Županov glas je igral odločilno vlogo v
primerih, ko zaradi enakega števila glasov ni prišlo do odločitve. Sklicevanje (po potrebi, najmanj pa trikrat letno), pripravo in vodenje sej so
podrobno urejali občinski redi. Predstojništvo občine so sestavljali župan in najmanj dva svetnika. Občinski odbor je izvolil župana in člane
občinskega predstojništva izmed odbornikov z absolutno večino. Županu so bile podeljene dokaj široke pristojnosti: če je menil, da je kakšen
sklep v nasprotju z zakonom, ga ni izvršil in je za mnenje vprašal okrajno
glavarstvo; skrbel je za izvajanje prenesenega delovnega področja; skupaj s svetniki je z lastnega delovnega področja določal kazni, pri zadevah
s prenesenega delovnega področja pa je lahko odločal celo sam. Med
drugim je bila naloga župana priprava vsakoletnega proračuna (najkasneje en mesec pred novim letom) in zaključnega računa (dejansko ustvarjeni prihodki in odhodki) v dveh mesecih po preteku koledarskega
leta. V zvezi s premoženjskimi in finančnimi zadevami je imel pomembno pristojnost tudi občinski odbor, saj je lahko predpisoval občinske
davke (ti so lahko bili dodatne obremenitve k pravim davkom ali k užitnini, tlaka za občinske potrebe, druge dajatve in davki). Da ne bi prišlo
do samovolje pri uvajanju novih in dodatnih davkov, je bilo za davke, ki
so presegali 20 % pravega davka ali 15 % užitnine, potrebno soglasje deželnega odbora. Zakon in občinski redi so v zvezi z vprašanji zagotavljanja potrebnih sredstev za občine predvidevali, da se o tem izrečejo oz.
predlog potrdijo občani na zboru občanov. S strani države je bil za korektno in učinkovito delovanje občin uveden nadzor, ki so ga izvajala
okrajna glavarstva. Ta so imela pristojnost prepovedati izvajanje nezakonitih odločitev občinskega odbora, deželni odbori pa so lahko razrešili
župana ali občinske svetnike, če so ti kršili predpise ali zanemarjali svoje
dolžnosti.
Tudi v tem zakonu niso bila izpuščena določila, ki so dovoljevala združevanje in razdruževanje občin. Takšen akt je bil mogoč le, če so se strinjale občine istega okraja in je s tem soglašalo tudi deželno namestništvo
in deželni odbor. Občinski redi so določali, da se je treba pred združitvijo – enako pa je veljalo tudi za razdružitev – dogovoriti glede lastnine.
Pri razdružitvi pa je zakon določal, da je ta mogoča, če je vsaka izmed
novih občin zmožna sama izpolnjevati obveznosti.

7

To je število članov, ki so morali biti prisotni, da je lahko občinski odbor delal in
sklepal.
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Pomemben del občin, tako funkcionalno kot organizacijsko, so bile
tudi volitve oz. volilni sistem. Volitve so urejali posebni občinski volilni
redi, ki so bili sprejeti in objavljeni hkrati z občinskimi redi posameznih
dežel. Splošna ugotovitev za volilni sistem v občinah je, da je bil zapleten. Volilni upravičenci so bili tisti, ki so plačevali določen davek (t. i.
davčna volilna pravica), in tisti, ki so imeli to pravico glede na svoj položaj (t. i. inteligenčna volilna pravica). Tako so imeli volilno pravico le občani, ki so od posesti, obrti ali dohodka v občini plačevali direktni davek
najmanj v določeni višini (davčni cenzus). Poleg tega so imeli volilno
pravico občinski pripadniki, to je župniki, državni uradniki, upokojeni
oficirji in z njimi izenačeni vojaški uslužbenci, odvetniki in notarji,
osebe, ki so dosegle »akademsko« čast, ter javni učitelji.8 Volilna pravica
je bila »neenaka«, saj so bili volivci glede na višino direktnih davkov razdeljeni v dva ali tri volilne razrede. To poenostavljeno pomeni, da je imel
tisti, ki je prispeval več, tudi pravico do večjega vpliva na odločanje. Vsak
volilni razred (kurija) je volila enako število odbornikov. Volitve, ki jih je
vodila volilna komisija, so bile javne, vsak volivec je lahko dal glas za toliko odbornikov, kot jih je volil njegov volilni razred, izvoljeni pa so bili
tisti (moški, ki so imeli pravico voliti in so bili stari najmanj 24 let), ki so
dobili največ glasov. Občinske volitve so se po letu 1861 ponavljale
vsaka tri leta in so bile tako redni sestavni del političnega življenja. Za izvolitev v občinski odbor se je nemalokrat bil ogorčen boj med slovensko
in nemško stranko (predvsem v večjih občinah). Tako je imela npr. Ljubljana do leta 1868 slovensko, nato do leta 1882 nemško, odtlej pa zopet
slovensko večino, v štajerskih mestih pa so imeli večino stalno Nemci. V
drugih kranjskih mestih so se volitve največkrat končale v slovensko korist (Grafenauer, 2000: 117–119).
Kot že omenjeno, so imela po zakonu iz leta 1849 večja mesta poseben pravni položaj statutarnih mest (Ljubljana je dobila svoj statut 1850).
Zakon iz 1862 je to možnost razširil tudi na zdravilišča, od 1867 pa je bila
konkretna izbira takih krajev prepuščena deželni zakonodaji. Statutarne
občine so se od drugih ločile po tem, da so bile v zadevah prenesenega
delovnega področja (ki so bile bistveno širše kot v drugih občinah, saj so
opravljale tudi naloge, ki so načeloma pripadale samo okrajnim glavarjem) podrejene neposredno deželnim vladam in ne okrajnim ali okrožnim glavarstvom. Župane je moral potrditi cesar, s čimer je bila sicer razglašena občinska samouprava dejansko prizadeta.9 Po statutih mestnih
občin je bil nosilec mestne avtonomije ter sklepajoči in nadzorni organ
občinski svet, ki je iz svoje sestave izvolil župana in podžupana. Izvršilni
organ občinskega sveta je bil magistrat, ki so ga sestavljali: župan, občin8

9

Občinski volilni red za Kranjsko pa je pri teh omejil volilno pravico le na predstojnike in nadučitelje.
V Ljubljani ni prišlo do cesarjeve potrditve župana M. Ambroža leta 1850 in Ivana
Hribarja leta 1910.
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ski svetovalci in magistratni svetovalci (postavljeni višji občinski uradniki). Ttakšno oz. podobno ureditev so imela na slovenskem ozemlju naslednja mesta: Ljubljana (poseben statut 5. avgust 1887), Maribor (23.
marec 1866), Celje (21. januar 1867) in Ptuj (4. oktober 1887). V Ljubljani
je bil po ljubljanskem mestnem redu z dne 5. avgusta 1887 nosilec mestne samouprave mestni svet, ki je štel 30 članov, njegovi organi pa župan
z magistratom in okrajni predstojniki za pet mestnih okrajev. Celje je
imelo 24-članski odbor in občinski urad kot izvršilni aparat. Mariborski
mestni svet je štel 30 članov, občinskemu uradu pa so poleg župana načelovali še štirje mestni svetniki. Ptuj je imel 18-članski svet, izvršilni
organ pa je bil občinski urad. Poleg ureditve organov so mestni statuti
vsebovali številne določbe o možnosti nadziranja in poseganja deželne
vlade, npr. z nepotrjevanjem odločitev, sprejetih na mestnem svetu, s
prepovedjo izvršitve sklepov idr.. Pri delu organov mestne občine so razglašena avtonomija na eni strani in široka pooblastila države na drugi
strani povzročala napete odnose in trenja med organi »občinske samouprave« in »državne uprave«.

2 OBČINE MED OBEMA VOJNAMA
2.1 Občine v državi SHS
Do pomembnih sprememb v državnopravni ureditvi je prišlo takoj po
prvi svetovni vojni, ko je bil v Sloveniji ustanovljen narodni svet kot
organ predstavljanja političnih interesov Slovencev, posebej pa, ko je
konec oktobra 1918 nastala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov in je bila
oblikovana narodna vlada za Slovenijo. Ta je bila imenovana 31. oktobra
1918 in je kmalu zatem prevzela vrhovno sodstvo in nadzor nad vsemi
avtonomnimi oblastmi in napravami na vsem svojem teritorialnem območju, deželni odbor dežele Kranjske je bil razpuščen, svojih funkcij so
bili razrešeni deželni glavar in deželni odborniki, začasno vodstvo in likvidacija deželne uprave pa je bila zaupana komisiji. Ker je bila najpomembnejša naloga narodne vlade združitev vseh slovenskih pokrajin v
eno upravno enoto, je z Naredbo celokupne vlade o prehodni upravi v
ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani sprejela odločitev o prehodni
upravi. V tej naredbi so posebej pomembne določbe, da preidejo vse zadeve deželnih odborov na Narodno vlado SHS v Ljubljani oz. na njene
stvarno pristojne oddelke in da se za »likvidacijo« uprave deželnih odborov ustanovijo posebne likvidacijske komisije, določeno pa je bilo tudi,
da dotedanje občine in okrajna zastopstva ostanejo v svoji organizaciji in
svojem področju nespremenjena. Torej na področju nižje ravni lokalne
samouprave glede pravne ureditve in organizacije občin in okrajev takoj
po nastanku nove države ni prišlo do bistvenih sprememb. Opozoriti pa
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je treba, da je pri državnoupravni in samoupravni organiziranosti pogosto prihajalo do prepletanja. Tako lahko posebej za obdobje narodne
vlade za Slovenijo rečemo, da je to obdobje, ko je na Slovenskem dosežena najvišja stopnja samoupravnosti, in obdobje, ko lahko glede na to,
da je bila narodna vlada v tistem obdobju na Slovenskem dejansko nosilec in uresničevalec državne oblasti, govorimo celo o prvi slovenski
državni samostojnosti.

2.2 Kraljevina SHS
Po nastanku Kraljevine SHS (1. december 1918) glede oblikovanja občin
in tudi predpisov za njihovo delovanje v Sloveniji ni prišlo do večjih
sprememb. Verjetno je šlo za spoznanje, da utečenih mehanizmov lokalne samouprave ne kaže spreminjati in da je 70-letna tradicija delovanja
samoupravnih občin na slovenskem ozemlju zadostna utemeljitev za
ohranitev takšne organizacije. Pri oblikovanju prve ustave pa so že nastopili prvi pomisleki o organizaciji lokalne samouprave. Tako so bila z
vidovdansko ustavo (28. junij 1921) postavljena načela za novo ureditev
države in v tem okviru tudi lokalne samouprave. Predvidena je bila vzpostavitev lokalne samouprave na treh ravneh: v občini, v okraju in v oblasti (Šmidovnik, 1996: 150). Okrajna samouprava ni bila nikdar izpeljana,
medtem ko sta ostali dve obliki v državni ureditvi dejansko zaživeli. Število občin, ki so bile oblikovane že v obdobju avstro-ogrske monarhije,
ni bilo spremenjeno. Tako je bilo v letu 1921 na območju tedanje Slovenije, razen območja, ki je bilo med obema vojnama v okviru Italije, 1.073
občin. Edina sprememba, ki je doletela občine, je bila ta, da je z uveljavitvijo nove oblasti poverjeništvo za notranje zadeve razpustilo občinske
odbore in za vodenje občinskih zadev namesto njih določilo »gerente«, v
sosvet gerentov pa so bili imenovani »prisedniki«.
Drugo pomembno področje lokalne samouprave oz. sprememb pri
delovanju občin v tedanjem obdobju so bile volitve v občinske odbore.
Te so potekale 26. aprila 1921 (v občinah z lastnim statutom) in 3. maja
1921 (v drugih občinah) in so bile opravljene na osnovi Uredbe o volitvah v občinska zastopstva v Sloveniji, katere vsebina je bila kasneje povzeta tudi v Zakonu o volitvi v občinska zastopstva v Sloveniji, ki je urejal
celotno področje volitev občinskega odbora, župana, podžupana in občinskih svetovalcev. Po tem zakonu so imeli pravico voliti (aktivno volilno pravico) vsi moški, stari vsaj 21 let, državljani Kraljevine SHS, ki so
imeli vsaj eno leto redno bivališče v občini. Zakon je določal, koliko članov sestavlja občinski odbor glede na to, koliko prebivalcev ima občina,
pri čemer se je za število prebivalcev upoštevalo zadnje štetje prebivalstva. Vseboval je tudi podrobna določila o volilnih postopkih in o izvedbi
volitev ter o načinu razdelitve mandatov. Občinske odbornike so volili
po obveznih kandidatnih listah, ki jih je moralo podpisati najmanj toliko
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volilnih upravičencev, kot so volili odbornikov. Po opravljenih volitvah
občinskega odbora je bilo treba izvoliti župana (v mestih z lastnim statutom pa tudi podžupana in občinske svetovalce, če je tako predpisoval
občinski red), in to najkasneje v osmih dneh. Za župana, podžupane in
svetovalce so lahko bili izvoljeni le občinski svetniki. Sejo občinskega
odbora je sklical dotedanji občinski predstojnik, predsedoval pa ji je najstarejši občinski odbornik. Po tem zakonu so bile leta 1924 opravljene
volitve v vseh občinah Slovenije, razen v Prekmurju, kjer ni bilo voljenih
občinskih odborov vse do naslednjih volitev v letu 1927.
Višja raven lokalne samouprave, ki se je v obdobju vidovdanske ustave tudi dejansko izvedla, je bila t. i. oblast.10 Oblasti so delovale kot
državni in kot samoupravni organi do šestojanuarske diktature leta 1929,
ko so bile dokončno odpravljene oz. jih je zamenjala nova razdelitev
države na banovine (Šmidovnik, 1996: 150). Od takrat, ko je aprila 1922
ministrski svet (vlada) izdal Uredbo o razdelitvi države na oblasti, je bila
Slovenija razdeljena na Mariborsko in Ljubljansko oblast, katerima sta načelovala velika župana, ki sta bila politična predstavnika vlade. Organi
oblastne samouprave so, potem ko je centralistični režim več kot pet let
onemogočal začetek izvajanja samouprave v oblasteh, dejansko pričeli
delovati šele v začetku leta 1927. Najpomembnejša organa oblastne samouprave sta bila oblastna skupščina in oblastni odbor. Oblastna skupščina je bila organ odločanja in nadzorni organ oblastne samouprave,
njen najpomembnejši pravni akt pa je bila uredba. Oblastni odbor pa je
bil izvršilni organ oblastne samouprave, ki ga je izvolila oblastna skupščina, sestavljalo pa ga je 5 do 8 članov, ki so izmed sebe volili predsednika
(Grafenauer, 2000: 457).
Vse od nastanka Kraljevine SHS je bilo v novonastali državi osrednje
državnopravno vprašanje in temeljno področje političnih spopadov, ki
so se odvijali v različnih oblikah in z različno intenzivnostjo, povezano s
centralističnimi oz. federalističnimi koncepti ureditve države. Spori so
prišli še posebej do izraza pri delu narodne skupščine in so dosegli takšne razsežnosti, da je kralj Aleksander 6. januarja 1929 izdal proklamacijo, s katero je odločil, da se razveljavlja ustava Kraljevine SHS z dne 28.
junija 1921 (vidovdanska ustava), sam pa se je razglasil za nosilca vse oblasti v državi. Kralj je tako postal edini vrhovni državni organ, v svoji
osebi pa je združil zakonodajno in izvršilno oblast. Vodilna ideja te spremembe je bila koncentracija imperija, pri čemer je kot edina samoupravna enota ostala občina . V istem mesecu je sledil še Zakon o izpremembi
zakonov o občinah in oblastnih samoupravah, ki ga je predpisal kralj
Aleksander, kar je privedlo do prekinitve dotedanjega relativno uspešnega delovanja oblastnih samouprav v Sloveniji. Po določilih tega zakona
10

Za oblikovanje oblasti je bilo določeno, da se pri oblikovanju upoštevajo naravne,
socialne in ekonomske razmere, posebej pa je bilo določeno, da oblast ne sme
imeti več kot 800.000 prebivalcev (Grafenauer, 2000: 456).
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so se namreč razpustile oblastne skupščine in oblastni odbori, opravljanje njihovih zadev pa so prevzeli od kralja imenovani komisarji. Poleg
tega so bili na osnovi tega zakona razrešeni vsi občinski organi in postavljeni novi, ki so jih imenovali veliki župani. Temu je sledil še Zakon o
nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna območja, ki ga je kralj izdal v
oktobru 1929 in s katerim je bila postavljena pravna osnova za prenehanje delovanja samouprave v oblasteh. Po določilih tega zakona, s katerim
je dobila kraljevina tudi novo ime Kraljevina Jugoslavija, se je obča uprava izvajala po banovinah, srezih in občinah. S tem je bila torej uvedena
nova enota – banovina. V državi je bilo devet banovin – na našem območju Dravska banovina s sedežem v Ljubljani, v katero sta bili združeni
dotedanja Ljubljanska in Mariborska oblast, s čimer je bilo v Dravsko banovino zaobjeto vse slovensko ozemlje v takratni Jugoslaviji. Zakon o
banski upravi, ki je dopolnjeval Zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine
na upravna območja, je banom kot osrednjemu organu banovine in
predstavniku kraljeve vlade podeljeval obsežne pristojnosti. Tu je bil še
banski svet kot posvetovalni organ bana, ki ga je postavljal minister za
notranje zadeve.
Začetek novega obdobja v razvoju občinske samouprave na Slovenskem pomeni sprejem Zakona o občinah (sprejet 14. marca 1933) in
Zakona o mestnih občinah (sprejet 27. julija 1934). Omenjena zakona
pomenita prelomnico na področju sistematičnega urejanja občinske samouprave, saj so do tedaj na območju Slovenije veljali zakoni o občinah
oz. točneje občinski redi (za Kranjsko z dne 17. februarja 1866, za Koroško z dne 15. marca 1864 in za Štajersko z dne 2. maja 1864) in občinski
statuti za mesta (za Celje z dne 21. junija 1871, za Maribor z dne 13. decembra 1871, za Ptuj z dne 4. oktobra 1887) ter občinski red za mesto
Ljubljana z dne 5. avgusta 1887.
V Zakonu o občinah iz leta 193311 so občine opredeljene kot naravna
in gospodarska enota, ki obsega določen del ozemlja in mora imeti naj11

Za mestne občine (MO) je bil leto kasneje (1934) sprejet poseben zakon. V Sloveniji je veljal za štiri MO: Celje, Ljubljano, Maribor in Ptuj. S tem zakonom sta bila organa MO mestni svet in predsednik. Mestni svet je imel od 27 do 72 članov. Predsednika in dve tretjini članov mestnega sveta so volili, eno tretjino članov mestnega sveta pa je imenoval ban. Za izvolitev predsednika in članov mestnega sveta je
bil pogoj članstvo v MO, starost 30 let in najmanj petletno bivanje v mestu. Mandat
predsednika in članov mestnega sveta je trajal štiri leta. Volitve so se izvajale na osnovi kandidatnih list, ki jih je lahko predlagalo najmanj 100 prebivalcev volivcev, v
občinah z več kot 30.000 prebivalci pa je moralo biti predlagateljev najmanj 200.
Za ugotavljanje volilnih rezultatov oz. razdelitev mest posameznim listam je bil
predviden izračun po d’Hondtovem sistemu. MO in mestnemu svetu je načeloval
predsednik MO, ki je tudi glasoval. Predsednik je bil voljen hkrati z mestnim svetom in je bil kot kandidat za predsednika mestnega sveta postavljen na čelo kandidatne liste, ki je dobila največje število glasov. Predsednik občine je bil predstavnik
mesta v vseh njegovih odnosih in poslih, izvršilni organ mestnega sveta in vodja
mestne administracije. Za razliko od drugih občin je predsednik MO opravljal tudi
naloge državne uprave, ki so bile zaupane MO. Glede teh nalog je moral predsed-
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manj 3.000 prebivalcev, izjemoma manj. Zakon je določal, da se občine
lahko združijo, in sicer se je lahko družitev občin istega sreza opravila na
zahtevo občinskih odborov ali na pisno zahtevo večine volivcev občin,
ki naj bi se združile. Predviden je bil tudi nastanek novih občin z razdelitvijo prejšnjih in izločitev krajev iz ene občine ter priključitev k drugi občini. O vseh navedenih spremembah je moral izdati odločbo kralj na
predlog ministra za notranje zadeve. Tudi ime in sedež občine sta bila
določena s kraljevim ukazom na predlog ministra za notranje zadeve.
Nadalje, vsaka občina je morala uporabljati pečat, ki je imel v sredini državni grb, na pečatu pa je bilo tudi ime občine in sreza. Zakon je tudi
predpisoval, da mora imeti vsaka občina na primernem in dostojnem
mestu zgradbo za občinsko upravo.
Kot temeljni organ odločanja v občini je bil z zakonom opredeljen občinski odbor. Število članov občinskega odbora je bilo odvisno o števila
prebivalcev v občini (tako je lahko imel občinski odbor od 18 do 36 odbornikov). Zakon je vseboval tudi določila o izvolitvi občinskega odbora, ki je bil voljen s splošnim, enakim, neposrednim in javnim glasovanjem za dobo treh let. Aktivno volilno pravico so imeli prebivalci, ki so
bili vpisani v volilni imenik občine po zakonu o volilnih imenikih. Za odbornika je lahko bil izvoljen član občine, ki je dopolnil starost 25 let,
zakon pa je vseboval tudi določila o nezdružljivosti funkcij.12 Glasove
volivcev so pretvorili v odborniška mesta tako, da sta bili z liste, ki je dosegla največ glasov, izvoljeni dve tretjini kandidatov, ostanek odborniških mest pa se je dodelil kandidatom na listah po d’Hondtovem sistemu.
Delovno področje občin je bilo, enako kot je to veljalo do takrat, razdeljeno na »izvirno« in na »preneseno«. Izvirno je obsegalo vse posle, ki
zadevajo interese občinske skupnosti in se nanašajo na gospodarski, kulturni in socialni napredek v občini, torej predvsem upravljanje občinskega premoženja, skrb za občinsko prometno infrastrukturo, skrb za siro-

12

nik MO poročati banu, v nekaterih primerih pa tudi pristojnim ministrom ter z
njimi sodelovati in ravnati po njihovih navodilih. Slednje nas vodi k ugotovitvi, da
je bilo delovno področje mestnih občin širše od »navadnih« občin. Z zakonom je
bilo posebej predvideno, da se mora vsaka zadeva, o kateri naj bi sklepal mestni
svet, pred tem obravnavati v ustreznem odboru mestnega sveta. Mestni svet je kot
najpomembnejše splošne akte sprejemal statut, uredbe in pravilnike, svoje delo pa
urejal s poslovnikom. Z zakonom je bilo v nekaterih primerih predpisano, da mora
določene akte (statute) odobriti minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom
za finance.
Po zakonu odborniki niso mogli biti naslednji: občinski uslužbenci in tisti uradniki
državne uprave, ki so opravljali nadzorstvo nad občino; tisti, ki so bili z občino v
pravdi, dokler ta ni bila končana; občinski dobavitelji, podjetniki, ki so opravljali
občinska dela in zakupniki občinskega premoženja; tisti, ki so morali podati obračun upravljanja z občinskim premoženjem, dokler tega niso storili; tisti, ki brez
upravičenega razloga niso sprejeli odborniške funkcije pri zadnjih volitvah; uživalci občinske podpore; tisti, ki so bili v sorodstvu s predsednikom ali člani občinske
uprave.
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mašne, za zdravstveno stanje prebivalstva, pospeševanje gospodarskih
dejavnosti in kulturni razvoj. Vse navedene naloge so izvajali občinski
odbor, občinska uprava, predsednik in občinski uslužbenci. Pomembna
pristojnost občinskega odbora je bilo odločanje o sredstvih, pomembnih
za izvajanje nalog občine, o zadolžitvi občine, o odsvojitvi nepremičnin,
predvsem pa sprejem proračuna občine. Naloge občinske uprave so bile
predvsem v upravljanju občinskega premoženja, pripravi proračuna,
nadzorovanju dela občinskih zavodov in podjetij ter pripravljanju sklepov za občinski odbor. Zakon je predsedniku občine, poleg tega, da je
predstavnik občine in izvršilni organ občinskega odbora, določal naloge
izvrševanja sklepov občinskega odbora in občinske uprave, skrb za
dobro delo in nadzor občinskih uslužbencev, izvrševanje proračuna itd.
Zakon je v posebnem poglavju vseboval določila o občinskih financah. Tako je med drugim vseboval določila o občinskem premoženju,
vodenju knjig, in občinskih računskih knjigah, občinski lastnini in porabi
dohodkov od občinske lastnine. Občine so se financirale predvsem iz
občinskega premoženja in podjetij, naloženega denarja, doklad na neposredne državne davke, občinskih posrednih davkov (trošarin, ki so bile
glavni dohodek občine) in taks. Občinske proračune je potrjeval ban (če
doklade na državne neposredne davke niso bile višje od 200 odstotkov)
oz. finančni minister (če so bile doklade višje od 200 odstotkov). Okvir, v
katerem so občine smele določiti višino doklad, so določali vsako leto
posebej, konkretno višino pa z aktom, s katerim je bil občinam odobren
proračun. Fiskalna obremenitev prebivalstva po občinah je bila velika.
Na drugi strani pa so se zaradi takratne gospodarske krize skrčili tudi
proračuni občin, ki so se zato začele zadolževati (predvsem zaradi gradnje šol in elektrifikacije).
Določbe zakona so banu omogočale, da je razrešil predsednika občine in člane občinske uprave ter odbornike, če svojih nalog niso opravljali v skladu z zakonom oz. jih niso opravljali kakovostno. Pred svojo odločitvijo je moral ban dati možnost prizadetim, da se o tem izrečejo, ti pa
so imeli pravico do pritožbe na upravno sodišče, če se z odločitvijo bana
niso strinjali. Poleg tega je lahko ban razrešil občinski odbor, občinsko
upravo ali predsednika v primerih, če so sprejeli odločitve, ki so bile škodljive splošnim državnim interesom. V primerih razrešitve oz. razpusta
občinskega sveta so se morale v dveh mesecih izvesti nove volitve, do
takrat pa je tekoče naloge opravljala začasna občinska uprava.

2.3 Občine v obdobju med obema vojnama
Leta 1921 je bilo v Sloveniji skupaj 1.227 občin, od tega jih je bilo na območju, ki je bilo v okviru Kraljevine SHS, 1.073 (vključno s štirimi mestnimi občinami), na območju, ki je bilo takrat v okviru Kraljevine Italije, pa
je bilo 154 občin. Čeprav je prišlo po letu 1921 do sprememb in so se
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oblikovale najprej oblasti in nato v letu 1929 banovine, je skupno število
občin ostalo na območju, ki je bilo v okviru Dravske banovine, v bistvu
enako. Če je bilo v v letu 1921 na tem območju skupaj 1.073 občin, je bila
na istem območju v letu 1931 le ena občina manj, to je skupaj 1.072 občin. Do najpomembnejših sprememb, ki so bile posledica komasacije
(združevanja) občin, je prišlo v Dravski banovini v letu 1933, ko je nastalo (skupaj s štirimi mestnimi občinami) 362 občin. Do sprememb je prišlo na osnovi zakonskih določil, po katerih je morala imeti občina najmanj 3.000 prebivalcev, le izjemoma manj. Kot vidimo, je prišlo do
bistvenega zmanjšanja števila občin, ki so postale bistveno večje tako po
številu prebivalcev, kot tudi po njihovi površini. Kot tipičen primer
lahko izpostavimo Prekmurje, kjer se je v letu 1933 v srezu Dolnja Lendava število občin zmanjšalo z 48 na 12, v srezu Murska Sobota pa s 122 na
19. Na tem območju je prišlo do tako izrazitega združevanja občin in s
tem zmanjšanja njihovega števila predvsem zato, ker so bile dotedanje
občine izrazito majhne in so obsegale največkrat eno katastrsko občino,
poleg tega pa naravne danosti omogočajo relativno enostavne komunikacijske povezave med naselji nekega zaokroženega območja. Tako je
dobra tretjina občin (133 občin) imela več kot 3.000 prebivalcev, od
2.000 do 3.000 prebivalcev je imelo 123 občin, pod 2.000 prebivalcev pa
je imelo 151 občin. V obdobju do druge svetovne vojne je nato prišlo v
Dravski banovini še do nekaterih sprememb pri oblikovanju in številu
občin (v letu 1934 se je število občin povečalo na 366), tako da jih je bilo
leta 1939 že 407. To pomeni, da je bilo pred drugo svetovno vojno na sedanjem ozemlju Slovenije ob upoštevanju tudi tistih občin, ki so takrat
delovale pod italijansko oblastjo, skupaj 469 občin.

3 OBČINE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Potem ko sta bili po vojni (v začetku leta 1946 in 1947) sprejeti ustava
FLRJ in ustava LR Slovenije ter tudi splošni zakon o ljudskih odborih, je
bila zgrajena konstrukcija nove države, ki je temeljila na ljudskih odborih
na različnih stopnjah. Kot upravno-teritorialne enote je ustava določila
kraje, okraje, mestne četrti in mesta, kot organe državne oblasti v teh
enotah pa ljudske odbore. Ljudske odbore krajev so volili državljani za
dobo dveh let, v drugih enotah za dobo treh let, volivcem pa je bila zagotovljena tudi pravica odpoklica izvoljenih odbornikov. Število članov
ljudskih odborov je bilo relativno veliko, pri čemer so imeli predvsem
krajevni ljudski odbori zelo majhne pristojnosti in so predstavljali v glavnem podaljšano roko državne uprave ter so bili tesno vertikalno povezani z višjimi ljudskimi odbori. Če gledamo na ljudske odbore s stališča sodobne lokalne samouprave, lahko rečemo, da so bili v manjšem delu
institucija lokalne samouprave, v večjem pa državni organi oz. organi
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državne oblasti v lokalnih enotah z relativno majhno samostojnostjo in
izrazito podrejenostjo višjim organom. Ljudski odbori so bili glede položaja in vloge zasnovani po vzoru ureditve takratnega sistema sovjetov v
ZSSR, podobnosti pa so bile tudi v notranji organizaciji, uporabi načela
demokratičnega centralizma, dvojne odgovornosti idr. Zaradi tega je
mogoče pri ljudskih odborih najti relativno malo elementov samoupravnosti, ni pa tudi mogoče govoriti o takšni delitvi med nalogami in organi
države na eni strani in nalogami in organi samoupravnih lokalnih skupnosti na drugi strani, kot jo poznamo danes (Grafenauer, 2000: 462–463).
Za povojni čas je značilno, da je vse do uveljavitve ustave iz leta 1963
oz. do leta 1965, ko so bili ukinjeni okraji, prihajalo do pogostih sprememb pri nastajanju, spreminjanju in ukinjanju lokalnih teritorialnih
enot, tako da je mogoče s tega vidika to obdobje označiti kot obdobje
teritorialne nestabilnosti. Pri teritorialnih enotah kaže ugotoviti, da je
prišlo postopoma do ukinjanja najprej enot »tretje stopnje« (okrožij oz.
oblasti) in nato enot »druge stopnje« (okrajev), s čimer je nastala enostopenjska lokalna samouprava z občino kot edino kategorijo.

3.1 Uvedba občin po zakonu iz leta 1952
Pomembno prelomnico v teritorialni razdelitvi Slovenije pomeni leto
1952, ko je bil sprejet Zakon o razdelitvi LR Slovenije na mesta, okraje in
občine. S tem zakonom je bil v tistem času na novo uveden pojem in institucija občine v sistem lokalnih teritorialnih enot. Kot mesta so bila
opredeljena: glavno mesto Ljubljana (ki je bilo razdeljeno na ožje mestno območje in občine Polje in Šentvid), Maribor (ki je bil razdeljen na
ožje mestno območje in na občino Kamnica) in Celje. Okrajev je bilo
skupaj 19, vseh občin v Sloveniji (vključno z mesti Ljubljana, Maribor in
Celje ter 9 občinami, ki so bile takrat še v okviru cone B Svobodnega tržaškega ozemlja) pa 386.
V letu 1953 je sledil sprejem pomembnega zakona, in sicer Ustavni
zakon o temeljih družbene in politične ureditve in organih ljudske oblasti v Ljudski republiki Sloveniji, v katerem je bilo navedeno, da je Ljudska
republika Slovenija socialistična demokratična država delovnega ljudstva Slovenije in da pripada vsa oblast delovnemu ljudstvu, ki jo izvršuje
po svojih predstavnikih v ljudskih odborih in v Ljudski skupščini LRS, v
delavskih svetih in drugih samoupravnih organih. Ljudski odbori so bili
opredeljeni kot organi ljudske samouprave, temeljni organi oblasti delovnega ljudstva in najvišji organi oblasti občin, mest in okrajev. Pri tem
je bilo določeno, da so okrajni in mestni ljudski odbori sestavljeni iz
okrajnega oz. mestnega zbora in zbora proizvajalcev. Za ljudske odbore
je bilo predpisano, da samostojno opravljajo vse zadeve – razen tistih, ki
so z ustavo določene za zvezne in republiške organe oblasti – ki imajo
splošen pomen za skupnost v gospodarskem, komunalnem, kulturnem
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in socialnem življenju in razvoju občine, mesta oz. kraja. Bili so tudi
pooblaščeni za neposredno izvrševanje zveznih in republiških zakonov,
če to z ustavo ali zakonom ni bilo dano v pristojnost zveznih oz. republiških organov oblasti. Za občinski ljudski odbor je bilo določeno, da
opravlja vse zadeve, ki imajo splošen pomen za gospodarski, komunalni,
kulturni in socialni razvoj občine. Svojo organizacijo je ljudski odbor
predpisal s statutom. Med drugim je ljudski odbor opravljal tudi naslednje naloge: samostojno sprejemanje proračuna (mestni in okrajni ljudski
odbor sta sprejemala tudi družbeni plan) in nadzorstvo nad gospodarjenjem s splošnim ljudskim premoženjem, kar pomeni, da je imel pomembno ekonomsko pravico oz. upravičenja nad splošnim družbenim
premoženjem. Občinski ljudski odbor so kot splošno predstavništvo sestavljali odborniki, ki so jih na podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice volili državljani, vpisani v volilni imenik na območju občine.
Odborniki so bili voljeni za tri leta. Okrajni ljudski odbor ter ljudski
odbor mest in mestnih občin so bili sestavljeni iz dveh zborov: okrajnega
(mestnega) zbora in zbora proizvajalcev. Prvi je bil opredeljen kot splošno predstavništvo, drugi pa je bil predstavniško telo delovnih ljudi, ki
so delali na območju okraja v proizvodnji, prevozništvu in trgovini.
Občine so bile opredeljene kot teritorialne in gospodarske celote, sestavljene iz enega ali več naselij. Območje občine se je določalo in spreminjalo samo z zakonom, ime in sedež pa tudi z ukazom prezidija Ljudske skupščine LRS. Občine so spadale v območje okrajev, ki so bili
opredeljeni kot teritorialne enote, ki jih sestavlja več občin in mestnih
občin, ki so gospodarsko, kulturno in prometno povezane. Mestna občina s posebnimi pravicami pa je bila opredeljena kot taka samostojna teritorialna gospodarska in komunalna celota v sestavi okraja, ki je družbeno-politično, gospodarsko in kulturno središče svoje okolice in ima
posebne pravice in dolžnosti, ki jih je določal zakon. Zakon o občinskih
ljudskih odborih je vseboval tudi posebno poglavje z naslovom Vaški
odbori. Tam je bilo predvideno, da se z odlokom občinskega ljudskega
odbora lahko v vaseh in naseljih ustanovijo vaški odbori, predvsem z namenom, da se lahko uspešno opravijo posamezne zadeve, ki so pomembne samo za prebivalce vasi (naselij). Vaški odbor so sestavljali odborniki občinskega sveta, izvoljeni v vasi oz. naselju, in državljani, ki jih je
izvolil zbor volivcev. Poleg tega je zakon kot posebno obliko neposredne udeležbe državljanov pri delu in nadzoru nad delom občinskega ljudskega odbora obširno opredeljeval zbore volivcev ter občinski referendum. Posebno pa je treba še poudariti, da je s predpisi iz leta 1952 postal
okraj tista enota, na katero je prešlo težišče odločanja o javnih nalogah,
zlasti o vprašanjih gospodarskega in splošnega razvoja. Poleg tega je za
okraj veljala predpostavka prvostopnega izvrševanja zveznih in republiških predpisov. Tako je bil okraj v tem času v razmerju do občin središče
oblastne, finančne, pa tudi politične moči.
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3.2 Vzpostavitev komunalnega sistema
Nov in odločilen korak na področju teritorialnih enot pomeni leto 1955,
v katerem se vzpostavi komunalni sistem, to je sistem, kjer dobi občina
položaj »komune«. Kot osnova za vzpostavitev takšnega sistema so služile
pariške komune iz leta 1871 in njihova teoretična predstavitev v delih
Marxa, Engelsa in Lenina. Komuna je pomenila »celico« bodoče socialistične družbe in z njo so označevali družbenoekonomsko in družbenopolitično skupnost, v kateri se vzpostavljajo novi socialistični družbeni
odnosi na osnovi družbene lastnine sredstev za proizvodnjo, na ruralnih
območjih pa na osnovi raznih oblik podružbljanja in omejevanja zasebne
lastnine kmetov nad zemljo ter sodelovanja v raznih oblikah kooperacije
(zadrugah). Komuna kot politična oblika organizacije socialistične družbe, katere notranja vsebina je v podružbljanju vseh osnov in pogojev človekove eksistence, naj bi bila oblika skupnosti, ki je nasprotna državi,
kajti slednja je je zasnovana na izkoriščanju, ekonomski in politični dominaciji in drugih oblikah odtujitve človeka (Grafenauer, 2000: 300).
V najširšem smislu je pojem občine predstavljal organizirano skupnost ljudi, ki na določenem območju izvršuje oblast in upravlja druge
družbene zadeve. Občina je bila torej oblastna in samoupravna skupnost, večino nalog pa je opravljala za državo. Opisan koncept občine, temelječe na načelu, po katerem le-ta predstavlja osnovno družbenoekonomsko skupnost, je zahteval oblikovanje ekonomsko in finančno
močnejših ter teritorialno večjih občin, ki bi lahko uspešneje uresničevale svoje osnovne naloge. Ob tem lahko ugotovimo, da so v začetni fazi
komunalnega sistema zlasti poudarjali gospodarske funkcije komune, ki
naj bi bila nekakšen zaokrožen gospodarski organizem, ki bi bil kot celota sposoben samostojnega življenja (Grafenauer, 2000: 301). Izvrševala
naj bi vse pravice in dolžnosti pri vodstvu družbenih zadev, razen tistih,
ki so bile z ustavo ali zakonom določene za okraj, republiko ali federacijo. S tem je bila občinam v pravnem sistemu določena univerzalna pristojnost glede izvrševanja vseh zakonov in drugih predpisov ter opravljanja vseh drugih javnih zadev. Sicer pa je logika občine kot komune
izbrisala razlikovanje med navadnimi in mestnimi občinami. Kot upravno-teritorialne enote so v letu 1955 ostali le še okraji in občine, število
obojih pa se je bistveno zmanjšalo (število okrajev se je zmanjšalo z 19
na 11, število občin pa s 386 na 130). Tako je bila povprečna občina v
letu 1955 v primerjavi z letom 1952 več kot enkrat večja in se je tudi sicer
močno okrepila.
Razvoj komunalnega sistema v obdobju od leta 1955 do leta 1963, ko
je bila sprejeta nova ustava, so zaznamovali naslednji procesi: neprestano večanje zakonske pristojnosti občine zaradi stalne decentralizacije;
stalno zmanjševanje števila občin in okrajev, hkrati pa povečevanje njihovega območja in krepitev finančne samostojnosti in finančne moči
občin. Na podlagi številnih sprememb Zakona o območjih okrajev in ob-
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čin v LRS se je v letu 1960 število okrajev zmanjšalo z 11 na 8, število občin pa se je v času od leta 1955 do leta 1960 zmanjšalo s 130 na 83. S ponovno objavo prečiščenega besedila omenjenega zakona leta 1964, so
bili v tem času v Sloveniji le še štirje okraji, in sicer okraj Celje, okraj
Koper, okraj Ljubljana in okraj Maribor. V navedenih štirih okrajih pa je
bilo takrat skupaj 62 občin.

3.3 Ureditev po ustavi iz leta 1963
S sprejemom novih ustav v letu 1963 postane občina ustavna institucija,
ki je imela svoje pravice po ustavi sami. Tako je občina dobila ustavni status temeljne oblike družbenopolitičnega samoupravljanja v političnem
sistemu države in status temeljne družbenopolitične skupnosti. Občina
je bila predvidena kot najmanjša temeljna družbenopolitična skupnost,
ki naj praviloma opravlja vse funkcije družbene skupnosti in odloča o
vseh temeljnih zadevah, ki se tičejo občanov, bila pa je tudi temeljna teritorialna skupnost samoupravljanja, v kateri naj bi se samoupravljanje najbolj neposredno uresničevalo. Po ustavnih določilih se je občina ustanovila za območje, ki je bilo povezano s skupnimi interesi in na katerem so
obstajali pogoji za samostojno opravljanje nalog občine, za njen gospodarski razvoj in za razvijanje družbenega samoupravljanja. V večjih mestih se je lahko ustanovilo več občin. Glede tega je bil v letu 1964 sprejet
tudi zakon, ki je opredelil mesto, ki je razdeljeno na občine kot (posebno) družbeno skupnost, ki je bila pravna oseba in je imela svoj statut. Za
ustanovitev občine so bili predpisani nekateri pogoji: občina se ustanovi
za območje, ki je povezano s skupnimi interesi; občina se ustanovi na
območju, kjer obstajajo pogoji za samostojno opravljanje nalog občine
za njen gospodarski razvoj in za razvijanje družbenega samoupravljanja
itd. Zaradi prilagajanja ozemlja občine njenim pristojnostim se je občina
vse bolj oddaljevala od občanov, ki niso imeli možnosti vplivanja na odločanje v občini, ker se je težišče najpomembnejših odločitev vse bolj
oddaljevalo od njihovega neposrednega vpliva. To je povzročilo, da so
bili občani za politično dogajanje v občini precej nezainteresirani. To je
privedlo do razmišljanj o vzpostavitvi krajevnih skupnosti kot temeljnih
ozemeljskih skupnosti, ki naj bi bila bistvena prvina neposredne demokracije in v kateri bi občani razreševali svoje vsakodnevne interese. Sicer
pa so krajevne skupnosti v praksi dejansko prevzele vrsto občinskih
nalog.13
13

V ustavi iz leta 1963 je bila posebej opredeljena tudi krajevna skupnost, za katero
je bilo določeno, da v njej organizirajo občani komunalne, stanovanjske, gospodarske, socialne, zdravstvene, kulturne, prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti neposrednega zadovoljevanja svojih potreb ter potreb družin in gospodinjstev,
kakor tudi za razvoj naselja. Organizacijo krajevne skupnosti, ki je bila pravna
oseba, je urejal njen statut, ki ga je potrdila občinska skupščina. Temeljni organ v
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Predstavniško telo v občini je bila občinska skupščina, ki sta jo sestavljala občinski zbor in zbor delovnih ljudi. Zbora občinske skupščine sta
delala in odločala praviloma skupno, sicer pa je bilo njuno delo urejeno
z občinskim statutom. Občinska skupščina je izmed sebe izvolila predsednika, ki je poleg tega, da je skliceval in vodil seje ter predstavljal in zastopal občino kot pravno osebo, predvsem pa skrbel za izvrševanje sklepov občinske skupščine, usklajeval tudi delo njenih organov. V občini so
obstajali tudi sveti kot »politično-izvršilni« organi občinske skupščine in
organi družbenega samoupravljanja na področjih, za katerega so bili ustanovljeni. Mandat članov svetov občinske skupščine je trajal dve leti, za
svoje delo pa so bili odgovorni občinski skupščini. Pri opravljanju svojih
nalog je lahko občinska skupščina izdajala splošne predpise v obliki odlokov, odredb in navodil.

3.4 Ureditev po ustavi iz leta 1974
Nova ustava iz leta 1974 je določala, da je temeljna teritorialna enota
občina, katere položaj je bil opredeljen kot samoupravna in temeljna
družbenopolitična skupnost, ki temelji na samoupravljanju in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. S takšno ustavnopravno opredelitvijo se za razliko od prejšnje ustavne ureditve neposredno poudarja samoupravni značaj občine. Bila je predvsem oblika integracije različnih
oblik samoupravljanja v enotnem sistemu socialističnega samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Tudi po tej ustavi se je občina ustanovila na območju, na katerem so delovni ljudje in občani povezani s skupnimi interesi in na katerem so ustvarjeni temeljni pogoji za
usklajevanje gospodarskega in družbenega razvoja ter neposredno in
učinkovito zadovoljevanje skupnih potreb na samoupravni podlagi in za
uresničevanje funkcij oblasti. Občina se je ustanovila, združila z drugo
občino ali spremenila območje z zakonom po razpravi delovnih ljudi in
občanov določenega območja v Socialistični zvezi delovnega ljudstva ter
pod pogoji in po postopku v skladu z zakonom.
Pristojnosti občine so bile zastavljene zelo široko, in sicer: občina ustvarja in zagotavlja pogoje za svoje življenje, usmerja družbeni razvoj,
uresničuje in usklajuje svoje interese, zadovoljuje skupne potrebe, izvršuje funkcije oblasti in opravlja druge družbene zadeve. Kot organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti občine je delovala občinska skupščina. To so sestavljali zbor
združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor
(kot zbor delegatov delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbekrajevni skupnosti je bil svet krajevne skupnosti, svoje naloge pa je krajevna skupnost opravljala s sredstvi, ki jih je zagotavljala občina, ter s sredstvi, ki so jih prispevali občani in delovne organizacije v naselju.
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nopolitične organizacije – to je Zvezo komunistov, Socialistično zvezo
delovnega ljudstva in v sindikat). Najpomembnejši splošni pravni akti, ki
jih je sprejemala občinska skupščina, so bili statut, proračun in odloki.
Oblikovanje občinske skupščine je temeljilo na t. i. delegatskem sistemu,
kjer so bili člani delegacij voljeni za obdobje štirih let na podlagi neposrednega tajnega glasovanja. Delegatom je bila priznana imuniteta, tako
da niso mogli biti klicani na kazensko odgovornost ne priprti za mnenje,
ki so ga izrazili, ali za glas, ki so ga dali v skupščini. Izmed delegatov je bil
izvoljen predsednik občinske skupščine, ki je bil njen predstavnik, skrbel za delo po skupščinskem poslovniku in opravljal druge naloge, določene s statutom občine. Za razliko od ustave iz leta 1963 je bil tukaj na
prvem mestu opredeljen samoupravni značaj skupščin in šele nato njihov značaj najvišjih organov oblasti v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občina je imela dvojno vlogo – bila je hkrati enota lokalne samouprave
oz. samoupravna lokalna skupnost prebivalcev in hkrati temeljna družbenopolitična skupnost, ki opravlja funkcijo oblasti in v rokah katere je
težišče izvajanja zveznih in republiških zakonov. Torej je komuna v pretežni meri izvajala državne zakone in predvsem naloge iz okvira državne
uprave, samo v podrejeni vrsti pa je skrbela za izvajanje lokalnih zadev.
V praksi je v komunalnem sistemu pri nalogah občin državni vidik
nalog prevladal nad samoupravnim in je bila občina predvsem dekoncentrirana enota izvajanja državnih nalog in pri tem predvsem prva stopnja pri odločanju v upravnih stvareh. Enako ugotavlja tudi Šmidovnik
(1996: 152), ki pravi, da je komuna delovala pretežno kot prva stopnja
državne uprave, lokalne naloge pa je morala preložiti na t. i. krajevne
skupnosti. Teh je bilo na območju Slovenije nekaj čez 1.200 in so bile
ustanovljene v skoraj vseh večjih naseljih, v katerih so bile nekoč občine.
Krajevne skupnosti so bile nekakšen nadomestek za samoupravne občine, vendar bolj slab nadomestek, ker je bila njihova ureditev bolj podobna nekakšnim prostovoljnim društvom državljanov kot pa ureditvi javnopravnih organizacij – lokalnih skupnosti. Krajevne skupnosti so se
morale v največji meri financirati same – s samoprispevki državljanov, ki
so bili izglasovani na referendumih, kar pa ni zadoščalo niti za najbolj
nujne potrebe v naseljih. Opravljanje lokalnih zadev, ki bi moralo biti temeljna skrb samoupravne občine, je bilo tako potisnjeno ob stran, ker
jih krajevne skupnosti niso bile sposobne opravljati, občina pa je bila od
njih preveč oddaljena in se je morala v prvi vrsti ukvarjati z nalogami širšega državnega pomena; v njeno pristojnost so sodile tudi čisto državne
zadeve, kot so: policija, obrambne zadeve, davčne zadeve, državne inšpekcije, splošna uprava na prvi stopnji itd. Iz teh razlogov oz. zaradi takšnih obremenitev se je morala komuna teritorialno povečati skoraj do
obsega nekdanjih okrajev. V času od leta 1965 pa vse do leta 1994 se je
število občin gibalo med 60 in 65, povprečna slovenska občina pa je
imela čez 30.000 prebivalcev in je merila nekaj nad 300 km2.
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4 OBČINE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE
Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo uvajanje lokalne samouprave eno izmed najpomembnejših in najzahtevnejših nalog v novi državi,
saj je šlo pri tem za korenito spremembo dotedanje samoupravno-komunalne ureditve v smeri »klasične lokalne samouprave« evropskega tipa.
Prvi koraki so bile priprave strokovnih podlag za projekt lokalne samouprave, ki so bile pripravljene že v letu 1989, sprejem nove slovenske ustave s pomembnim poudarkom na področju lokalne samouprave konec
leta 1991 in sprejem krovnega zakona o lokalni samoupravi 21. decembra 1993. Izvedbeni temelji za izpeljavo reforme lokalne samouprave so
bili postavljeni s sprejemom Zakona o referendumu za ustanovitev občin v letu 1994. Referendumi so bili izvedeni 29. maja 1994, razen v občini Koper, kjer je bil referendum izveden 11. septembra 1994. Rezultati so
bili takšni, da jih je bilo zelo težko, skorajda nemogoče v popolnosti upoštevati, saj so se volivci samo na 111 referendumskih območjih (od skupaj 339) izrekli za ustanovitev lastne občine. Ker je bila narava referendumov zgolj posvetovalna, se je Državni zbor RS odločil za »ohlapno«
upoštevanje volilnih izidov in sprejel Zakon o ustanovitvi občin 3. oktobra 1994, s katerim je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, od tega 11
mestnih. Takšna odločitev si je prislužila kar precej kritik, vrhunec pa je
bil dosežen, ko so lokalne skupnosti na Ustavno sodišče RS vložile precej pobud za oceno ustavnosti zakona o ustanovitvi občin. Ustavno sodišče je nato odločilo, da sta zakonska člena, ki določata, katere občine
so bile ustanovljene, v neskladju z ustavo in da mora državni zbor neskladnost odpraviti najpozneje šest mesecev pred razpisom naslednjih
volitev v občinske svete v letu 1998. Leta 1996 je bil sprejet zakon o postopku za ustanovitev občin in za določitev njihovih območij. Dejanska
izvedba zakona v letu 1998, ko je bil prvič uporabljen zaradi sanacije z
ustavno odločbo razglašene protiustavnosti celotne prve mreže slovenskih občin, se je izkazala za neuspešno. Namesto da bi bila ta mreža usklajena z ustavo in z določbami zakona o lokalni samoupravi, je bilo dodatno ustanovljenih še 45 novih občin, med katerim je bilo veliko
takšnih, ki niso ustrezale zakonsko določenim zahtevam za ustanovitev
občin. Februarja 2002 je Državni zbor RS obravnaval novih 31 predlogov
za ustanovitev občin. Zakonsko predpisane pogoje so izpolnjevale tri
občine, a je na koncu prišlo do odločitve, da bo Slovenija bogatejša samo
za eno občino. S tem je bilo določeno trenutno število občin v Sloveniji
(193), ki pa gotovo še ni tudi dokončno.
V pravnem sistemu so pogoji za ustanovitev in delovanje občin predpisani v Ustavi RS in v zakonodaji (Zakonu o lokalni samoupravi, tega pa
dopolnjujejo še Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij, Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o financiranju občin). Tako Ustava RS v svojem 139. členu opredeljuje občino kot samoupravno lokalno skupnost, ki obsega območje naselja ali več naselij, ki so
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povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Ustavne in zakonske opredelitve določajo tri značilne sestavine občine, in sicer:
a) občina je glavni oz. najpomembnejši tip lokalne samouprave;
b) občina je oblikovana v okviru narave, zgodovinsko nastale lokalne
skupnosti, kakršne so naselja (posamezna naselja ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi); in
c) občina ima položaj samoupravnosti.
Poseben status pripada mestni občini, ki je v Zakonu o lokalni samoupravi (16. člen) opredeljena kot gosto strnjeno naselje ali več naselij,
povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva.
Postopek ustanovitve občine ureja Zakon o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij. Tako je za ustanovitev občine
potreben predhodni postopek z referendumom, zakonodajni postopek
in postopek konstituiranja novoustanovljenih občin. Občina se lahko ustanovi z združitvijo dveh ali več sosednjih občin v novo občino, z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih občin in z izločitvijo dela občine ali
delov dveh ali več sosednjih občin. Nove občine se ustanovijo (oz. se območja občin spremenijo) najkasneje šest mesecev pred razpisom rednih
volitev v občinske svete.

5 ZAKLJUČEK
Ugotavljamo, da trenutna ureditev občin v Sloveniji temelji na dolgoletni
tradiciji in izkušnjah, ki so se nabirale že od srednjega veka. V obdobju
Habsburške monarhije oz. Avstro-Ogrske je bila slovenska upravna ureditev del naprednega in inovativnega urejanja upravno-političnega sistema na širšem srednjeevropskem območju. Občinska ureditev iz takratnega časa se je ukoreninila do tolikšne mere, da se je ob večjih in
manjših spremembah ohranila vse do današnjih dni. Največ sprememb
se je nanašalo na teritorialno velikost, vzroki za spremembe pa so bili
raznoliki – od političnih do naravnih. Do večjega posega v organizacijsko strukturo in delovanje občin je prišlo v obdobju po drugi svetovni
vojni, ko je bila institucija občine vseskozi podvržena širšim političnim
in celo ideološkim ciljem. Zanimiv je kvantitativni pregled občin skozi
posamezna obdobja, iz katerega lahko ugotovimo velika nihanja, in sicer
je bilo leta 1850 1.366 občin, leta 1868 1.264 občin, pred prvo svetovno
vojno 1.216 občin, leta 1921 1.227 občin, v letu 1933 je sledilo zmanjšanje na 424 občin, leta 1939 je bilo občin 469, leta 1952 jih je bilo 386, leta
1955 jih je bilo 130, od leta 1966 do leta 1980 smo imeli 60 občin, nato 62
občin do leta 1989, sledilo je povečanje na 147 občin leta 1994 in na 192
občin leta 1998. Od leta 2002 do danes imamo v Sloveniji 193 občin. K
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tako zelo velikemu zmanjšanju števila občin v dobrem stoletju in pol je
poleg političnih in pravnih ureditev v posameznem obdobju nedvomno
prispeval tudi družbeni napredek, ki je omogočil lažjo in hitrejšo komunikacijo in transport med institucijami lokalne samouprave in njenimi
člani. Skozi celotno obravnavano zgodovinsko obdobje pa se vleče rdeča nit samega namena občine – zadovoljevanje interesov lokalnega prebivalstva na točno določenem teritorialnem območju. S tem je izraženo
tudi bistvo obstoja občin, to je, da opravlja poslanstvo družbenopolitične in družbenoekonomske organiziranosti čim bližje državljanov. Zavedati pa se moramo, da postopek oblikovanja občin v Sloveniji gotovo še
ni končan in se bo še odvijal tako v bližnji kot v daljni prihodnosti.
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VELIKOST IN NALOGE OBČIN V SLOVENIJI
Marjan BREZOVŠEK*

V prispevku avtor na podlagi teoretičnih (normativnih) in
empiričnih argumentov poskuša analizirati povezanost med
velikostjo občin in njihovimi nalogami. Pri oblikovanju lokalnih skupnosti kot osnove za lokalno samoupravo je potrebno
najti srednjo pot med racionalnimi težnjami k večjim lokalnim skupnostim, ki temeljijo na njihovi ekonomsko-finančni
sposobnosti za vse zahtevnejše in dražje zagotavljanje lokalnih javnih služb in lokalne uprave in težnjami k oblikovanju
manjših lokalnih skupnosti, ki lahko zagotovijo neposreden
vpliv prebivalcev na odločevanje in zagotavljanje uresničevanja njihovih skupnih potreb in interesov. Prav pri iskanju te
srednje poti imamo v Sloveniji veliko težav, saj je problem velikosti in števila občin resen družben problem, ne le problem
lokalne samouprave, pač pa države v celoti. Prispevek obravnava to problematiko tudi v primerjalnem okviru, posebej pa
je zanimiva analiza mnenj slovenskih županov o velikosti občin ter o obsegu in vsebini nalog (pristojnosti) občin.

1 UVOD
Tako velikost kot naloge občin sta izredno velika problema že sama po
sebi, prav tako pa tudi v medsebojni povezavi. Če izhajamo iz teoretičnih
utemeljitev ali iz empiričnih opazovanj držav v zahodni Evropi, lahko
ugotovimo, da večji obseg (velikost) lokalne samouprave (občin) omogoča radikalnejšo decentralizacijo funkcij (nalog) občin. Sprašujemo se,
ali lahko takšno ugotovitev potrdimo tudi s podatki iz vzhodne in srednje Evrope, predvsem pa iz Slovenije. Za razvoj lokalne samouprave v
Sloveniji v zadnjih letih lahko ugotovimo, da so se nove občine »prijele«
kljub relativno kratkemu času, številnim zapletom, nedorečenostim in
drugim težavam, ki so spremljale uvajanje novega sistema lokalne samouprave, vendar pa pri nas mnogi še niso spoznali, da več, kot je majh*
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nih občin, bolj se krepi centralizem in ne obratno. Dosledno izvajanje
Evropske listine o lokalni samoupravi v Sloveniji ne bo možno, dokler se
ne bo temeljito spremenil pristop k reformi lokalne samouprave. V ospredje bi morala namesto dosedanje teritorialne drobitve in centralizacije pristojnosti stopiti a) načelo avtonomije lokalne samouprave, ki varuje
lokalno samoupravo pred posegi države in ji zagotavlja finančno samostojnost, b) načelo subsidiarnosti, ki vzpodbuja porazdelitev pristojnosti
v korist širših in ožjih lokalnih skupnosti in prebivalcev, ter c) regionalizacija, sloneča na prenosu pomembnega dela politične in ekonomske
moči z države na pokrajine in naprej na občine. Pri oblikovanju lokalnih
skupnosti kot osnove za lokalno samoupravo je treba najti srednjo pot
med racionalnimi težnjami po večjih lokalnih skupnostih, ki so ekonomsko in finančno sposobne zagotoviti vse zahtevnejše in dražje lokalne
javne službe, na eni strani in med težnjami po oblikovanju manjših lokalnih skupnosti, ki lahko zagotovijo neposreden vpliv prebivalcev na odločanje in zagotavljanje uresničevanja njihovih skupnih potreb in interesov. Prav pri iskanju srednje poti imamo v Sloveniji kopico težav, saj je
problem velikosti in števila občin resen družbeni problem, ne le problem lokalne samouprave, pač pa države v celoti. K temu izredno kompleksnemu problemu smo v prispevku pristopili tudi na empirični način
(anketirali smo 167 od 193 slovenskih županov). V Sloveniji razlogi za
opisane težave praktično ležijo že v samem izhodišču, tj. v ustavi, kjer je
lokalna samouprava stisnjena v okvire, ki so ožji od katerekoli znane
evropske ureditve. V teh okvirih se lahko organizirajo le občine kot
edina vrsta lokalnih skupnosti, pri čemer pa imajo te občine ozko delovno področje, omejeno na lokalne zadeve v najožjem pomenu besede. Po
tej logiki so take občine tudi teritorialno majhne in v vsakem pogledu
malo pomembne institucije. Navedenih ustavnih okvirov pa ne more
razširiti ali spremeniti noben zakon. Iz tega tudi izhaja, da je bila osnovna usmeritev ustavnih piscev naravnana na centralistično upravljanje
Slovenije.

2 VELIKOST SLOVENSKIH OBČIN
2.1 Merila velikosti (obsega) občin
Podobno kot v drugih državah je tudi pri nas temeljna dilema majhna ali
velika občina. Pri tem lahko velikost občine opredelimo z vsaj dvema potencialnima meriloma oziroma z njuno kombinacijo, tj. merilom velikosti
njenega ozemlja (izraženo v kvadratnih kilometrih) in merilom števila
prebivalcev na tem ozemlju. Na tej podlagi lahko uvrstimo med velike
občine tiste, ki ustrezajo enemu ali drugemu merilu oziroma njuni kombinaciji. Obe merili imata svoje prednosti in pomanjkljivosti, vendar pa
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se za ugotavljanje velikosti občin pogosteje uporablja merilo števila prebivalcev v občini (King, 1984: 17; Grafenauer, 2000: 52). Vsekakor pa je
za določene probleme enako pomembno merilo tudi velikost ozemlja
(npr. za racionalno šolsko mrežo ni pomembno samo število učencev,
dijakov, ampak tudi razdalja do najbližje šole, vzdrževanje majhnih šol v
ruralnih predelih, število učiteljev itd.).
Problem velikosti občin je sestavljen iz dveh vidikov: po eni strani
ohranitve krajevne (teritorialne) povezanosti, po drugi strani pa zagotavljanja možnosti ekonomičnega delovanja. Prvi dejavnik omejuje ali zožuje možnosti širjenja ozemeljske velikosti občin, za drugega pa je določena velikost občin nujna predpostavka. »Ideja minimalne življenjske
velikosti občin izhaja iz dejstva, da tako majhne občine ne razpolagajo s
sredstvi (finančnimi, človeškimi, tehnološkimi…), ki so potrebne za
upravljanje zapletenih javnih služb. Velikost se ujema s točko, s katere
občina začne kot ekonomsko sposobna zagotavljati javne službe. Ta
(mejna) točka se razlikuje od ene do druge javne službe. Velikost oziroma vprašanje opredelitve življenjske začetne točke velikosti občin je aktualna zlasti v državah v prehodu, pa tudi v nekaterih drugih državah.
Jedro zadeve pa je v tem, da je velikost občin odvisna od njihovih pristojnosti.« (Vlaj, 2004: 261.)
V strokovni literaturi kot dejavnike, ki vplivajo na velikost občin, navajajo zlasti zgodovinske, ekonomske, politične, geografske, tehnološke,
ideološke in druge. Pri tem ugotavljajo, da je velikost občin v vsakem posameznem obdobju posledica oziroma učinek delovanja več dejavnikov,
tako da je v različnih časovnih obdobjih in v različnih državah pojmovanje o tem, kaj je »idealna« velikost občine, kaj je torej majhna in kaj velika
občina, lahko zelo različno.1 Vsekakor pa velja, da so predvsem politične
utemeljitve (odločitve) tiste, ki določajo tako velikost občin, kot tudi pogoje za njihov obstoj. Ne glede na razlike v vlogi ideoloških oziroma političnih meril pa je treba upoštevati še eno klasično izhodišče, tj. da velikost občine ne sme preseči okvirov, ki bi oteževali ali onemogočali
sodelovanje prebivalcev pri sprejemanju odločitev,2 ki se nanašajo na
njihove lokalne interese oziroma zadeve (Grafenauer, 2000: 53). Optimalna velikost občine je po Keatingu (1995: 31) podvržena štirim merilom: ekonomski učinkovitosti, demokraciji (participaciji), distribuciji in
razvoju. Sicer pa velikost občin vpliva na alokacijo nalog in na naravo
odnosov med centralno in lokalno oblastjo (Page in Goldsmith, 1987:
28).

1

2

Takšno razpravo najdemo že pri klasičnih filozofih: Platon v Republiki in Zakonih
ugotavlja, da je takšno število 5.040, Fourier pa 2.000 oseb (prebivalcev).
Zato so v nekaterih državah (Grčija, Švedska, Španija) sprejeli zakone, ki omogočajo oblikovanje podobčinskih oblasti s svetovalnimi ali izvršilnimi pooblastili, kadar
posamezna skupnost preseže določeno velikost (merjeno s številom prebivalstva).
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2.2 Velikost in število slovenskih občin
Na velikost občine imajo pogosto odločilen vpliv geografske značilnosti
prostora, kar v veliki meri velja tudi za Slovenijo. Malo je držav v Evropi,
ki bi bile na tako majhnem prostoru izpostavljene tako različnim naravnim, poselitvenim, gospodarskim, kulturnim, zgodovinskim, političnim
in drugim vplivom. Na ozemlju Slovenije se stika alpski svet s kraškim,
oba pa s panonskim. Slovenija je pretežno gorata, zato so tudi naše vasi
raztresene po gorah in dolinah, med njimi pa so pogosto relativno velike
razdalje in višinske razlike. Kako torej na tako razgibanem ozemlju oblikovati občine, da bodo ustrezale ustavni in zakonski podlagi in da bodo
smiselno geografsko zaokrožene? Ta naloga je izredno zahtevna in zapletena, saj pri nas že zaradi naravnih danosti ni mogoče uporabiti nekakšnega enotnega modela občin in s tem tudi ne dokončnih navodil za
določanje njihove optimalne velikosti (Grafenauer, 2000: 61). Pregled
pokaže, da je skupno število občin (193, od tega 11 mestnih) in njihova
velikost po številu prebivalcev v Sloveniji naslednja:
do 1.000 prebivalcev
1.001 do 5.000
5.001 do 10.000
10.001 do 50.000
50.001 do 100.000
100.001 do 500.000
nad 500.000

6 občin
90 občin
43 občin
51 občin
1 občina
2 občini
0 občin

Približno polovica slovenskih občin ima manj kot 5.000 prebivalcev;
občin, ki imajo manj kot 1.000 prebivalcev, je 6, tistih z manj kot 3.000
prebivalcev pa 50. Najmanjša je občina Hodoš (420 prebivalcev), največja pa Ljubljana z 274.628 prebivalci. Slovenske občine se med seboj zelo
razlikujejo tudi po površini in številu naselij. Po površini imamo naslednje število občin:
do 10 km2
11 do 20 km2
21 do 30 km2
31 do 40 km2
41 do 50 km2
51 do 60 km2
61 do 70 km2
71 do 80 km2
81 do 90 km2
91 do 100 km2
101 do 150 km2
151 do 200 km2
201 do 250 km2

3
4
25
14
7
9
7
3
2
0
9
2
1
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Občine imajo od enega naselja (Kobilja, Odranci in Trzin) do sto in
več naselij (Trebnje, Litija, Krško, Črnomelj, Novo mesto in druge). Prikaz površine regij, števila občin v regiji in povprečne površine občine na
regijo pokaže, da obstaja največja razdrobljenost v Prekmurju in v ptujskem delu Štajerske (najmanjše občine), to pa so hkrati tudi območja, na
katerem podatki o BDP na prebivalca, bruto dodani vrednosti, izobrazbi,
stopnji brezposelnosti in drugi v negativnem smislu odstopajo od slovenskega povprečja. Nekoliko večje so občine na ozemlju nekdanje dežele Štajerske, največje pa na območju nekdanjih Ilirskih provinc.
Tabela 1: Slovenske regije po površini ter številu in povprečni površini
občin.
Regija
(km2)
ZASAVSKA
SPODNJESAVSKA
POMURSKA
PODRAVSKA
SAVINJSKA
KOROŠKA
PRIMORSKA
GORIŠKA
NOTRANJSKA
GORENJSKA
DOLENJSKA
OSREDNJESLOVENSKA

Površina
264
885
1.335
2.170
2.332
1.042
1.044
2.326
1.456
2.136
1.686
3.544

Število občin
občine na regijo (km2)
3
3
26
34
32
12
7
12
6
17
10
31

Povprečna površina
88
295
51
64
73
87
149
194
243
126
169
114

2.3 Primerjava velikosti slovenskih občin z nekaterimi
evropskimi državami
Presenetljivo je dejstvo, da je velikost občin v različnih evropskih državah v praksi zelo različna. Na eni strani imamo npr. Veliko Britanijo, nordijske države in Nizozemsko z relativno velikimi občinami. Na drugi strani je Francija, ki je razdeljena na skoraj 40.000 zelo majhnih občin.
Podobno je v vzhodni Evropi; npr. Bolgarija in Poljska spadata v skupino
držav z relativno velikimi občinami, medtem ko imajo nasprotno Madžarska, Slovaška in Češka po novejši razdrobitvi zelo majhne občine. To
seveda zagotavlja dobre možnosti za obravnavo različnih političnih,
družbenih in ekonomskih procesov v različnih teritorialnih organizacijskih okvirih. Razlike med državami je mogoče razložiti z zgodovinskimi
razlogi (tradicijo) in inercijo teritorialne organiziranosti same. Teritorialna organizacija lokalne samouprave (občin) je v nekaterih državah zagotovo globoko zakoreninjena v tradiciji, zato obstaja odpor do kakršnihkoli sprememb (Francija je v tem smislu klasičen primer).
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Po drugi strani pa so nagla urbanizacija in strukturalne spremembe v
gospodarstvu in družbi vodile v preoblikovanje lokalne samouprave v
smislu združevanja, torej v nastanek večjih občin, tako da je po mnenju
Sharpa (1995: 61) drobitev občin v vzhodni in srednji Evropi po letu
1990 pravzaprav netipična. Razloge za to je mogoče iskati v različni zaznavi temeljnih vrednot lokalne demokracije (participacije ali učinkovitosti), globini demokratizacije in decentralizacije oziroma reform političnega sistema in javne uprave. Ne glede na to pa so pri tem pomembni
tudi različni načini odločanja o teritorialni delitvi na najnižje ravni, ki so
ponekod zelo togi, drugod pa prožni, v zvezi s tem pa tudi različna vloga
lokalnega javnega mnenja pri tem teritorialnem oblikovanju.3 Vsekakor
pa je v zadnjih dveh desetletjih zaznati teoretične utemeljitve v prid oblikovanju teritorialno razdrobljenih sistemov lokalne samouprave v večji
meri v različnih analizah tudi v zahodni Evropi.
Tabela 2: Povprečna velikost občin v izbranih evropskih državah.
DRŽAVA
Anglija in Wales
Litva
Bolgarija
Švedska
Nizozemska
Danska
Poljska
Makedonija
Slovenija
Albanija
Finska
Norveška
Hrvaška
Romunija
Italija
Estonija
Španija
Latvija
Madžarska
Slovaška
Češka
Francija

3

ODSTOTEK OBČIN
Z MANJ KOT 1.000
PREBIVALCI
0
0
0
0
0,2
0
0
3
3
0
5
4
3
2
24
9
61
32
54
68
80
77

POVPREČNO
ŠTEVILO
PREBIVALCEV
123.000
66.000
35.000
29.500
20.500
18.000
16.000
15.800
10.300
10.000
10.500
9.000
8.800
7.600
6.500
5.700
5.000
4.300
3.300
1.900
1.700
1.300

POVPREČNA
POVRŠINA
OBČINE (km2)
533
1.166
432
1.595
60
150
130
209
106
77
730
710
104
81
38
178
60
115
32
17
13
15

Na tem mestu ne opisujemo vseh zapletov pri nastajanju novih občin v Sloveniji in
vloge različnih organov (državni zbor, ustavno sodišče) pri tem, pač pa opozarjamo, da v Sloveniji obstaja absurdna sistemska ureditev, kjer se vsaka štiri leta zavrti
nori vrtiljak, ki ga ne poznajo drugod po svetu, da država sama v nasprotju s svojimi finančnimi in drugimi interesi poziva interesente na terenu, naj prijavijo in do-
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Več kot polovico občin z manj kot 1.000 prebivalci imajo Češka, Francija, Madžarska, Slovaška, Španija (pa tudi Nemčija in Grčija). Avstrija, Italija in Finska imajo večino občin z manj kot 5.000 prebivalci. Večino občin z več kot 10.000 prebivalci imajo Belgija, Bolgarija, Švedska in
Danska. Največje število občin z več kot 100.000 prebivalci imajo Španija
(55), Italija (51), Poljska (43), Francija (36) in Portugalska (23); večinoma
gre za države, ki imajo tudi večino majhnih občin. Slovenijo bi težko uvrstili v katero od zgornjih skupin, saj ima občine razporejene v tri različne
skupine: 100–5.000 (46,6 %), 5.001–10.000 (22,3 %) in 10.001–100.000
(26,4 %), medtem ko nima niti zelo velikih niti zelo majhnih občin. Naša
država sodi po velikosti in številu občin tik za prvo polovico vseh držav,
vendar pa nadaljnje drobljenje občin ni v skladu z evropskim trendom.
Prav v Sloveniji se je število občin v zadnjem desetletju najbolj povečalo
v vsej vzhodni in srednji Evropi.4 Po postavitvi občinskega omrežja samostojne države Slovenije smo dobili 147 občin, v letu 1998 je bilo dodanih še 45 novih občin, v letu 2002 pa še ena (skupno imamo torej 193 občin). Ravno v postopku oblikovanja novih občin pa je bilo storjenih
veliko hudih napak, ki so povzročile in še povzročajo notranjo neusklajenost občinske samouprave kot celote ter kup težav pri njenem delovanju. Slovenija bo morala drobljenje države ustaviti oziroma temeljito premisliti o čim boljših rešitvah.

2.4 Mnenje županov slovenskih občin o velikosti občin
in teritorialni organiziranosti
Če si ogledamo razvrstitev držav glede na
a) največjo povprečno površino občin,
b) največje povprečno število prebivalcev na občino in
c) največjo gostoto prebivalstva na občino,
dobimo pri vsakem od meril naslednji vrstni red:
a) Švedska, Finska, Bolgarija, Portugalska, Danska, Grčija, Poljska, Slovenija, Nizozemska, Španija, Belgija, Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija,
Luksemburg, Francija, Češka;
b) Portugalska, Bolgarija, Nizozemska, Švedska, Danska, Belgija, Poljska,
Finska, Slovenija, Grčija, Italija, Nemčija, Španija, Luksemburg, Avstrija,
Madžarska, Češka, Francija;

4

kumentirajo svoje zahteve za ustanovitev novih občin. Skoraj vsak predlog ima
možnosti, da uspe, če ne v državnem zboru, pa pri ustavnem sodišču (glej Vlaj,
2004: 257).
Res pa je, da imata Češka in Madžarska že od prej večje število občin, saj spadata
po velikosti oziroma številu prebivalcev na občino na dno lestvice.
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c) Nizozemska, Belgija, Nemčija, Italija, Luksemburg, Češka, Poljska, Danska, Madžarska, Francija, Portugalska, Slovenija, Avstrija, Grčija, Španija, Bolgarija, Švedska, Finska.
Slovenija ima 20.256 km2 površine, 1,978.000 prebivalcev, povprečno
površino na občino 106 km2, povprečno število prebivalcev na občino
10.302 in gostoto prebivalcev 97,7 na km2. Če je Slovenija po vseh kazalnikih blizu sredine, pa moramo upoštevati pri primerjavah po državah
tudi geografski položaj (npr. skandinavske države imajo velike občine z
majhno gostoto prebivalstva). Analiza mnenja županov slovenskih občin
pokaže, da so večinoma zadovoljni z velikostjo svojih občin; da je njihova občina ravno prav velika, namreč meni 82,5 % anketiranih županov,
da je premajhna, jih meni 15,7 %, in da je prevelika, jih meni samo 1,2 %.
Tabela 3: Ocena županov slovenskih občin glede velikosti lastne občine .
Kako ocenjujete velikost vaše občine?
Ali se vam zdi, da je …
Prevelika
Ravno prav velika
Premajhna
Ne vem
SKUPAJ

% odgovorov
(N = 166)
1,2
82,5
15,7
0,6
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Iz te Tabele 3 lahko ugotovimo, da se župani slovenskih občin v glavnem strinjajo z obstoječo teritorialno organizacijo slovenskih občin in se
vsaj deloma zavedajo, da so prej problem premajhne kot pa prevelike
občine. Tudi z določitvijo območja svoje občine soglaša večina (88,5 %)
anketiranih županov, kar je skladno z zgornjimi ugotovitvami. Pač pa je
zanimivo, da vsaj polovica (50,4 %) anketiranih županov ne soglaša z določitvijo občin v Sloveniji nasploh.
Tabela 4: Mnenja županov slovenskih občin glede določanja območja
občin I.
Ali v glavnem soglašate z določitvijo
območja občin v Sloveniji nasploh?
Sploh ne soglašam
Ne soglašam
Soglašam
Povsem soglašam
SKUPAJ
Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

% odgovorov
(N = 159)
5,7
44,7
47,6
1,9
100
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Ali to vsaj posredno pomeni, da se strinjajo tudi s postopkom ustanavljanja občin, po katerem so slovenske občine nastajale zelo nenačrtno,
ob številnih zapletih in napakah? V obstoječi ureditvi zanesljivo ne bo
zmanjkalo predlogov za nove občine, kar pomeni nadaljnjo delitev Slovenije. Vprašanje drobljenja ali združevanja slovenske lokalne samouprave ostaja torej odprto.

3 EKSKURZ
3.1 Majhne ali velike občine v Sloveniji
Vprašanje, kaj je optimalna velikost enot lokalne samouprave, je bilo že
dolgo časa eno najpogostejše obravnavanih problemov organizacije
države na podnacionalni (lokalni) ravni, ki ima tudi široke politične posledice. Pri iskanju odgovorov na to vprašanje sta se izkristalizirala dva
pristopa, ki se naslanjata na zaznavo temeljnih vrednot lokalne demokracije. Gre za pristop lokalne skupnosti (komunitarizem), ki poudarja
predvsem predstavniško vlogo lokalne oblasti, na eni strani in liberalno
stališče, ki poudarja učinkovitost izvajanja javnih služb (Swianiewiez,
2001: 28). Prvi pristop vodi k »svobodi fragmentacije«, medtem ko drugi
zahteva vzpostavitev večjih enot lokalne samouprave. Podobne utemeljitve za zahodnoevropske države je predstavil Goldsmith (1995), že omenjeni Keating (1995) pa je zasnoval koncept, po katerem je kakovost
izvajanja funkcij oziroma nalog občine odvisna od treh dejavnikov:
a) sposobnosti za ekonomski razvoj,
b) možnosti zagotavljanja visoko kakovostnih in poceni javnih služb,
c) delovanja lokalne demokracije.
Teoretična pričakovanja, ki se nanašajo na vpliv velikosti občin na te
kategorije, gredo pogosto v nasprotni smeri. Sposobnost za ekonomski
razvoj se povečuje z velikostjo občin, meni liberalni pogled, pri čemer
naj bi bila sposobnost za mobilizacijo velikih virov odločilna. Vendar pa
nasprotno lokalni pogled sodi, da so problemi velike birokracije vidnejši
v večjih občinah in da so lahko manjše občine učinkovitejše pri tekmovanju za investicije. Neoliberalni koncepti poudarjajo tudi, da sposobnost za strateško načrtovanje ni pomembna, kajti samo trg lahko zagotavlja optimalno alokacijo, in da ima lahko kakršnokoli načrtovanje
škodljive posledice s pošiljanjem napačnih signalov trgu. Kar se tiče sposobnosti zagotavljanja javnih služb, liberalna teorija zagovarja velike občine. Nasprotno pa zagovorniki teorije lokalizma ugotavljajo, da velikost
občin ni pomembna, kajti javne službe je mogoče s pogodbo prenesti na
zasebne ponudnike. Večina utemeljitev za lokalno demokracijo pa nenazadnje daje prednost manjšim enotam, kjer so stiki med državljani in oblastjo tesnejši, birokracija (upravni aparat) pa majhna, tako da politike
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lahko bolje izražajo lokalne prednosti. Liberalna teorija, ki se nagiba k
velikim enotam, pa trdi, da imajo le-te več funkcij in da bolj privlačijo pozornost (interes) državljanov oziroma zagotavljajo prostor za tekmovanje interesnih skupin (pluralistični model).
Swianiewicz (2002: 8–11) je strnil tovrstne utemeljitve v dve glavni
teoriji: prva je reformistična teorija oziroma ekonomija obsega, ki našteva utemeljitve v prid združevanju, tj. nastanku večjih občin, druga pa
črpa iz ideje lokalizma in teorije javne izbire, usmerjena pa je k teritorialni drobitvi, tj. k manjšim občinam. Prva teorija je poistovetena z geslom
»veliko je močnejše« (big is stronger), druga pa z geslom »majhno je lepo«
(small is beautifull). Utemeljitve za prvo teorijo imajo osnovo v ekonomiji obsega za številne lokalne službe (marginalni stroški so nižji v primeru večjih enot); manjše enote po drugi strani povzročajo stroške prelivanja; večje enote lahko opravljajo več nalog, kar lahko prispeva k
večjemu javnemu zanimanju in s tem k udeležbi v lokalni politiki; teritorialno združevanje zagotavlja več prostora za delovanje interesnih skupin in s tem pluralno družbo (otežuje nepotizem in politični klientelizem); v večjih enotah je tudi večja možnost za oblikovanje močne civilne
družbe; večje enote vzpodbujajo lokalni gospodarski razvoj itd. Utemeljitve za drugo teorijo pa so naslednji: stiki med svetniki in državljani so v
majhnih enotah tesnejši, politiki pa so svoji skupnosti odgovorni v večji
meri (zaupanje temelji na osebnih stikih); v majhnih enotah ljudje lahko
izbirajo svojo nastanitev glede na razmerje med davki in zagotovljenimi
javnimi službami; majhne občine so bolj enotne in lažje je izpeljati načrte, ki jim daje prednost večina prebivalstva; v majhnih skupnostih je občutek skupnosti (identifikacija) večji, zato je večja tudi udeležba v javnih
zadevah; majhne občine so manj birokratske in vzpodbujajo tekmovanje
lokalnih oblasti za pritegnitev kapitala; majhne občine vzpodbujajo poskuse in inovacije ter se učijo od sosedov.
Vsekakor pa teh utemeljitev ne bi smeli obravnavati samo abstraktno,
saj se jih veliko ne nanaša (samo) na velikost, pač pa tudi na družbeno
naravo skupnosti (npr. ruralno – urbano in podobno). Prav tako pa empirične analize ne potrjujejo vedno tako enoznačnih odnosov med temi
kategorijami. Udeležba v javnem življenju lokalne skupnosti je sicer res
največkrat v pozitivni korelaciji z velikostjo te skupnosti, ni pa to vedno
nujno; zaupanje v lokalno oblast je po nekaterih analizah optimalno pri
velikosti 15.000 do 20.000 prebivalcev v občini. V večjih skupnostih lokalne volitve privlačijo več kandidatov – ali to pomeni tudi večje zanimanje za lokalno politiko? V majhnih skupnostih so stiki med državljani in
svetniki res pogostejši, vendar pa to za druge oblike participacije ni tako
jasno; participacija je ponavadi povezana zlasti z izobrazbo. Prav tako
empirično ni potrjeno, da so večje enote vedno uspešnejše pri vzpodbujanju gospodarskega razvoja ali doseganju načrtovanih ciljev. Velikost
občin tako mogoče ni tako zelo pomembna kot različna razsežnost
kakovosti vladanja, kot se splošno predpostavlja.
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3.2 Slovenija med drobljenjem in združevanjem občin (posledice)
Slovenija je, kot smo že ugotovili, skupaj s še nekaterimi državami (Makedonija, Albanija, Romunija) nekje vmes med dvema skrajnostma, tj. teritorialno razdrobljenostjo z mnogo majhnimi enotami (Češka, Slovaška,
Madžarska, Latvija) in teritorialno velikimi občinami (Bolgarija, Poljska).
Vendar pa so stališča županov tako rekoč povsod v vzhodni in srednji
Evropi (in tudi v Sloveniji) bližje utemeljitvam za teritorialno drobljenje
– utemeljitve proti združevanju so namreč zlasti: da bi to lahko povzročilo povečanje konfliktov med državljani, zmanjšalo podporo za lokalno
demokracijo ter otežilo stike med državljani in svetniki. Merili za razdrobljenost sta naslednji:
1. imamo več kot 25 % občin, ki imajo manj kot 1.000 prebivalcev, in
2. večina občin (okoli 66 %) ima manj kot 5.000 prebivalcev.
Slovenija se po drugem merilu približuje razdrobljenemu sistemu,
vendar pa je bolj zaskrbljujoče to, da se je pri nas med leti 1992 in 2001
število občin še povečalo, medtem ko so nekatere države (npr. Nemčija,
Grčija, Nizozemska) njihovo število celo zmanjšale.
Tabela 5: Primerjava števila občin v letih 1992 in 2001.
DRŽAVA
Bolgarija
Švedska
Nizozemska
Danska
Poljska

1992
255
286
647
275
2459

2001
262
289
504
275
2489

RAZLIKA
+7
+3
–143
0
+30

Slovenija

62

192

+130

Finska
Italija
Španija
Madžarska
Češka
Francija
Avstrija
Belgija
Nemčija
Grčija
Portugalska

460
8.100
8.082
3.109
6.196
36.763
2.301
589
16.061
5.922
305

452
8.100
8.104
3.152
6.197
36.733
2.359
589
13.919
1.033
308

–8
0
+22
+43
+1
–30
+58
0
–2.142
–4.889
+3

Neupoštevanje pogojev in meril za oblikovanje občin oziroma obstoječa razdrobljenost občin v Sloveniji ob odsotnosti druge ravni lokalne
samouprave, zlasti če jo obravnavamo z vidika liberalne teorije, pokaže
celo vrsto pomanjkljivosti (glej Strokovni posvet, 2002: 89–90):
– Mreža občin v Sloveniji ne ustreza eni od temeljnih zahtev, po kateri

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

–

–

–

–

79

morajo biti po vrsti in nalogah enake enote lokalne samouprave čim
bolj primerljive. To zahtevo je večkrat izrazilo tudi Ustavno sodišče RS.
Spremenljiva mreža občin je tem bolj problematična, ker so naloge
vseh občin kakovostno enake, razlikujejo pa se količinsko.
Odraz lokalne avtonomije (neodvisnosti od države) je tudi čim večja
finančna avtonomija. Državni proračun je namreč najmočnejše sredstvo vpliva (in nadzora) države nad lokalno samoupravo. Zakon o
financiranju občin na podlagi določbe 142. člena ustave določa, da občinam, ki ne morejo iz lastnih virov financiranja zagotoviti izvajanja z
ustavo in zakoni določenih nalog, država zagotovi dodatna finančna
sredstva. Zakon določa tudi izračun primerne porabe za vsako občino.
Podlaga za določitev finančne izravnave iz državnega proračuna je
razlika med izračunano primerno porabo in prihodki občine iz naslova njenih virov. V letu 2001 je bilo finančno samostojnih samo 28 slovenskih občin.
Ker je število prebivalcev temeljno merilo ekonomsko-finančne zmožnosti lokalne skupnosti in ob dejstvu, da od skupnega števila občin
(193) 96 občin ne izpolnjuje pogoja 5.000 prebivalcev, je jasno, da občinam ni zagotovljena finančna neodvisnost. Občine z manj kot 5.000
prebivalci praviloma prejemajo finančno izravnavo iz državnega proračuna; občine, ki te izravnave ne prejemajo, pa imajo posebne lastne
prihodke iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč ali drugih dajatev zaradi posebnih objektov (elektroenergetski objekti ipd.).
Med naloge občin spada tudi zagotavljanje javnih služb. Stroški za izgradnjo komunalne in druge infrastrukture in stroški zagotavljanja delovanja služb na področju družbenih dejavnosti rastejo hitreje, kot
rastejo prihodki občin. Rast stroškov za zagotavljanje z zakonom določenih obveznosti nalog občin zmanjšuje delež sredstev proračunov, s
katerimi lahko občine zagotavljajo razvoj. Problem je še toliko večji,
ker so nekateri sistemi za zagotavljanje teh nalog večji od posamezne
občine. Stroški financiranja izvajalcev (javni zavodi na področju kulture, zdravstveni javni zavodi, matične knjižnice), ki bi jih morale plačevati vse občine, vključene v posamezen sistem, praviloma bolj obremenjujejo osrednje občine, na območju katerih so sedeži zavodov, ki
opravljajo te naloge (dejavnosti). Nedvomno torej drži, da se z zmanjšanjem števila prebivalcev zmanjšuje tudi finančna sposobnost zagotavljati storitve javnih služb, posledično pa se s tem zmanjšuje že dosežena kakovost njihovih storitev.
Oblikovanje usposobljenih občinskih uprav in drugih služb upravljanja v občinah, ki so nujne za izvajanje nalog občine in bi morale omogočiti tudi decentralizacijo in dekoncentracijo tistih nalog državne
uprave, ki jih po načelu subsidiarnosti lahko bolj učinkovito opravljali
na občinski ravni, pomeni za občine z malo prebivalci veliko finančno
breme. Analize kažejo, da stroški za delo občinskih organov in občinskih uprav z upadanjem števila prebivalcev hitro naraščajo. Pri naj-
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manjših občinah ti stroški predstavljajo že 40 % primerne porabe, pri
občinah s 5.000 do 10.000 prebivalci pa se ti stroški gibljejo med 15 %
in 17 % primerne porabe.

4 MNENJA SLOVENSKIH ŽUPANOV O OBSEGU
IN VSEBINI NALOG IN PRISTOJNOSTI OBČIN
4.1 So zakonske pristojnosti občin premajhne?
Za položaj lokalne samouprave je pomembno načelo, ki ga vsebuje 4.
člen Evropske listine o lokalni samoupravi, tj. da morajo biti temeljna
pooblastila in naloge lokalne samouprave določene z ustavo in zakonom. Načelo avtonomije samoupravnih lokalnih skupnosti pomeni pravico, da lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov samostojno opravlja bistveni del javnih zadev v korist svojega prebivalstva. Sodobna
občina tako opravlja tri vrste nalog:
– zadeve lokalnega pomena: naloge, ki jih občine same določijo v okviru svoje ustavne avtonomije in so zato v različnih občinah različne;
– lokalne zadeve, ki jih s področnimi zakoni občinam določi država; te
naloge izvajajo občine v svoji lastni pristojnosti (torej kot svoje naloge);
– prenesene naloge državne uprave, tj. naloge, ki so državne in jih država v soglasju z občino skupaj s sredstvi prenese nanjo; takšne naloge
opravljajo občinski organi pod nadzorom pristojnih državnih organov
(Šmidovnik, 1995: 73–74).
Tabela 6: Ocena županov slovenskih občin glede zakonskih pristojnosti
občin.
Nekateri smatrajo, da so zakonske pristojnosti občin preozke
in da bi jih bilo potrebno razširiti, drugi mislijo,
da so preširoke in da bi jih bilo treba zmanjšati.
Kaj vi mislite o tem?
pristojnosti občin so premajhne
pristojnosti občin so ustrezne
pristojnosti občin so prevelike
ne vem
SKUPAJ

% odgovorov
(N = 165)
58,8
36,4
4,2
0,6
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Iz Tabele 6 izhaja, da več kot tretjina anketiranih županov (36,4 %)
sodi, da so pristojnosti občin v Sloveniji ustrezne, da so prevelike, pa
samo 4,2 %. Vprašljivo pa je, ali se večina (58,8 %) anketiranih županov,
ki sodijo, da so pristojnosti občin premajhne, zaveda, da obstoječa veli-
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kost občin najbrž ni tista, ki bi omogočala večje spremembe. Vsekakor
imajo občine po zakonodaji (Zakon o lokalni samoupravi, področni zakoni) precejšnje število nalog oziroma pristojnosti (glej Katalog pristojnosti občin, ki se dopolnjuje sproti). Bolj problematična – in najbrž
nanjo tudi mislijo župani pri tej kritiki – je naša ustava, ki je postavila nenavadno ostro mejo med izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi občin.
Sicer je res dokaj omejevalna že ustavna opredelitev delovnega področja
samoupravnih lokalnih skupnosti, še posebej problematično pa je pogojevanje prenosa posameznih nalog iz državne pristojnosti na lokalno
skupnost po njenem predhodnem soglasju. Brez odprave le-tega ne bo
mogoče uveljaviti močnejše lokalne samouprave in decentralizacije Slovenije. Poseben problem, ki mu ne posvečamo dovolj pozornosti, pa je
iluzija, da so vse lokalne skupnosti enake in da imajo posledično – ne
glede na velikost – enake naloge in pristojnosti. Stvarni obseg dejavnosti
je namreč v vsakem primeru močno odvisen od velikosti občine. Rešitev
je seveda v različnih oblikah medobčinskega sodelovanja.
Tabela 7: Ocena županov slovenskih občin glede pristojnosti slovenskih
občin na posameznih področjih.
Področje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

urejanje prostora, prostorski razvoj
komunalne dejavnosti
okoljevarstveni program
program izobraževanja
investicije
gospodarski razvoj občine
kultura
razvoj športa in rekreacije
javna varnost
stanovanjski program, gradnja stanovanj
socialno skrbstvo, varstvo socialno ogroženih
javni transport

Povprečna vrednost
(N = 167)
2,30
3,11
2,58
2,48
2,78
2,31
3,14
3,18
2,46
2,77
2,89
2,26

Opomba: Vrednosti so povprečne ocene vseh anketirancev. Župani slovenskih občin so odgovarjali
na vprašanje »Našteli vam bomo posamezna področja, na katerih imajo slovenske občine določene
pristojnosti in na njih izvajajo posamezne programe in politike. Prosimo vas, da na lestvici od 1 do 5,
kjer 1 pomeni ‘premalo pristojnosti’ in 5 ‘preveč pristojnosti’, ocenite ustreznost sedanjega obsega
občinske pristojnosti na posameznem področju.« Višja, kot je vrednost na posameznem področju,
več ima po mnenju v raziskavo vključenih županov občina na njem pristojnosti .
Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Vsekakor je mogoče ugotoviti še, da župani večjih občin menijo, da bi
morale biti pristojnosti njihovih občin večje, župani manjših pa, da so
pristojnosti občin ustrezne. V poudarjanju premajhnih pristojnosti lahko
zasledimo pri županih tudi željo po nadaljnjem razvoju in decentralizaciji. Pristojnosti občin na posameznih področjih pa župani ocenjujejo takole (vrstni red od premalo pristojnosti naprej): 1. lavni transport, 2. ure-
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janje prostora, prostorski razvoj, 3. gospodarski razvoj občine, 4. javna
varnost, 5. program izobraževanja, 6. okoljevarstveni program, 7. stanovanjski program, gradnja stanovanj, 8. investicije, 9. socialno skrbstvo,
10. komunalne dejavnosti, 11. kultura in 12. šport in rekreacija. Presenetljivo visoko sta področji urejanja prostora, varstvo okolja in gospodarske
javne službe, ki sicer po analizah predstavljata več kot 60 % dejavnosti lokalnih oblasti. Je pa prav na teh področjih največ težav pri razmejevanju
pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, občine bi namreč na
njih rade izvajale tudi nekatere državne pristojnosti.

4.2 Pogoji za izvajanje nalog občin
Med vsemi pogoji za izvajanje nalog občin sta v ospredju po mnenju
županov slovenskih občin financiranje občin in delovanje občinske
uprave.
4.2.1 Finančna avtonomija
Župani slovenskih občin sodijo, da so finančna sredstva njihovih občin
premajhna za zdajšnji obseg pristojnosti in nalog; samo 1,2 % anketiranih županov meni, da je teh sredstev dovolj za vse naloge občin.
Tabela 8: Ocena županov slovenskih občin glede finančnih sredstev
občin I.
So finančna sredstva vaše občine za zdajšnji obseg
pristojnosti in nalog občin dovolj velika?
Ne, niti približno niso dovolj velika
Niso dovolj velika za vse naloge občin
Dovolj so velika za vse naloge občin
Sredstev je preveč
SKUPAJ

% odgovorov
(N = 167)
45,5
53,3
1,2
0
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Zakon o financiranju občin na splošno ne zadovoljuje niti ne ustreza
merilom Evropske listine o lokalni samoupravi glede položaja lokalnih
skupnosti, ker jim ne zagotavlja ustreznih lastnih virov financiranja, zato
so občine v pretežni meri odvisne od države, kar kritizirajo tudi organi
Sveta Evrope, še posebej v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti. Preprečiti je treba špekulacije, kako z ustanavljanjem novih občin priti do
več denarja iz državnega proračuna. Delež proračunskih sredstev občin
v BDP je v Sloveniji med najnižjimi v vzhodni in srednji Evropi (pod 5 %
sta še Slovaška in Romunija). Drobljenje teritorialne strukture je povezano z nižjim deležem občinske potrošnje v BDP. Župani slovenskih občin
zagovarjajo stališče, da bi morale občine dobiti več sredstev iz deleža
dohodnine ter iz davkov in drugih dajatev.
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Tabela 9: Ocena županov slovenskih občin glede finančnih sredstev
občin II.
Predvsem iz katerega naslova bi morale po vašem mnenju
občine pridobivati več finančni sredstev?
Iz deleža dohodnine, ki pripada občinam
Iz davkov in drugih dajatev
Iz prihodkov od premoženja občine
Drugo
Občina ima dovolj finančni sredstev
SKUPAJ

% odgovorov
(N = 156)
62,2
30,1
1,3
6,4
0
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

4.2.2 Upravna organiziranost
Župani Slovenskih občin v 26,7 % ocenjujejo, da je število zaposlenih v
občinskih službah daleč premajhno glede na naloge in pristojnosti občin; drugi (29,1 %) temu dodajajo še problem slabe organizacije občinskih služb; da je zaposlenih dovolj pa sodi 38,2 % županov.
Tabela 10: Ocena županov slovenskih občin glede števila zaposlenih v
občinskih službah.

Zaposlenih je daleč premalo
Zaposlenih je premalo, a bi se z boljšo organizacijo dela
lahko ta problem vsaj ublaži
Zaposlenih je dovolj
Zaposlenih je preveč
Ne vem
SKUPAJ

% odgovorov
(N = 165)
26,7
29,1
38,2
3,6
2,4
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Vsekakor že obstoječe raziskave (Vlaj, 2004: 266–269) ugotavljajo, da
bi bilo bolje, če bi imele občine z manj kot 3.000 prebivalci skupno občinsko upravo in občine med 3.000 in 5.000 prebivalci enovito občinsko
upravo, če pa izpolnjujejo kadrovske pogoje (in zaradi notranjih razlogov), pa bi bila uprava organizirana po resorskem načelu (gospodarstvo
in finance, negospodarske dejavnosti, okolje in prostor). Občine z manj
kot 3.000 prebivalci so problematične glede organizacije in delovanja
občinske uprave, javnih služb in opravljanja nalog, ki jim jih nalagajo posamezni področni zakoni. Organiziranost občinske uprave je odvisna od
pristojnosti občine in od njene velikosti. V najmanjših občinah z malo zaposlenimi v občinski upravi bi bilo smotrno, da občine ustanovijo enega
ali več organov skupne občinske uprave. Z drobljenjem slovenskih občin so namreč nastale upravno neracionalne rešitve.
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DECENTRALIZACIJA DRŽAVE
IN REGIONALIZACIJA
Miro HAČEK*

Ustava Republike Slovenije med drugim zagotavlja lokalno
samoupravo, ki jo prebivalci uresničujejo v občinah in drugih samoupravnih lokalnih skupnostih. Občine so temeljne
enote lokalne samouprave, ki se samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti, kar pomeni,
da širše samoupravne lokalne skupnosti delujejo na širšem teritorialnem območju, in sicer na območju, ki obsega več občin. Na tej ravni prihaja tudi do najpomembnejšega povezovanja lokalne samouprave z državno upravo. V veliki večini
držav članic Evropske unije ne poznajo le enonivojske lokalne samouprave, kot de facto obstaja v RS, pač pa obstajata
pod osrednjo ravnijo oblasti vsaj še dva nivoja oblasti (ponekod pa so ti nivoji tudi trije), ki obsegata širše ali ožje geografsko območje. Regionalna oblast je vmesna raven oblasti med
osrednjo, državno oblastjo, in ožjimi oblastmi lokalne samouprave. Pri pokrajini (oziroma regiji)1 gre za vmesni prostor
med državo in občino. V tem prostoru se pojavljajo aktualne
potrebe, ki v svojem bistvu temeljijo na interesih države, vendar le-te neposredno ne zadevajo; po drugi strani pa gre za
izvirne interese lokalnega pomena, ki presegajo zmogljivosti
ene same občine. Regije v Sloveniji dejansko seveda obstajajo,
saj je mogoče subjektivni občutek pripadnosti lokalnega prebivalstva neki regiji zaslediti skorajda na vsakem koraku.
Poleg tega obstajajo tudi naravne regije (npr. geografske,
podnebne), regije na podlagi ustvarjenega prostora (npr.
glede na stavbni tip) itd. Čeprav so te »regionalizacije« nastale
z vidika določene dejavnosti, so vendarle eden možnih kazalnikov delitve na medregionalni ravni.2 V prispevku bomo

*
1

2

Dr. Miro Haček, docent na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Regionalizacijo označujemo kot proces, katerega osnovni cilj je oblikovanje regij
oziroma pokrajin.
Tako ima npr. zavod za zaposlovanje 10 okolišev, gospodarska zbornica 13 okolišev, kmetijsko-gozdarska zbornica 7 okolišev itd. (Vrišer, 1999: 49).
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med drugim skušali odgovoriti na naslednja ključna vprašanja: ali se v Sloveniji po desetletnem obdobju enonivojske lokalne samouprave vendarle obeta ustanovitev druge, širše
ravni lokalne samouprave; ali Slovenija pokrajine, gledano
bodisi kratkoročno bodisi dolgoročno, sploh potrebuje in ali
jih namerava uvesti predvsem zaradi pridobivanja sredstev
iz skladov Evropske unije ter kako na proces regionalizacije
in decentralizacije gledajo nosilci političnega, pa tudi gospodarskega odločanja v slovenskih občinah? Začeli pa bomo z
natančno opredelitvijo osnovnih pojmov, saj je že na tej temeljni ravni pogosto opaziti nerazumevanje in nepoznavanje procesov regionalizacije in regionalizma.

1 OPREDELITEV IN RAZMEJITEV TEMELJNIH POJMOV
1.1 Regionalizacija in regija
Gulič (1993: 2) opredeljuje regionalizacijo kot instrument za družbeno
in pravno legitimizacijo regionalizma ter kot instrument za uresničevanje ciljev regionalnega razvoja države, regij in lokalnih skupnosti. Regionalizacija je sredstvo za povezano in soodvisno gospodarsko, prostorsko, socialno in kulturno členitev prostora države zaradi ustvarjanja
ustreznih formalnopravnih in organizacijskih pogojev za:
– optimalno teritorialno delitev dela v skladu z vsakokratnimi objektivnimi družbenimi razmerami;
– funkcionalno posredovanje države pri ustvarjanju čim boljših in čim
enakopravnejših možnosti za delovanje tržnih mehanizmov;
– samorazvoj lokalnih in regionalnih družbenih skupnosti na temelju
spodbujanja samoiniciativnosti, samoorganizacije ter samoupravljanja
razvoja lokalnih in regionalnih razvojnih dejavnikov;
– tenkočutno gospodarjenje z naravnimi in pokrajinskimi razvojnimi
potenciali.
Vlaj (1998: 96) ugotavlja, da je težnja po regionalizaciji vsesplošna, čeprav pokriva tako številne različice, da še vedno ni mogoč koncept regije, ki bi ga sprejemale vse evropske države ali vsaj vse članice Evropske
unije. Edina mogoča opredelitev je splošne narave in popolnoma skrije
specifičen institucionalni status regij. V dokumentih Skupščine Evropskih regij je najti opredelitev, ki ustrezna kriterijem, ki so bili sprejeti v
Evropski uniji in Svetu Evrope. Ta opredelitev pravi, da so regije lokalne
oblasti, ki so takoj pod ravnijo osrednje oblasti, s predstavniško politično
oblastjo, ki je utelešena v izvoljeni regijski skupščini; če te ni, jo lahko nadomešča skupina, ki se konstituira na regionalni ravni, ali telo lokalnih
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oblasti.3 Ta opredelitev je opisna in pomanjkljiva, ker pokriva tako različne entitete, kot so nemške dežele (Länder), nizozemske province, francoske departmaje, švedska okrožja itd.
Vrišer (1998: 132) razlikuje dve vrstni regionalizacije: fizičnogeografsko (naravnogeografsko) in sociogeografsko (družbenogeografsko).
Prva si zastavlja za cilj očrtati pokrajinske enote na podlagi naravnih pojavov, reliefa, vodnega omrežja itd., sociogeografske členitve pa žele prikazati družbenoprostorsko ureditev. Opirajo se na družbeno, poselitveno in ekonomsko sestavo in zgradbo od najmanjših enot, kot so kmetije,
vaške skupnosti in naselja, do velikih ekonomsko in socialno tesno povezanih območij, nastalih v bližnji ali daljni preteklosti.
Koncept regionalizacije se na splošno razume v institucionalnem smislu in je nasprotje regionalizma, ki je politično in ideološko gibanje. Regionalizacija se običajno razume kot stvaritev nove ravni v državni teritorialni organizaciji, pri čemer se lahko nove institucije močno razlikujejo
v smislu organov, odgovornosti in oblasti, so pa vedno nad obstoječimi
lokalnimi institucijami. Obstajajo trije različni tipi regionalizacije: regionalizacija brez ustvarjene regionalne ravni, regionalna decentralizacija in
politična regionalizacija (ali institucionalni regionalizem). Vsak od teh
tipov ustreza različnim koncepcijam regije, vendar lahko različne oblike
regij soobstajajo tudi znotraj ene države (Vlaj, 1998: 98). Regionalizacija
brez ustvarjene regionalne ravni je najbolj pogosta v Evropi, kjer obstajajo institucije, ki so usmerjene k regionalizaciji.4 Regionalna decentralizacija je vpeljava nove lokalne oblasti na regionalni ravni.5 Pri tem regija
nima višjega pravnega okvira od obstoječih lokalnih skupnosti, temveč
ima širši geografski okvir. Njene naloge so v glavnem gospodarske narave. Takšna narave regije se sklada z ustavnim sistemom unitarne države,
pri čemer je regija teritorialna oblast, ki nima ustavnega jamstva za svoj
obstoj. Politična regionalizacija pokriva široko lestvico, ki jo je v Evropi
najpopolneje uvedla Španija. Sedemnajst avtonomnih regionalnih skupnosti je v Španiji politično samoupravnih, tako da njihov položaj, organizacijo in pristojnosti določa ustava (Vlaj, 1998: 99).
3

4

5

Council of Europe, Regionalization and its effects on local self-government, Report
by Steering Committee on local and regional authorities (CDLR) prepared with the
collaboration of Prof. Gerard Marcou, Provisional Edition, Strasbourg, november
1997.
Najbolj značilen primer je Velika Britanija, kjer so leta 1994 ustanovili vladne urade
za regije, ki pokrivajo regionalne oddelke štirih ministrstev. Ti uradi morajo sodelovati z lokalnim prebivalstvom, da bi razvili tekmovalnost, razvoj in kakovost življenja v regijah, vendar so regionalni direktorji odgovorni posameznim ministrom,
odgovornim za programe, ki jih uresničujejo regionalni oddelki.
Council of Europe, Regionalization and its effects on local self-government, Report
by Steering Committee on local and regional authorities (CDLR) prepared with the
collaboration of Prof. Gerard Marcou, Provisional Edition, Strasbourg, november
1997, str. 18.
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Regionalizacija je proces, katerega cilj je izoblikovati regije (Gajšek,
1995: 34). Opredelitev regije je zelo veliko in se medsebojno tudi precej
razlikujejo. Najpogosteje se s pojmom regija pojmuje decentralizirana
oblika državne uprave in druga, širša raven lokalne samouprave. Pri regiji gre za vmesni prostor med osrednjo ravnijo in lokalnimi skupnostmi, v
katerem se pojavljajo aktualne potrebe, kot so gradnja in vzdrževanje lokalnih cest regionalnega pomena, oskrba z vodo in energijo itd., ki jih je
treba upoštevati in zadovoljevati. V tem vmesnem prostoru se kopičijo
težave, ki temeljijo na eni strani na interesih države, na drugi strani pa
gre za interese lokalnega pomena. Ta prostor lahko označimo kot regijo
ne glede na to, kakšno ime dobi, če ji država prizna določen upravnosistemski položaj (Čokert, 1998: 151). Regija je vmesno območje, ki je večje od tistega, ki pokriva zgolj lokalne zadeve, in manjše od državnega
oziroma nacionalnega območja (Vlaj, 1998: 98).
Vuga (1998: 196) ugotavlja, da se pri pojmovni opredelitvi regije v
prostoru Evropske unije ne operira s strogo določenimi opredelitvami,
še manj pa gre za določanje regij v smislu politično-teritorialnih enot v
okviru ene države, kljub temu da se v večini držav pojmuje regija prav v
takem smislu oziroma jo kot tako celo poimenujejo. Uporaba pojma regija je v prostoru Evropske unije izjemno prožna. V dokumentih Skupščine evropskih regij je najti zelo široko opredelitev, ki ustreza načelom,
ki so bila sprejeta v Uniji in v Svetu Evrope (navedli smo jo že zgoraj).
Razprava o regionalizaciji v Sloveniji je povezana tudi z uresničevanjem načela subsidiarnosti. V unitarni državi, kakršna je tudi Slovenija, je
regionalizacija pravzaprav način, kako poiskati vmesno stopnjo med
osrednjo ravnijo oblasti in lokalno samoupravo (občinami). Osnutek
evropske listine regionalne samouprave v uvodu poudarja, da so regije
eden temeljev demokratične oblasti, bistveni sestavni del države in primerna raven oblasti za učinkovito uresničevanje subsidiarnosti. Omenjena listina obenem poudarja, da a) regionalizacija ne sme biti dosežena
na račun avtonomije lokalnih skupnosti in b) da je evropska regija kot
ključna sestavina države nosilec evropske kulturne različnosti.6
V državah Evropske unije imajo večje države hierarhično bolj razvejano upravno sestavo (Francija šest, Nemčija šest, Italija pet stopenj) kot
manjše države, ki imajo eno do dve stopnji manj. Da bi napravili večjo
preglednost nad upravnimi stopnjami in enotami, so v Evropski uniji
pred leti sprejeli nekakšno sistematizacijo, ki razlikuje štiri stopnje:
NACE 1 bi obsegala velike države članice (Francija, Poljska, Nemčija, Velika Britanija, Španija, Italija), v NACE 2 bi se uvrstile manjše države ali
večje pokrajine (Belgija, Danska, Češka, Lombardija, Bavarska), NACE 3
bi tvorile večje upravne enote (okraji, departmaji, distrikti) in NACE 4, v
katero bi sodile preostale manjše upravne enote. Slovenija bi po tej opre-

6

CLRAE, http://www.coe.fr/cplre/indexe.html, november 2004.
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delitvi kot država sodila v drugo kategorijo, upravne enote (občine) v četrto kategorijo, tretjo stopnjo pa bi lahko zapolnili z regijami (Vrišer,
1998: 134).

1.2 Regionalni razvoj
Gulič in Praper (1998: 52–53) opredeljujeta regionalni razvoj kot usmerjanje takšnega gospodarskega, socialnega, prostorskega, infrastrukturnega, kulturnega in drugega razvoja neke države, ki bo imel pozitivne
sinergijske učinke na učinkovitost in skladnost razvoja narodnega gospodarstva države kot celote in njenih posameznih (regionalnih) delov.
Usmerjanje učinkovitega in skladnejšega regionalnega razvoja vključuje
tudi izbor ustreznih razvojnih strategij, politik in ukrepov, s katerimi se
ustvarjajo ustrezni pogoji in okolje za čim manj moteno delovanje tržnih
zakonitosti, ki naj pospešujejo zaželene razvojne procese. Dejavnost regionalnega razvoja vključuje tudi načine reševanja vprašanj o nosilcih
razvojnih spodbud (gospodarski, državni ali lokalni subjekti) in vprašanj
upravno-teritorialne ravni, na katerih naj se oblikujejo razvojne spodbude (občina, okraj, regija, država, nadnacionalne skupnosti).

1.3 Regionalizem
Odum (1938) opredeljuje regionalizem kot filozofijo in tehniko samopomoči, samorazvoja in iniciativnosti, v kateri vsaka regionalna enota ni
samo predmet pomoči, pač pa je privržena polnemu razvoju lastnih
virov in sposobnosti. Ključ za prerazporeditev bogastva in izenačevanje
razvojnih možnosti je treba najti v sposobnostih vsake regije, da bogastvo ustvarja in ga ohranja z dobro uravnovešenimi programi proizvodnje in porabe. Mlinar (1986: 202) trdi, da pomeni regionalizem idejno
usmeritev in družbeno gibanje, ki postavlja v ospredje vse tisto, s čimer
se uveljavljata posebna identiteta in samostojnost določene regije. Vlaj
(1998a: 319) razume regionalizem kot pojav, ki je s procesom regionalizacije usmerjen h končnemu cilju – nastanku regij. Gre za sodoben
pojav pri oblikovanju držav, kjer je na eni strani osrednja oblast, na drugi
pa so lokalne skupnosti. Regionalizmu ustreza opredelitev regije kot skupine človeških, kulturnih, jezikovnih in drugih posebnosti, ki opravičuje
nastanek telesa, ki ima večjo ali manjšo stopnjo politične avtonomije.
Najpogosteje uporabljeni utemeljitvi regionalizma sta politično-participativna in kulturno-zgodovinska. Prva poudarja politične prednosti decentralizirano upravljane družbe (regionalizem kot sredstvo zbliževanja
med državo na eni ter (ožjimi ali širšimi) lokalnimi skupnostmi (interesi)
na drugi strani), druga utemeljitev pa izhaja iz pomembnosti globljih kulturno-zgodovinskih vezi, ki naj bi povezovale in združevale prebivalce
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različnih regij v državi. Bugarič (1998: 121) priznava obe omenjeni utemeljitvi, vendar obenem meni, da je plodna razprava o regionalizmu v
sodobni družbi mogoče šele takrat, ko v razpravo vključimo še ekonomski vidik. Vpeljava »politično-kulturnih« regij je smiselna le ob sočasnem
oblikovanju regionalne ekonomske politike, kot jo poznajo južna Danska, Irska ali severozahodna Nemčija (Bugarič, 1998: 121). Po Bugaričevem (prav tam) mnenju doseže oblikovanje regij svoj namen šele s
hkratnostjo vseh treh argumentov, saj se šele s tem omogoči razvoj oziroma udejanjanje političnih in kulturno-zgodovinskih posebnosti v različnih regijah v državi ob predpostavki, da bodo te regije imele tudi
ustrezne ekonomske vzvode za dejansko uresničevanje regionalne politike. V primeru regij, ki so brez dejanske ekonomske moči oziroma avtonomije, obstaja velika verjetnost, da takšne regije prej ali slej postanejo
samo še dodatna obremenitev državnega proračuna. Odsotnost lastnih
finančnih virov pa hkrati zmanjšuje politično avtonomnost regij pri vodenju regionalne politike. Krog je tako sklenjen: ekonomska odvisnost
spodjeda politično avtonomijo regij, politična odvisnost regij od države
pa onemogoča razvoj decentraliziranega upravljanja.

2 PROCES REGIONALIZACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
V skorajda vseh evropskih državah obstajajo poleg občin tudi širše lokalne samoupravne skupnosti, pa kakorkoli se že imenujejo. To so lokalne
skupnosti, ki delujejo na širšem teritorialnem območju, na območju, ki
obsega več občin. Proces regionalizacije Slovenije se je začel že takoj po
osamosvajanju, čeprav je bila pozornost sprva usmerjena izključno na
ožje lokalne samoupravne skupnosti. Skupaj s pripravami na ustanovitev
novih občin pa so se začele tudi priprave na ustanovitev pokrajin. Vendar pa je bila problematika slovenskih regij oziroma pokrajin od vsega
začetka sporna, in sicer prvič zaradi »znamenitega« 143. člena Ustave RS,
ki zahteva, da se občine v pokrajine povezujejo prostovoljno,7 drugič pa
zaradi tega, ker se zastavlja tudi vprašanje, ali je Slovenijo glede na njen
teritorialni obseg sploh smiselno notranje razčlenjevati na pokrajine. Ob
tem so se pojavljala tudi – redkejša – vprašanja, ali Slovenija pokrajine
resnično sploh potrebuje in kateri je primarni razlog za to potrebo. Prob7

143. člen Ustave RS se glasi: »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« (Ustava
RS, Uradni list RS št. 33/91, 28. december 1991). Ustanovitelj pokrajine bi bile v
skladu s tem členom torej občine.
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lem 143. člena ustave se je v praksi pokazal s sprejemom Zakona o lokalni samoupravi in s pripravo posebnega Zakona o pokrajinah. Ob zapletih se je izkazalo, da je edina racionalna rešitev sprememba 143. člena ustave, saj ustanovitev pokrajin ne more biti odvisna le od volje občin, pač
pa jih mora ustanoviti država z zakonom, pred tem pa mora država zagotoviti tudi vse elemente pravnega statusa avtonomnih lokalnih skupnosti
(Vlaj, 2001: 552).
Regionalizacija Slovenije še zdaleč ni preprosta naloga. Naravno in
družbeno-geografsko zelo pestro in neenotno slovensko ozemlje sicer
po eni strani naravnost vodi k členitvi na pokrajine, po drugi strani pa se
ob tem zastavljajo mnoga vprašanja in pomisleki, tako da noben dosedanji primer regionalizacije Slovenije ni bil povsem ustrezen in ni dobil
vsestranske javne ali strokovne podpore (Vrišer, 1998: 131). Ta ugotovitev se ne nanaša samo na delitve v posameznih strokah (npr. geografske,
etnološke, arhitekturne), ampak velja tudi za upravnopolitične delitve
Slovenije. Odkar so v Avstro-Ogrski pred več kot 150 leti vpeljali sodobno upravno ureditev z občinami, okraji in deželami, so tudi te doživele
veliko sprememb. Upravnopolitične delitve so bile v slovenski zgodovini izpeljane po zelo različnih vsebinskih zasnovah, tako da so primerjave
med njimi praktično nemogoče in tudi nesmiselne. Upravna ureditev v
dobi Avstro-Ogrske je razlikovala pet hierarhičnih stopenj: občine, sodne
(davčne) okraje, politične okraje, dežele in državo. Uprava v času Kraljevine Jugoslavije je imela štiri stopnje: občine, okraje, banovine in državo.
V socialističnem obdobju so upravo sestavljale tri stopnje, in sicer občine, republike in država. Dejansko pa bi lahko govorili še o dodatni, četrti
stopnji, saj se je resnična lokalna samouprava izvajala predvsem v samoupravnih krajevnih skupnostih. Upoštevati zgodovinsko dediščino bi
pomenilo, da bi sedanje slovensko državno ozemlje razdelili na tri pokrajine, in sicer Kranjsko, Štajersko in Primorsko (Vrišer, 1998: 135); ob
tem je očitno, da se pri regionalizaciji Slovenije na zgodovinsko dediščino ni mogoče povsem opreti.
Po mnenju večine strokovnjakov kažeta razvoj lokalne samouprave in
pretirana centralizacija nalog od osamosvojitve naprej na potrebo po
krepitvi moči občine v razmerju do države prek pokrajine kot druge (širše) ravni lokalne samouprave. Pokrajina naj bi opravljala državne naloge, ki jih je treba opravljati na ravni pokrajine, poleg tega pa tudi samoupravne naloge lokalnega pomena. Ustanovitvi pokrajin se skoraj gotovo
ne bo mogoče izogniti, saj je zanjo več razlogov, kot je razlogov proti nji.
Eden najbolj utemeljenih razlogov v prid regionalizaciji Slovenije je
gotovo dejstvo, da so se od osamosvojitve Slovenije razvojne razlike
med slovenskimi pokrajinami še dodatno poglobile. Močno nadpovprečno rast in hiter razvoj kaže osrednja regija z Ljubljano kot glavnim
mestom; tej regiji do določene mere sledi še obalno območje in nekatera
regionalna središča. Sloveniji grozijo velike razlike v stopnji razvitosti in
kakovosti življenja prebivalcev v njenih različnih delih, ki bodo po eni
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strani poglabljale razlike med regijami, po drugi strani pa krepile odpor
do njenega središča (Ribičič, 1999: 202). Za uspešen razvoj Slovenije je
ključno to, da se proces marginalizacije vsega, kar ni okolica državnega
središča, ne nadaljuje. Eden od mogočih načinov boja proti neenakomernemu razvoju je ustanovitev pokrajin, na katere pa bo treba prenesti
tudi pomemben del ekonomske moči in pomemben del pristojnosti, ki
so sedaj trdno v rokah države. Odločitev o prenosu dela ekonomske
moči in krepitvi samostojnosti regij je v mnogih državah močno povečala regionalni razvoj – kot primer se pogosto navaja Irska, ki naj bi ustanovila regije ravno iz tega razloga (Bugarič, 1998: 123).8 Neenakomerno
razvijajoča se država, v kateri je razvitost daleč največja ravno v državnem središču, potem pa skokovito pada, se lahko sreča z velikimi težavami pri povezovanju s sosednjimi območji v okviru skupnega evropskega
ekonomskega trga (Ribičič, 1999: 202).
Pogost razlog v prid potrebi po takojšnji regionalizaciji Slovenije je
tudi vedno večja stopnja centraliziranosti države. Reforma lokalne samouprave se je doslej namreč bolj ali manj ukvarjala z ustanavljanjem
oziroma preoblikovanjem občin, kar se je v praksi pokazalo v tem, da
smo iz 62 občin v prvih letih po osamosvojitvi prišli na današnjih 193 občin s težnjo po nadaljnjem drobljenju. Reforma je povezovanje na regionalni ravni popolnoma zanemarila. Ta napaka je bila po mnenju mnogih
(glej npr. Ribičič, 1999; Šmidovnik, 1999; Vlaj, 1998a ali Virant, 1999)
zgolj logična posledica ustavne zasnove pokrajine kot širše samoupravne lokalne skupnosti, ki je le izpeljanka iz nove občine. Težnja po nadaljevanju drobitve Slovenije na vedno nove občine je kljub poskusom, da
bi s sistemom financiranja zmanjšali interes po oblikovanju izrazito
majhnih (in od države odvisnih) občin, še vedno močno prisotna (Haček, 2001).
Ko se je sprejemala ustava, se je Slovenija borila za svoj obstoj, za samostojnost in mednarodno priznanje. Danes je Slovenija članica Evropske unije. Če se je regionalizacija pred desetimi leti povezovala s strahom
pred dezintegracijo zaradi bolečih krčev, v katerih je razpadla jugoslovanska federacija, je danes stanje povsem drugačno. Ob tem je treba
upoštevati, da se bo Slovenija v prihodnosti še intenzivneje povezovala s
sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije. Vse naše sosede so države z razvitim notranjim regionalizmom.9 Slovenija pomanjkanje notranje regionalizacije nadomešča na različne načine: pri čezmej8

9

V zvezi z možnostmi pridobivanja sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije
pri nas na splošno velja zmotno prepričanje, da vodi dostop do teh skladov izključno preko notranje regionalizacije. Dejstvo je, da to ni potrebno, ker lahko Slovenija kot majhna država skuša pridobiti status nerazvite regije kot celota, kar bi bilo z
makroekonomskega vidika tudi najbolj smotrno, poleg tega pa lahko za sredstva iz
nekaterih skladov kandidirajo tudi občine oziroma združenja občin.
Avstrija ima dežele in je federalno urejena država, Italija in Madžarska imata regije,
Hrvaška pa županije.
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nem sodelovanju z dejavnostjo obmejnih občin in pri prizadevanjih za
pridobitev sredstev Evropske unije s povečano dejavnostjo države.
Kljub temu pa veliko strokovnjakov10 poudarja, da monocentrizem
slabi Slovenijo in jo hromi. Že na prvi pogled je jasno, da bi z ustanovitvijo regij izboljšali možnosti za konkuriranje za sredstva strukturnih regionalnih in drugih skladov Evropske unije. S tem bi lahko nadomestili vsaj
del sredstev, ki jih bo Slovenija morala nedvomno porabiti za vzpostavljanje novih pokrajin. V prid regionalizaciji se pogosto navajajo predvsem ti razlogi:11 regije ne prinašajo dvoma o teritorialni enotnosti države, marveč omogočajo bolj razčlenjeno izražanje ljudske suverenosti na
ravni, ki je bližja državljanom; regija je decentralizirana enota, sposobna
prevzeti izzive 21. stoletja, saj so tradicionalne strukture lokalne samouprave postale premajhne za opravljanje nekaterih lokalnih zadev; regija
postaja bistven dejavnik gospodarskega napredka in razvoja s proizvajanjem bogastva in zaposlovanja na okoljsko primeren način; regionalizacija je vedno izraz samozaupanja države, njena zavrnitev pa je dokaz nasprotnega.
Razlogi za oblikovanje širše ravni lokalne samouprave v Sloveniji so
torej notranji in zunanji. Kot najpomembnejši notranji razlog se navaja
zlasti nujnost uvedbe pokrajin zaradi notranjih razvojnih problemov in
uveljavljanja načela subsidiarnosti oziroma procesa decentralizacije. V
razvoju zaostala področja tvorijo več kot 70 % slovenskega ozemlja. Delež sredstev, ki jih državni proračun namenja neposredno za regionalni
razvoj, se iz leta v leto, realno gledano, zmanjšuje in je nižji, kot je v povprečju v državah Evropske unije. Kmalu po vzpostavitvi prve mreže
občin se je postavilo vprašanje oblikovanja druge ravni lokalne samouprave, saj je postalo jasno, da se razreševanja regionalnih težav ne da
poenostaviti na odnose med državo in velikim številom majhnih ter zelo
različnih občin, ki imajo sicer formalno enake naloge, vendar je njihova
možnost za uresničevanje izvirnih in morebitnih prenesenih nalog zelo
različna (Predlog zakona o pokrajinah, 1998: 2–4).
Pogosteje kot notranji se v strokovnih razpravah o ustavnih spremembah navajajo zunanji razlogi,12 ki jih lahko strnemo v ugotovitev, da so
pokrajine v Sloveniji potrebne zaradi primerljivosti z drugimi članicami
Evropske unije in možnosti prenosa sredstev za skladnejši regionalni
razvoj. Že sedaj se namreč kažejo velike regionalne razlike v Evropski
uniji in v Sloveniji, pa naj Slovenijo štejemo kot regijo ali pa kot unitarno
državo z notranjo strukturiranostjo na pokrajine. V zahodni Evropi se je
po drugi svetovni vojni uveljavilo več oblik razvoja, v osemdesetih letih
10
11

12

Glej npr. Ribičič (1999), Vlaj (2004) ali Šmidovnik (2000).
The current state and prospect for regionalisation in Europe. Congress of Local
and Regional Authorities of Europe, Sixth Session, Strasbourg, 20. maj 1999, str.
3–5.
Glej npr. Ribičič (1998), Šmidovnik (1998), Vlaj (1998), Haček (2001) ipd.
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se je začel uveljavljati prenovljen model skladnejšega regionalnega razvoja, razvoja »od spodaj navzgor«. Politika Evropske unije je usmerjena v
krepitev v razvoju nazadujočih regij; gre za podpiranje notranjega razvoja, ki izhaja iz razvojnih pobud lokalnih skupnosti. Poudarja se pomen
regionalnih virov, ekološko sprejemljivega razvoja ter vključevanje domačega prebivalstva. Pri regionalni politiki Evropske unije gre za iskanje
sožitja med procesi globalizacije in regionalizacije.
Kot najpomembnejši razlog proti uvedbi regij pa je potrebno navesti
izrazito odsotnost močnega in pristnega interesa za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. Bistvo lokalne samouprave mora namreč biti v ljudeh, ki živijo na nekem ozemlju in imajo iskren interes, da
bi določene lokalne zadeve, ki so ožje od državnega pomena, urejali
sami z lastno odgovornostjo ali posredno po organih, ki bi jih v ta
namen izvolili. Tako nastalim lokalnim skupnostim morajo biti priznane
tudi njihove izvirne naloge, ki so vezane predvsem na interese lastnih
prebivalcev. Gre za uresničevanje treh ključnih prvin13 lokalne samouprave bodisi na ravni ožjih samoupravnih lokalnih skupnosti bodisi na
ravni širših samoupravnih lokalnih skupnosti. Do sedaj pri nas ni bilo
mogoče zaslediti pristnega interesa prebivalcev širših samoupravnih lokalnih skupnosti niti interesa občin, o čemer smo že govorili.
Razprava o uvajanju druge ravni lokalne samouprave in posledično o
regionalizaciji države je povezana z uresničevanjem načela subsidiarnosti. V unitarni državi je regionalizacija pravzaprav način uvajanja vmesne
stopnje med občinami in državo. Osnutek Evropske listine regionalne
samouprave v uvodu poudarja, da so regije eden od temeljev demokratičnih držav, bistven sestavni del države in primerna raven oblasti za
učinkovito uresničevanje načela subsidiarnosti. Regionalizacija mora biti
izvedena tako, da ne zmanjšuje avtonomije občin, temveč varuje njihovo
samostojnost ob upoštevanju načel Evropske listine o lokalni samoupravi.
Naraščajoč proces decentralizacije, krepitev demokracije in sistem novega upravljanja javnega sektorja zahtevajo nove, izpopolnjene mehanizme dialoga med državo, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi, njihovimi združenji ter državljani. V demokratičnih državah je cilj regionalnih in
lokalnih skupnosti celovito uresničevanje lokalne demokracije in zagotavljanje najboljših možnih odgovorov na potrebe prebivalstva. V ta
namen pa morajo različne ravni oblasti medsebojno sodelovati, nesoglasja pa reševati z vidika doseganja omenjenih ciljev. Institucionalni dialog temelji na načelih učinkovitosti, preglednosti in racionalnosti in je
bistven del vsake demokratične države (Vlaj, 2004: 148).

13

S tem mislimo na teritorialno, funkcionalno in organizacijsko prvino lokalne samouprave.
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA
Z empirično raziskavo14 med nosilci političnega in gospodarskega odločanja v slovenskih občinah smo želeli preveriti dosedanja teoretična
spoznanja oziroma trditve, ki se stalno pojavljajo v strokovnih krogih
brez konkretne empirične podlage. V prvem delu raziskave nas je zanimal odnos med središčem države in posameznimi slovenskimi regijami.
Ta odnos se namreč pogosto navaja kot najpomembnejši notranji razlog
za uvedbo pokrajin, in sicer predvsem zaradi notranjih razvojnih problemov in uveljavljanja načela subsidiarnosti oziroma procesa decentralizacije. V razvoju zaostala področja naj bi tvorila več kot 70 % slovenskega
ozemlja (Prašnikar, 2002: 333). Nosilci političnega in gospodarskega odločanja navedenim stališčem v veliki meri pritrjujejo, pri čemer 94,5 %
vprašanih županov in 83,5 % vprašanih gospodarstvenikov meni, da je v
glavnem mestu države skoncentrirano preveč moči in sredstev, posamezne slovenske regije pa so zaradi tega zapostavljene. Obe skupini pa
se strinjata s trditvijo, da je v Sloveniji treba vzpostaviti primernejše ravnovesje med središčem in preostalim delom države.
Tabela 1: Odnos med središčem države in regijami I (v %).
V javnosti je slišati različna mnenja o odnosu med
Ljubljano kot centrom države in ostalimi regijami.
Kakšno je vaše mnenje?
V Ljubljani je skoncentrirano preveč moči in sredstev,
regije pa so zapostavljene
Moč in sredstva so uravnoteženo razporejeni
med Ljubljano in regijami
Ljubljana ima premalo vpliva na regije,
ki posedujejo preveč moči in sredstev
Drugo
SKUPAJ

Župani slovenskih občin
(N = 165)

Gospodarstveniki
(N = 79)

94,5

83,5

1,2

12,7

0,6
3,6
100

2,5
1,3
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Tabela 2: Odnos med središčem države in regijami II (v %).
Kako bi bilo potrebno urediti odnos med Ljubljano
kot središčem države in regijami v Sloveniji?
Slovenija mora imeti močno središče države, katerega
politiko morajo regije brezpogojno uresničevati
V Sloveniji je potrebno vzpostaviti ravnovesje
med središčem države in regijami
Slovenijo je potrebno urediti kot federacijo regij
Drugo
SKUPAJ

Župani slovenskih občin
(N = 165)

Gospodarstveniki
(N = 79)

0,6

1,3

92,7
3,0
3,6
100

91,1
5,1
2,5
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.
14

Empirično raziskavo smo s pomočjo študentov 4. letnika politologije – smer analiza politik in javna uprava na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani izved-
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Nadalje smo politične in gospodarske nosilce odločanja spraševali po
njihovi podpori procesu regionalizacije Slovenije. Velika večina županov se s procesom regionalizacije države strinja, pri čemer pa je opazno
manjša podpora gospodarstvenikov – ta je za 16,3 % nižja od tiste, ki jo
izkazujejo župani slovenskih občin. Razliko med obema skupinama akterjev je opaziti tudi pri vprašanju, ki se v javnosti pri tematiki regionalizacije pojavlja najpogosteje – vprašanju števila bodočih pokrajin. Medtem ko se gospodarstveniki večinsko zavzemajo za manjše število
pokrajin, pa so mnenja med župani slovenskih občin precej bolj neenotna, pri čemer pa se največji delež vprašanih (41,6 %) prav tako zavzema
za manjše število večjih pokrajin.
Tabela 3: Podpora regionalizaciji Slovenije (v %).
Ali se strinjate z
regionalizacijo Slovenije?
Da
Ne
Ne vem
SKUPAJ

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

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

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Tabela 4: Najprimernejše število pokrajin v Sloveniji (v %).
Kakšno število pokrajin bi bilo
za Slovenijo najprimernejše?
Manj kot 8
Od 8 do 10
Od 10 do 12
Od 12 do 14
Več kot 14
Ne vem, brez odgovora
SKUPAJ

Župani slovenskih občin
(N = 168)
41,6
16,1
13,7
23,2
1,2
4,2
100

Gospodarstveniki
(N = 79)
62,0
21,5
6,3
1,3
0
8,9
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Eno najbolj zanimivih ugotovitev so prinesli odgovori na vprašanje,
kdo bi moral odločati o uvedbi pokrajin. Gre za vprašanje, ki je že celotno obdobje od uvedbe lokalne samouprave v središču pozornosti, saj se

li v novembru in decembru 2004 na populaciji 193 županov slovenskih občin in
300 predsednikov uprav oziroma direktorjev največjih slovenskih podjetij po številu zaposlenih (po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2003). Realizacija je bila v obeh skupinah zelo različna in sicer smo uspeli anketirati 168 županov slovenskih občin (kar je 87 % realizacija) ter 79 gospodarstvenikov (kar je
26,3 % realizacija). Reprezentativnost ankete, v katero so bili zajeti gospodarstveniki, je zaradi takšnega odziva seveda vprašljiva.
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neposredno navezuje na vprašanje ustavne problematike ob uvajanju
druge ravni lokalne samouprave (Haček, 2001). Sedanja ureditev glede
uvajanja pokrajin in odločanja o tem vprašanju je namreč zelo jasna –
najpomembnejši odločevalci so slovenske občine, brez soglasja in kooperacije katerih bi bila vsaka ustanovitev pokrajin protiustavna. Ob tovrstnih zapletih se je jasno pokazalo mnenje večine strokovnjakov, po
katerem je edina racionalna rešitev sprememba ustave, saj ustanovitev
pokrajin ne more biti odvisna le od volje občin, pač pa jih mora ustanoviti država z zakonom, pred tem pa mora država zagotoviti tudi vse elemente pravnega statusa avtonomnih lokalnih skupnosti.15
Tabela 5: Nosilec odločitve o uvedbi pokrajin v Sloveniji (v %).
Kdo bi moral biti najpomembnejši
odločevalec pri uvajanju pokrajin v RS?
Državni zbor RS
Vlada RS
Slovenske občine
Državljani RS
Kdo drug
Ne vem, brez odgovora
SKUPAJ

Župani slovenskih občin
(N = 168)
35,1
4,8
29,2
6,5
17,9
6,5
100

Gospodarstveniki
(N = 79)
48,1
15,2
8,9
17,7
2,5
7,6
100

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Največji delež županov slovenskih občin (35,1 %) je v naši anketi v
nasprotju s pričakovanji menil, da naj bo ključni odločevalec pri uvajanju pokrajin v Sloveniji Državni zbor RS, temu mnenju pa pritrjuje tudi
večinski delež gospodarstvenikov (48,1 %). Seveda so nas ob tem zanimale razlike v odgovorih županov glede na velikost občin, iz katerih prihajajo. V preteklih letih so se namreč v javnosti pogosto pojavljala mnenja, da spremembi ustave in posledični obvezujoči regionalizaciji države
iz različnih – zlasti pa finančnih – razlogov nasprotujejo zlasti v najmanjših občinah. V Tabeli 6 so prikazana mnenja slovenskih županov o tem,
kdo naj bo odločilni akter pri regionalizaciji Slovenije – ali občine (dosedanja ureditev) ali Državni zbor RS (obvezujoča uvedba pokrajin). Rezultati vsekakor potrjujejo naša izhodišča – opazimo lahko, da kar polovica
županov iz najmanjših občin (hkrati pa le dobra desetina iz največjih)
meni, da naj obvelja sedanja ureditev, pri kateri so ključni odločevalec
ob uvajanju pokrajin ravno občine. Nasprotno pa 60,5 % županov iz
največjih občin (in le dobra tretjina iz najmanjših občin) meni, da naj
postane najpomembnejši odločevalec v postopku ustanavljanja pokrajin
Državni zbor RS, ob čemer lahko sklepamo, da se zavzemajo za spremembo ustave in zakonsko uvajanje pokrajin. Ob tem je zlasti zanimivo,
da rešitev, po kateri bi bila Državni zbor RS in občine skupaj enako15

Glej npr. Vlaj, 2001: 552.
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vredno ključna akterja, med župani slovenskih občin ne uživa večje podpore.
Tabela 6: Župani o nosilcu odločitve o uvedbi pokrajin v Sloveniji.
Velikost občine
Kdo bi po mnenju ŽUPANOV
moral biti najpomembnejši odločevalec
pri uvajanju pokrajin v Sloveniji
Državni zbor RS
število
% od celote
34,8 %
Vlada RS
število
% od celote
3,0 %
občine
število
% od celote
50,0 %
državljani
število
% od celote
9,2 %
občine in Državni
število
zbor RS
% od celote
SKUPAJ
število
% od celote

do 5.000
prebivalcev
23
37,1 %
2
11,4 %
33
34,3 %
6
2,8 %
2
3,0 %
66
100 %

od 5.000 do 10.000
prebivalcev
13
60,5 %
4
5,3 %
12
10,6 %
1
10,6 %
5
14,4 %
35
100 %

SKUPAJ
nad 10.000
prebivalcev
23
42,4 %
2
5,7 %
4
35,4 %
4
7,9 %
5
13,0 %
38
100 %

59
8
49
11
12
8.6 %
139
100,0 %

Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Tabela 7: Vzroki za nasprotovanje občin uvedbi pokrajin v Sloveniji
(v %).
Vzroki
nasprotovanja
Strah pred izgubo avtonomije občin
Strah pred zmanjšanjem finančnih virov občin
Strah pred prenosom nalog iz občin na pokrajine
Strah pred nadaljnjo centralizacijo države
Strah pred zmanjševanjem vloge in pomena
občin v sistemu lokalne samouprave
Drugo

Župani slovenskih občin
(N = 168)
33,3
52,4
23,8
24,4

Gospodarstveniki
(N = 79)
44,9
61,5
37,2
12,8

45,2
8,3

37,2
3,8

Opomba: Anketiranci so odgovarjali na vprašanje »Veliko slovenskih občin nasprotuje obvezni uvedbi pokrajin. Zanima nas, kje je po vašem mnenju vzrok tega nasprotovanja? (možnih je več odgovorov)«. V tabelo so vključeni zgolj pozitivni odgovori. Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v RS«.

Ob tem so nas seveda zanimali tudi glavni vzroki nasprotovanja obveznemu uvajanju pokrajin v Sloveniji. Na podlagi podatkov v Tabeli 7
lahko ugotovimo, da je primarni vzrok tako po mnenju županov, kot
tudi po mnenju gospodarstvenikov strah občin pred zmanjšanjem njihovih finančnih virov. V tem trenutku občin pokrajine gotovo ne zanimajo,
saj si je glede na realno stanje lokalne samouprave v Sloveniji mogoče
zamisliti kar nekaj razlogov, zakaj občine in njihova vodstva nad prostovoljnim ustanavljanjem pokrajin niso posebej navdušene (Pirnat, 1999:
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241–242): pokrajine bi pomenile obveznost občin, da nekatere lokalne
zadeve prenesejo na višji raven odločanja (ker je izvirni smisel pokrajine
kot prostovoljnega združenja občin); pokrajine bi pomenile novo in neprijetno konkurenco pri pridobivanju finančnih sredstev, zlasti državnih;
pokrajine bi bile tudi konkurenca občinam pri komunikaciji z državo.
Zato je razumljivo, da tako nosilci političnega, kot tudi gospodarskega
odločanja na drugo in tretje mesto vzrokov nasprotovanja občin obveznemu uvajanju pokrajin v Sloveniji postavljajo strah pred izgubo avtonomije občin ter strah pred nadaljnjo centralizacijo države.
Tabela 8: Najznačilnejši problemi slovenske politike (v %).
Problemi slovenske politike

Župani slovenskih občin Rang
(N = 166)

1. zagotavljanje človekovih pravic
in svoboščin
2. razvoj zasebnega podjetništva
3. socialna pravičnost in varnost
4. zmanjšanje nezaposlenosti
5. povečanje konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva
6. duhovna obnova
7. povečanje obrambne moči in zagotovitev
reda v državi
8. zaščita naravnega okolja
9. skladno življenje Slovencev in narodnih
manjšin v Sloveniji
10. vzpostavitev in razvoj regij kot nove oblike
lokalne samouprave
11. izboljšanje položaja žensk
12. uveljavitev Slovenije kot članice EU
SKUPAJ

Gospodarstveniki
(N = 78)

Rang

6,0
9,3
15,5
11,3

7.
5.
3.
4.

3,4
10,0
11,7
8,2

8.
5.
4.
6.

18,5
3,6

2.
9.

28,1
3,4

1.
8.

0,8
7,8

11.
6.

0,9
6,9

10.
7.

1,2

10.

0,9

10.

19,9
0,1
5,8
100

1.
12.
8.

12,6
0,5
13,4
100

3.
12.
2.

Opomba: Anketirance smo prosili, naj izmed dvanajstih ponujenih problematik slovenske politike izberejo največ tri. Posamezna problematika je uvrščena tem višje, čim več anketirancev jo je izpostavilo kot najznačilnejši problem slovenske politike. Vir: Raziskava v okviru CRP »Lokalna demokracija v
RS«. Spearman Rho: 0,825 (sig: 0,001).

Na koncu so nas v anketi zanimali še najznačilnejši problemi slovenske politike. Anketirancem smo predstavili seznam dvanajstih bolj ali
manj aktualnih problemov slovenske politike in jih prosili, naj med njimi
izpostavijo tri najpomembnejše; med teh dvanajst problemov smo uvrstili tudi vzpostavitev in razvoj regij kot nove oblike lokalne samouprave.
Relativno presenetljivo je največ županov slovenskih občin (19,9 %) izpostavilo ravno ta problem, postavili so ga celo pred povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (18,5 %) in problematiko socialne
varnosti in pravičnosti (15,5 %). Česa podobnega od vodilnih gospodarstvenikov vsekakor nismo mogli pričakovati, čeprav so tudi ti problem ustanavljanja pokrajin postavili na visoko, tretje mesto (na prvem mestu je
bil problem povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, na
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drugem pa uveljavljanje Slovenije kot članice Evropske unije). Mnenja
obeh skupin glede ključnih problemov slovenske politike so torej relativno podobna (Spearmanov koeficient je relativno visok: 0,825), kar
pomeni, da tako nosilci političnega, kot tudi gospodarskega odločanja
ocenjujejo, da je uvajanje širših lokalnih samoupravnih skupnosti ena
najpomembnejših prihodnjih nalog slovenske države.

4 SKLEP
Lokalna samouprava ima od države do države različen položaj in
pomen, njeno bistvo pa je povsod enako: namenjena je zadovoljevanju
potreb prebivalstva v okvirih, ki so ožji od državnega. Za evropske države je značilno, da je v njih lokalna samouprava praviloma organizirana
na več ravneh. Tako obstajajo ob občinah, ki so temeljne lokalne samoupravne skupnosti, še širše lokalne samoupravne skupnosti, ki opravljajo
naloge, ki so gledano z nivoja države lokalnega pomena, gledano z nivoja občine pa take, da presegajo njene zmogljivosti in jih le-ta zaradi različnih razlogov ne more opravljati. Regionalizem in regionalizacija je v zadnjem desetletju ena najaktualnejših tem znotraj evropskih institucij in v
Evropski uniji. Institucije Evropske unije spodbujajo preoblikovanje lokalne samouprave in si prizadevajo za zmanjševanje razvojnih razlik in
odpravljanje skrajnih rešitev. Po drugi strani pa Unija nima enotnega regionalnega modela, ki bi nadomestil množico obstoječih različnih rešitev, niti ne želi nobenega izmed obstoječih modelov vsiljevati.
V trinajstih letih samostojnosti Slovenija še ni zmogla dovolj interesa in
politične volje, da bi začela s procesom regionalizacije, znotraj katerega bi
se začela tudi decentralizacija. Slovenija širše lokalne samoupravne skupnosti vsekakor potrebuje, o čemer jasno pričajo tudi rezultati naše empirične raziskave. Vendar pa Slovenija pokrajin ne potrebuje zaradi pritiskov iz Unije ali zaradi tega, ker v nasprotnem primeru ne bi mogla črpati
prav nobenih sredstev iz evropskih skladov. Slednja trditev se v laični javnosti sicer pogosto pojavlja in se navaja kot izgovor za nujnost takojšnje
ustanovitve – kakršnihkoli že pač – pokrajin. Treba je spoznati, da je ustanovitev pokrajin predvsem v našem, slovenskem interesu. Širše enote lokalne samouprave, pa kakorkoli jih že imenujemo, so namreč v Uniji v
zadnjih letih postale ena vodilnih moči tako evropske integracije, kot tudi
decentralizacije. Evropske regije so (bile) vedno mišljene zgolj kot dejavnik, ki naj zagotovi implementacijo razvojnih programov, zagotovi racionalno porabo v te namene zagotovljenih finančnih sredstev in v končni
fazi zagotovi dodaten ekonomski vpliv. To so tisti vzroki, zaradi katerih bi
morala širše enote lokalne samouprave ustanoviti tudi Slovenija.
Obenem pa drži trditev, da se Slovenija brez vzpostavljene in delujoče
regionalne mreže ne more povsem enakovredno kosati za sredstva iz
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evropskih regionalnih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki so
namenjena regijam, njihovemu razvoju in čezmejnemu sodelovanju. V
okviru pristopnih pogajanj je bilo potrjeno, da bo Slovenija od vstopa v
Unijo do izteka veljavnega proračunskega obdobja Unije konec leta
2006 na ravni NUTS-2 obravnavana kot ena sama regija. Slovenija bo v
tem obdobju upravičena do vseh vrst strukturnih in kohezijskih pomoči,
ki so trenutno na voljo. Ta rešitev pa seveda ni dokončna, zato bo treba v
relativno kratkem času poiskati najustreznejšo rešitev, pri kateri nihče
izmed ključnih akterjev ne bo imel občutka, da je bil njegov primarni interes (ponovno) grobo poteptan.
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FINANCIRANJE SLOVENSKIH OBČIN
Vilma MILUNOVIČ*

Prispevek podaja pregled sistema financiranja slovenskih občin od uvedbe lokalne samouprave do danes s poudarkom na
bistvenih vsebinskih spremembah in dopolnitvah sistema. Na
osnovi analize je razvidno, da vzpostavljen sistem v zadostni
meri ne upošteva načel Evropske listine o lokalni samoupravi,
ki izhajajo iz predpostavke, da morajo biti občinam zagotovljeni zadostni finančni viri, s katerimi občine avtonomno razpolagajo. Zato so nujni popravki obstoječega sistema v smeri
večje vertikalne izenačenosti davčne strukture in večje finančne avtonomije občin ob hkratni krepitvi občinskega
finančnega menedžmenta.

1 SPLOŠNA NAČELA FINANCIRANJA OBČIN
Vprašanje financiranja lokalnih skupnosti je eden od ključnih dejavnikov delovanja lokalne demokracije. Občina je v našem sistemu lokalne
samouprave opredeljena kot temeljna lokalna skupnost, ki samostojno
ureja vse lokalne javne zadeve in samostojno razpolaga s svojim premoženjem. Opredelitev premoženja lokalnih skupnosti ter zagotovitev
trajnih in zadostnih virov financiranja je po Evropski listini o lokalni
samoupravi eno od najpomembnejših podlag uresničevanja lokalne
samouprave.
Ob upoštevanju osnovnih načel Evropske listine o lokalni samoupravi
morajo biti finančni viri v sorazmerju s pristojnostmi, ki jih določenemu
nivoju oblasti določata ustava in zakon, ob tem pa mora država izravnati
razlike med posameznimi enotami z dodatnimi sredstvi (Vlaj, 2001: 167).
Osnovna načela, ki jih opredeljuje Evropska listina o lokalni samoupravi
glede financiranja lokalnih skupnosti, so (Čebulj, 1997):
– načelo ustreznosti, ki zahteva, da ima lokalna skupnost ustrezne lastne
finančne vire, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolaga,
*

Mag. Vilma Milunovič je avtorica vrste strokovnih in znanstvenih prispevkov s področja občinskih javnih financ in finančnega menedžmenta v občini. Že vrsto let je
zaposlena na vodilnem mestu na področju občinskih javnih financ, poleg tega je
višja predavateljica na Fakulteti za management v Kopru.
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– načelo sorazmernosti, ki zahteva, da morajo biti finančni viri lokalnih
skupnosti v sorazmerju z njihovimi nalogami in pristojnostmi,
– načelo samofinanciranja, ki zahteva, da mora vsaj del finančnih virov
izvirati iz lastnih dajatev, ki jih lokalne skupnosti same določajo v okviru zakona,
– načelo elastičnosti, ki zahteva, da so finančni viri lokalnih skupnosti
dovolj raznovrstni in prilagodljivi, da čim bolj sledijo stroškom izvajanja poverjenih nalog in potrebam,
– načelo izravnave, ki ščiti finančno šibkejše lokalne skupnosti in zahteva, da država ne le s finančno izravnavo, temveč tudi z drugimi ustreznimi ukrepi (selektivne dotacije) zagotovi izenačenost med lokalnimi
skupnostmi,
– načelo sodelovanja, ki pomeni, da se lokalne skupnosti na ustrezen
način vpraša za mnenje glede dodelitve prerazporejenih finančnih
virov,
– načelo samostojnosti, ki zahteva, da sredstva, ki jih država dodeli lokalnim skupnostim kot subvencije in dotacije, niso strogo namenska in
da zagotavljanje takih sredstev ne sme posegati v temeljno svoboščino
lokalnih skupnosti, da prosto odločajo v okviru lastnih pristojnosti,
– načelo zadolževanja, ki opredeljuje, da imajo lokalne skupnosti za najemanje posojil za večje investicije v mejah zakona dostop do domačega trga kapitala.

1.1 Izhodišča fiskalne decentralizacije
Osnovni namen fiskalne decentralizacije oziroma fiskalnega federalizma
(Oates, De Mello, Diamond, Berenstein) je doseganje večjih narodnogospodarskih koristi, kot so gospodarska rast in socialna enakost, ter učinkovitejše zagotavljanje lokalnih javnih dobrin. Vendar raziskave in analize o fiskalni decentralizaciji opozarjajo tudi na negativne vidike tega
procesa, kot so korupcija, neupoštevanje zakonov ter ekonomska in
upravljavska neučinkovitost premajhnih enot lokalnih oblasti. Zato finančna decentralizacija zahteva ustrezen nadzor nad finančnim poslovanjem lokalnih skupnosti ter vzpostavitev odgovornosti lokalnih oblasti.
Oblikovanje decentraliziranih enot oblasti izhaja iz načela, da je učinkovito politično odločanje in učinkovita priskrba javnih dobrin dosežena
takrat, ko jih zagotavlja tisti nivo oblasti, ki je najbližje ljudem, ki jih potrebujejo, ter je hkrati usposobljen in sposoben to zagotavljati. Lokalna
oblast pri reševanju lokalnih javnih zadev izhaja iz boljšega poznavanja
problemov lokalnega okolja in ima s tem možnost za učinkovitejše reševanje teh problemov. Bistvo učinkovitega odločanja v decentralizirani
enoti oblasti je po navedbah Laussela (2002: 193) v tem, da o politikah na
tem območju odločajo predstavniki oblasti, izbrani med občani tega (njihovega) lokalnega območja.
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Pri doseganju osnovnega namena fiskalne decentralizacije, je bistveno
to, da je decentralizirana enota finančno avtonomna in da samostojno
odloča o pridobivanju in porabi finančnih virov za svoje delovanje.
Imeti mora na voljo zadosten obseg pretežno lastnih virov, da lahko z
njimi pokriva stroške za izvajanje svojih zakonskih pristojnosti ter možnost odločanja o njihovi porabi. Pri razporejanju prihodkov, ki zagotavljajo finančno stabilnost in avtonomnost lokalnih oblasti, bi morali izhajati iz naslednjih izhodišč (Vlaj, 2001: 169–170):
– davčni viri bi morali pokriti večino potreb lokalnega prebivalstva;
– lokalne skupnosti morajo biti čim bolj neodvisne od dotacij višjih
ravni oblasti;
– lokalne skupnosti naj imajo pravico določati vsaj enega ali dva lokalna
davka, kar jim omogoča opredelitev programov porabe glede na pripravljenost lokalnega prebivalstva, da jih plača;
– davki naj bodo pregledni za ljudi, ki nosijo davčno breme;
– dohodek od lokalnih davkov naj bi bil v medsebojni odvisnosti z ekonomsko rastjo in tako prilagojen naraščajočim potrebam v lokalni
skupnosti.
Slovenija spada med države z relativno nizko stopnjo fiskalne decentralizacije, saj se obseg lokalnih financ v skupnih javnih financah giblje
med 10 in 12 % javne porabe. V evropskih državah je ta delež v celotni
javni porabi v povprečju 22 %.1 Pod 10 % skupne javne porabe je zgolj v
petih evropskih državah. Najnižji deleži so v San Marinu, na Malti in v
Makedoniji (okoli 1 %), najvišji pa na Norveškem, kjer obsega lokalna
poraba kar 60 % celotne javne porabe. V državah OECD se delež porabe
lokalnih ravni oblasti v povprečju giblje na ravni 30 %.2
Delež javne porabe slovenskih občin v bruto domačem proizvodu
(BDP) prikazuje spodnja tabela. Iz podatkov v Tabeli 1 je razvidno, da se
javna poraba slovenskih občin v BDP giblje okrog 5 %. Javna poraba lokalnih skupnosti evropskih držav v okviru BDP se giblje od 0,11 % v San
Marinu in 1,4 % na Cipru do 27,5 % na Švedskem (Vlaj, 2001: 167–172).
Povprečna višina lokalne javne porabe v BDP v teh državah je 8,9 %. Po
novejših podatkih iz leta 2000 izkazuje najvišji delež lokalnih in regionalnih oblasti v BDP Danska, kjer je ta delež 31 % (Inštitut za primerjalno
pravo, 2002: 24). Pri teh primerjavah velja upoštevati, da imamo v Sloveniji samo en nivo decentralizirane oblasti, medtem ko jih imajo druge
države dva ali več.

1

2

Vir: Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities of Europe, The
financial resources of local authorities in relation to their responsibilites, Explanatory memorandum, Strasbourg, 21. april 1998. V: Vlaj (2001).
Vir: Oplotnik in Križanič (2002).
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Tabela 1: Delež javne porabe slovenskih občin v % BDP.
Leto
% v BDP

1995
4,6

1996
4,7

1997
4,8

1998
4,9

1999
5,1

2000
5,3

2001
5,3

2002
5,2

2003
5,1

2004
4,9

Vir: UMAR, Letna pomladanska poročila.

2 NORMATIVNI OKVIR FINANCIRANJA OBČIN
V SLOVENIJI
Sistemski okvir financiranja občin v Sloveniji opredeljujejo:
– ustava Republike Slovenije,
– zakon o lokalni samoupravi,
– zakon o javnih financah,
– zakon o financiranju občin,
– letni zakoni o izvrševanju državnega proračuna.
Ustava določa osnovni okvir za urejanje javnih financ lokalne skupnosti, ki temelji na lastnih virih lokalne skupnosti in na zagotavljanju dodatnih sredstev države po načelu vnaprejšnje izravnave razlik med občinami.
Občinam daje možnost, da predpisujejo davke v okviru pogojev, ki jih določata ustava in zakon. V 142. členu slovenska ustava določa: »Občina se
financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti
ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v skladu z
zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva.«
Z zakonom o lokalni samoupravi so v poglavju »Premoženje in financiranje občin« postavljena izhodišča za gospodarjenje s premoženjem
občine in osnovna izhodišča za oblikovanje sistema financiranja občin z
opredelitvijo finančnih virov lokalnih skupnosti, zagotavljanjem dopolnilnih sredstev države in opredelitvijo osnovnega okvira občinskega
proračuna. Zakon določa, da lokalne zadeve javnega pomena financira
občina iz lastnih virov, dodatnih sredstev države in iz zadolžitve. Opredeljena je pripadnost osnovnih davčnih virov in drugih dajatev, ki so
podlaga za financiranje občin.
Zakon o financiranju občin je za financiranje občin najpomembnejši
in je predpis, ki natančneje opredeljuje splošna ustavna izhodišča in
določbe zakona o lokalni samoupravi glede financiranja občin. Spremembe zakona o financiranju občin, uveljavljene s 1. 1. 1999, so uvedle
dopolnjen sistem financiranja in s tem spremenjena izhodišča za razporeditev državne finančne izravnave tistim občinam, ki s svojimi lastnimi
prihodki ne dosegajo dovolj sredstev za kritje primerne porabe (o tem
glej več dalje).
Zakon o javnih financah, ki je bil sprejet leta 1999, celovito ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proraču-
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nov lokalnih skupnosti, upravljanje premoženja države in občin, zadolževanje države oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor. Določbe zakona veljajo tudi za ožje dele občin, ki so samostojne pravne osebe (krajevne
skupnosti). Zakon o javnih financah določa tudi osnovna razmerja med
organi občine pri odločanju o javnofinančnih zadevah in pri upravljanju
s proračunom ter natančneje opredeljuje pravila uporabe proračunskih
sredstev. S tem postavlja izhodišča za celovito reformo javnih financ v
državi.
Letni zakoni o izvrševanju državnega proračuna vsebujejo določbe o
načinu izvrševanja proračuna in posebnosti za občinske proračune v posameznem proračunskem letu. Ta letni akt večkrat rešuje »napake« v
preostali sistemski zakonodaji3 in opredeljuje posebne določbe, ki se v
celoti ali smiselno uporabljajo tudi za občine (plačilni roki, vrednosti
nabav in storitev, ki opredeljuje postopke javnih naročil in postopke zasebnih vlaganj v javno infrastrukturo, itd.).

2.1 Zakon o financiranju občin 1995–1998
Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS št. 80/94), ki je stopil v veljavo sočasno z uvedbo nove lokalne samouprave v začetku leta 1995, je natančneje opredelil osnove financiranja občin, finančne vire in prihodke občine,
občinski proračun in splošna proračunska načela. Posebej je določil:
– financiranje nujnih nalog občine oziroma tako imenovano zagotovljeno porabo in
– financiranje za tako imenovane druge naloge občine.
Nujne naloge občine ali tako imenovano zagotovljeno porabo občin
je ugotavljalo za vsako proračunsko leto ministrstvo za finance na podlagi meril, ki so jih določala pristojna ministrstva v sodelovanju z občinami. Z opredelitvijo zagotovljene porabe, ki jo je, kot rečeno, ugotavljalo
ministrstvo in ne občina, in določbami, da občini za financiranje te zagotovljene porabe »pripadajo« določeni in od države omejeni davčni viri, je
zakon svojstveno posegal v ustavne pravice občin, kjer je opredeljeno,
da občine javne zadeve lokalnega pomena izvajajo samostojno in jih
financirajo iz lastnih virov (Milunovič, 1998: 26).
Za financiranje zagotovljene porabe občin so se razporejali vsi davčni
viri (razen davka na premoženje) in pripadajoča finančna izravnava
države, ki je pripadala občinam, ki z lastnimi prihodki niso dosegle 90 %
3

Tako Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 v 46.
členu vsebuje določbo o začasni ureditvi financiranja javnih skladov (isto tudi
zakon za leti 2003 in 2004); v 39. členu posledice spremembe zakona o davku na
dodano vrednost zaradi izpada prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin ipd.
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poprečja te porabe. Vzdrževanje preostanka javnega standarda, ki ga je
imela občina nad 90 % poprečne javne porabe v Sloveniji (glede na dejansko število šol, vrtcev in obseg drugih javnih služb), in financiranje
tako imenovanih drugih nalog je morala občina zagotavljati predvsem iz
dohodkov od premoženja. Za izvajanje teh drugih nalog so občine razpolagale z davkom od premoženja, krajevno in komunalno takso, nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in drugimi lokalnimi taksami,
ki jih občina lahko predpiše v okviru zakona. Ostali davki so bili predhodno že predpisani s strani države tako glede višine kot glede namena
porabe (za nujne naloge oziroma za zagotovljeno porabo). V prvem letu
delovanja občin so prihodki za izvajanje drugih nalog znašali od 5 % (v
manjših in »revnejših« občinah) do 40 % (v večjih in gospodarsko močnejših občinah).4 Navedeno že ob začetku delovanja občin izkazuje veliko izhodiščno razliko v ekonomski moči novonastalih občin.
Zaradi pomanjkanja lastnih virov in nesamostojnosti glede odločanja
o njihovi porabi je bilo čutiti velik pritisk na dotacije in zahteve za subvencioniranje lokalnih potreb s strani države. Predvsem je bilo to izrazito
pri manjših občinah. Sistem linearnih dotacij z državne ravni pa je izkrivljal prednost tekočih in razvojnih nalog lokalne skupnosti, saj se je v tem
primeru odločitev za določeno nalogo podrejala možnostim in merilom
pridobivanja dotacij, ki jih je določala država po svojih izhodiščih in ki
so bile marsikdaj le pritiski vladajočih koalicij na državni ravni in ne
prednosti, ki bi jih lahko samostojno določila občina. Tak način reševanja problematike financiranja investicij lokalnih skupnosti ni bil spodbuden niti z vidika aktiviranja lokalnih virov niti z vidika zainteresiranosti
za krepitev davčne baze v posamezni občini (Milunovič, 1998: 27).
Razumljivo in utemeljeno je, da država predpiše namen porabe sredstev, ki jih odobri občinam po posebnih predpisih ali za določene namene (varstvo okolja, javna dela, demografsko ogrožena območja itd.), ter
namembnost porabe tega denarja tudi nadzira. Pri razporejanju prihodkov za kritje izvirnih nalog občin pa bi morala biti občinam prepuščena
možnost samostojnega razporejanja, sicer ne moremo govoriti o avtonomnosti delovanja lokalnih skupnosti niti o samostojnem razpolaganju
z lastnimi prihodki (Milunovič, 1998: 27–28). Zato je bilo treba spremeniti zakonodajo na tem področju v smeri večje samostojnosti občin, ki jim
zagotavlja, da v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo z razpoložljivimi finančnimi viri.

4

Vir: Poročilo Vladne službe za lokalno samoupravo za Svet Evrope: Qestionnarie
for National Delegates, Ljubljana (1997).
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2.2 Spremembe zakona o financiranju občin od 1999 dalje
V letu 1999 so uveljavljena novela zakona o financiranju občin, novi
zakon o javnih financah in zakon o računovodstvu skupaj s podzakonskimi akti celovito prevetrili in na novo uredili področje celotnih javnih
financ. S tem se je sistemski okvir financiranja občin približal načelom
Evropske listine o lokalni samoupravi vsaj z nekaterih vidikov.
S spremembo zakona o financiranju občin je dotedanjo zagotovljeno
porabo zamenjala »primerna poraba«. Primerna poraba je povprečni
obseg sredstev, ki zagotavlja občini osnovo za financiranje ustavnih in
zakonskih nalog. Določi jo državni zbor ob sprejemu državnega proračuna kot znesek primerne porabe na prebivalca. Zneske primerne porabe za posamezno občino se izračuna po posebni formuli, opredeljeni v
zakonu, ob upoštevanju podatkov, ki se spremljajo po enotni metodologiji na ravni države. Primerna poraba posamezne občine se izračuna na
osnovi primerne porabe na prebivalca, ki se popravi po posebni formuli
v odvisnosti od površine občine, dolžine lokalnih cest, števila prebivalcev, mlajših od 15 let in starejših od 65 let, in z določenimi popravki, ki
se tičejo nekaterih posebnosti (za občine na sedežu prejšnjih občin oziroma sedanjih upravnih enot in za mestne občine). Prav tako so s spremembo zakona natančno opredeljeni prihodki, s katerimi občina krije
izračunano primerno porabo. Za sam izračun pripadajoče finančne
izravnave je zakon opredelil termin »lastni prihodki«.5
Višina primerne porabe ob upoštevanju ocenjenih »lastnih« prihodkov občine je osnova za izračun pripadajoče finančne izravnave. To je
spremenilo izhodišča za porazdelitev finančne izravnave tistim občinam,
ki s svojimi lastnimi prihodki ne dosegajo dovolj sredstev za kritje primerne porabe. Spremenjen sistem financiranja občin zagotavlja v primerjavi z dotedanjim sistemom zagotovljene porabe, kjer je bil s strani
državnih organov za pretežni del lastnih virov občin že vnaprej natančno opredeljen in predpisan namen porabe (Milunovič, 2000a: 180), večjo avtonomnost pri odločanju.
Hkrati je z dopolnitvijo zakona spremenjena struktura virov financiranja občin. Z določitvijo višjega deleža odstopljene dohodnine6 so se povečali lastni viri, zmanjšal pa se je delež finančne izravnave. Spremenjena
zakonodaja vpeljuje tudi večjo usmeritev v pridobivanje lastnih prihodkov. Tako je v zakon vgrajen model ocenjenih prihodkov, ki izhajajo iz
potencialne fiskalne moči občine. Potencialno fiskalno moč predstavljajo neuvedene, a z ustavo in zakoni možne dajatve. Država tako posledično sankcionira občine, ki na svojem območju niso predpisale določenih
5

6

Zakon o financiranju občin uvaja specifično opredelitev pojma »lastni prihodki«, ki
se terminološko tako uporablja samo za izračun pripadajočih zneskov finančne
izravnave in zajema pravzaprav v okviru lastnih virov samo davčne vire občine.
Prvi odstavek 23. člen zakona o financiranju občin določa, da se odstopljeni delež
dohodnine poveča s 30 na 35 %.
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dajatev oziroma so imele dajatve, nižje od zakonsko določenih. Pri oceni
potencialne finančne moči ima največjo vlogo prihodek od nadomestil
za uporabo stavbnih zemljišč, ki je najpomembnejši oziroma edini pravi
lastni vir, ki ga v celoti predpiše občina sama. Zakon poskuša s posebno
določbo7 tudi spodbujati povezovanje manjših občin z dodatno pripadnostjo finančne izravnave v obdobju naslednjih treh let, vendar v praksi
ta določba še ni obrodila sadov.

3 VIRI FINANCIRANJA OBČIN
Sistem financiranja občin v osnovi opredeljuje, da se občine financirajo
iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna dodatna sredstva država. Zakon o lokalni samoupravi (52. člen) opredeljuje, da se občine financirajo:
– iz lastnih virov,
– iz sredstev države in
– z zadolžitvijo.

3.1 Lastni viri občine
Lastni viri občine so predvsem dajatve in dohodki od občinskega premoženja. Občinam v Sloveniji pripadajo različni davki. Tako davki, ki jih
občina v okviru zakona predpiše samostojno, kot davki ali deli davčnih
virov, ki jih država odstopa občinam, so najpomembnejša podlaga za delovanje občin. Lokalna skupnost lahko pridobiva lastne vire z uvedbo
obveznih dajatev ali s svojim poslovanjem tako iz naslova opravljanja
lastne dejavnosti kot z ustvarjanjem dohodkov od premoženja. Navedeni prihodki so redni lastni viri občine.
Med lastne vire občine sodijo naslednji prihodki (Milunovič, 2000a:
181):
A. davki in dajatve
– davek od premoženja
– davek na dediščino in darila
– davek na dobitke iger na srečo
– davek na promet z nepremičninami
– drugi davki in dajatve, določeni z zakonom (posebne takse in pristojbine)
– delež dohodnine, določen z zakonom (sedaj 35 %)
7

Prvi odstavek 23. člena zakona o financiranju občin konkretizira določbe 52. člena
Zakona o lokalni samoupravi glede spodbujanja povezovanja občin z manj kot
5.000 prebivalci.
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B. dohodki od premoženja
– zakupnine in najemnine od občinske lastnine
– dohodki od vlaganj kapitala
– dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic
– dohodki od rent in dobička javnih podjetij
– dohodki iz koncesij
C. prihodki od prodaje občinskega premoženja: pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko občine prodajo svoje premoženje oziroma njegove dele.
Med davčnimi viri občin je po izdatnosti najpomembnejši delež dohodnine. Pri vseh zgoraj navedenih vrstah davkov občina praktično
nima pristojnosti določati njihovo višino, ker je ta že določena z zakonom. Med dajatve, ki jih občina lahko samostojno predpiše in oblikuje
njihovo višino, lahko uvrstimo le nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in komunalne takse. Samo ti viri, o katerih lahko občina odloča
sama, so lahko pojmovani kot pravi lastni davčni viri, ki jih občine lahko
prilagajajo potrebam in možnostim lokalnega prebivalstva.
Dohodki od premoženja so drugi pomemben lastni vir občine. Občina jih ustvarja z gospodarnim upravljanjem občinskega premoženja.
Sem spadajo najemnine, zakupnine za zemljišča, objekte ali opremo, dohodki od kapitalskih naložb, naložb vrednostnih papirjev in rente, dohodki od dobička javnih podjetij, koncesnine, prihodki uprave idr. V
svetu so dohodki od premoženja in dajatve na premoženje eden najpomembnejših finančnih virov lokalnih oblasti, pri nas pa imajo dohodki
od premoženja v strukturi finančnih virov občin še vedno manjši delež.
Čeprav prihodki od prodaje občinskega premoženja niso opredeljeni
v nobenem predpisu, jih bomo uvrstili med lastne vire občin. Občine s
svojim premoženjem razpolagajo samostojno. Kupnino od zamenjave in
prodaje občinskega premoženja so občine dolžne vračati v obliki naložb,vzdrževanje ali nakupa občinskega stvarnega premoženja. Pojmovali jih bomo kot izredne prihodke občine skupaj z donacijami in
drugimi izrednimi prihodki. V obdobju iskanja ustreznega sistema financiranja slovenskih občin so bili ti prihodki za občine pomembni kot nadomestilo oziroma dopolnilo pri pomanjkanju sistemskih virov.
Tudi v drugih državah se srečamo z zelo različno opredelitvijo števila
lastnih virov občin, z zelo raznolikimi deleži lastnih virov, z različnimi deleži odstopljenih davkov in različno višino transferjev z višjih ravni oblasti. Tako na primer na Nizozemskem,8 ki ima visok delež lokalne javne
porabe (20 % v celotni javni porabi), občine večino lastnih virov pridobijo preko odstopljenih sredstev države. Po podatkih iz leta 1999 so nizozemske občine le 16 % prihodkov pridobile z lokalnimi davki in taksami,
kar 76 % prihodkov pa s transferji. Primerjava z evropskimi državami, kot
navaja Vlaj (2001: 169), kaže, da se lahko le nekaj držav (predvsem skan8

Inštitut za primerjalno pravo, 2002: 40–43.
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dinavskih) pohvali, da pri njih delež lastnih prihodkov lokalnih skupnosti znaša 50 % ali več.

3.2 Dodatna sredstva države
Če lastni viri občine niso zadostni za opravljanje osnovnih nalog občine,
pripadajo občini dodatna sredstva države v obliki finančne izravnave.
Občina je na podlagi zakona o lokalni samoupravi upravičena do dodatnih sredstev države, če iz lastnih virov ne more financirati lokalnih zadev
javnega pomena v primerni višini. Ob ustanovitvi občin je bila občina
upravičena do finančne izravnave države, če lastni viri občine niso dosegali 90 % povprečja javne porabe občin v Sloveniji. S prehodom financiranja občin v sistem primerne porabe se dodatna sredstva države vežejo
na obseg lastnih prihodkov, ki jih ima občina za pokrivanje letnega obsega primerne porabe. S finančno izravnavo države se izravnajo izhodiščne razlike razpoložljive fiskalne osnove posamezne občine za izvajanje
lokalnih zadev javnega pomena na raven, ki zagotavlja vsem občinam osnovo za izvajanje z zakonom opredeljenih nalog (Milunovič, 2000: 130).
Pozitivna plat sistema finančne izravnave, ki ima značaj nenamenske
dotacije države, je v popravku razlik razpoložljivih prihodkov posamezne občine za izvajanje lokalnih zadev javnega pomena, ki bi se sicer morala izenačevati preko sistema neposrednih dotacij šibkejšim občinam.
Ali pa bi morale revnejše občine predpisati višje dajatve ali višje cene javnih storitev zato, da bi lahko zagotavljale enak nivo javnega standarda
kot bogatejše. Negativna stran finančne izravnave pa je v tem, da zaradi
vnaprej določene porabe s strani države demotivira občine za samostojno ustvarjanje lastnih virov prihodkov in za krepitev davčne baze (Milunovič, 2000a: 181).
Tabela 2: Pregled finančne izravnave po letih.
Leto
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Primerna *
poraba občin
v mlrd SIT
77,2
82,1
92,7
92,2
129,1
137,2
151,2
163,6
177,4
186,8

Znesek finančne
izravnave
v mlrd SIT
24,4
24,0
27,6
29,8
28,9
29,7
32,8
33,8
36,9
38,7

Finančna izravnava
v % od primerne
porabe
31,6
29,2
29,7
32,3
22,4
21,6
21,7
20,7
20,8
20,7

Vir: Ministrstvo za finance RS, izračuni primerne porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave
občin. *Op.: Do leta 1999 je zajeta izračunana zagotovljena poraba.
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Tabela 2 prikazuje pregled dodatnih sredstev države občinam preko
finančne izravnave. Na nivoju Slovenije je bil delež finančne izravnave v
prvem letu delovanja slovenskih občin kar 31,6 % od obsega zagotovljene porabe občin oziroma 22,4 % od vseh prihodkov občin.9 Finančna
izravnava v letu 1999, to je po uveljavljeni spremembi zakona, je krepko
padla in je znašala 22,4 % primerne porabe. Po podatkih ministrstva za finance je v letu 2001 finančno izravnavo prejelo 164 občin v skupni višini
38,7 milijard SIT, ostalih 28 občin pa je istočasno imelo 20,6 milijard SIT
presežkov lastnih prihodkov. V letu 2004 pa je bilo do finančne izravnave glede na kalkulativno oceno lastnih prihodkov občin za kritje primerne porabe upravičenih 174 občin, 22 občin pa naj bi primerno porabo
pokrilo z lastnimi prihodki.10
V teoriji ločimo dodatna sredstva države nižjim ravnem lokalnih oblasti na:
– splošne dotacije in
– namenske dotacije.
Sredstva finančne izravnave za kritje primerne porabe se nakazujejo
občini mesečno in z njimi občina razpolaga prosto. Ta sredstva lahko
opredelimo kot splošne ali nenamenske dotacije države. Obseg dodatnih sredstev, ki jih država odobri občini za sofinanciranje investicij in
posebnih potreb, pa se v veljavnem sistemu financiranja občin opredeljujejo kot namenske dotacije države. Višina pripadajočih sredstev za posebne namene, ki pripada občinam za sofinanciranje investicij in drugih
ukrepov, se izračuna na osnovi zneska dejansko realizirane dohodnine
(ta predstavlja, kot že rečeno, največji delež lastnih prihodkov) na prebivalca posamezne občine za preteklo leto. Druga dodatna sredstva države
so namenjena financiranju posebnih potreb pri delovanju narodnih
skupnosti in se namenjajo samo občinam na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost.11

3.3 Zadolževanje občin
Veljavna zakonodaja omogoča, da občina za izvajanje svojih nalog, predvsem pa za financiranje razvoja, sredstva pridobiva tudi z zadolževanjem. Občina se lahko zadolži z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil. Praviloma se občina lahko zadolžuje v lastni državi, v tujini
pa le na podlagi zakona. Občina se pri nas lahko zadolžuje samo za financiranje investicij v infrastrukturo in za stanovanjsko gradnjo, ne pa za
9

10
11

Vir: Poročilo Vladne službe za lokalno samoupravo za Svet Evrope: Qestionnarie
for National Delegates, Ljubljana (1997).
Http://intranet.sigov.si /mf/slov/fin_loksk/izracuni.htm.
Zadnji odstavek 26. člena veljavnega zakona o financiranju občin.
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tekoče poslovanje. O zadolžitvi občine odloča občinski svet s potrditvijo
obsega in pogojev zadolževanja za konkreten naložbeni projekt.
Možnosti zadolževanja občin so torej zakonsko omejene. Obseg zadolžitve lahko po veljavnem zakonu znaša do 10 % realiziranih prihodkov v predhodnem letu, odplačilo glavnice in obresti v posameznem
letu pa ne sme preseči 5 % prihodkov preteklega leta. Samo za financiranje stanovanjske gradnje in oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje
odplak se občine lahko zadolžijo v obsegu, ki presega 10 % realiziranih
prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3 % realiziranih prihodkov.
V obseg zadolžitve štejejo poleg neposrednega zadolževanja občine tudi
vsa dana soglasja in poroštva občine za zadolžitev s strani javnih zavodov oziroma javnih podjetij.
Poleg navedenih zakonskih omejitev pa občina pri zadolževanju ni
več samostojna, saj je za odobritev najetja posojila, odkar velja sprememba zakona o financiranju občin, vezana na soglasje ministra za finance,
kar je drugače kot prej, ko so se občine lahko o zadolžitvi v okviru omejitev iz zakona odločale. samostojno. Prav tako dana soglasja in poroštva
javnim podjetjem in javnim zavodom na začetku niso bila zajeta v omejitev zadolževanja, v sedaj veljavni ureditvi pa je tako. Možnosti zadolževanja občin za financiranje razvojnih nalog so s tako ureditvijo zmanjšane.
Zadolževanje javnega sektorja, torej tudi zadolževanje na lokalni
ravni, je v večini držav posebej urejeno. Omejitve, ki veljajo pri nas skupaj z obveznim predhodnim soglasjem ministra za finance pri vsakem
najemanju posojila, predstavljajo zelo strog pristop pri urejanju zadolževanja lokalnih oblasti. Pregled ureditve zadolževanja v drugih evropskih
državah kaže različne pristope.12 Tako je na primer v Belgiji zadolževanje občin popolnoma brez omejitev. V Franciji je edina prepoved pri
zadolževanju vezana na to, da občine ne smejo najemati posojila za odplačilo prejšnjega dolga. Na Danskem ni omejitev glede obsega zadolževanja, vendar je z zakonom opredeljen namen, za katerega se smejo občine zadolževati – in sicer so to samo investicije. V Španiji pa so občine
samostojne pri najemanju dolgoročnih posojil do višine 25 % dohodkov
občine, nad to višino pa je potrebna odobritev, medtem ko lahko kratkoročna posojila občine najemajo prosto.
Spodnja tabela in slika prikazujeta pregled stanja zadolžitve občin od
vzpostavitve nove lokalne samouprave. Prikazana je primerjava udeležbe dolga občin in države v BDP. Pri tem velja upoštevati dejstvo, da podatki o zadolžitvi občin zajemajo ne le neposredno zadolževanje občine,
ampak tudi zadolžitev vseh enot države na lokalni ravni, kar zajema tudi
javna podjetja in javne zavode v občini.

12

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2003: 18–43.

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

117

Tabela 3: Dolg lokalnih skupnosti.
Leto
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Dolg občin
v mlrd SIT
–**
4,5
4,3
4,2
4,4
4,2
8,1
14,3
18,4

% BDP
–
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3

Skupni dolg države
v % BDP*
17,5
21,3
21,7
22,3
23,1
23,8
25,8
26,7
25,9

Vir: Ministrstvo za finance RS: Poročilo o upravljanju z javnim dolgom v letu 2000, december 2001;
Poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2003, maj 2001;* Bilten javnih financ, št. 11, 2004.
** Ni podatka.

Slika 1: Gibanje dolga občin po letih.

Prevelika omejitev zadolževanja, ki smo ji priča v Sloveniji, zmanjšuje
možnost zadolževanja kot enega izmed virov financiranja. S tem se
zmanjšujeta tudi prožnost in učinkovitost sistema financiranja občin. Postavljene omejitve praktično onemogočajo izpeljavo večjih investicijskih
naložb s tem finančnim virom, čeprav bi bilo po ekonomsko-finančni
presoji vključevanje instrumentov zadolževanja utemeljeno v znatno
večjem obsegu (Milunovič, 2000: 183).

3.4 Problematika sistema financiranja občin
S pomočjo nekaterih podatkov in ugotovitev raziskave Ekonomskega inštituta pravne fakultete v Ljubljani (Oplotnik in Križanič, 2002) bomo dodatno osvetlili problematiko sedanjega sistema financiranja slovenskih
občin in bistvena nesorazmerja v njem.
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Tabela 4: Višina primerne porabe, skupnih prihodkov in skupnih izdatkov na prebivalca po izbranih občinah.
Občina/leto 2001

Število
prebivalcev

Trzin
Miklavž na Dravskem polju
Šempeter – Vrtojba
Kostel
Osilnica
Solčava
Slovenija (povprečje)

3.096
5.872
6.248
675
392
576
1, 982.945

Primerna
poraba na
prebivalca
65.218
66.466
67.895
111.970
115.582
136.406
76.256

Skupni
prihodki na
prebivalca
173.435
116.565
201.881
133.956
193.686
325.391
120.776

Skupni
odhodki na
prebivalca
142.429
114.137
228.275
134.007
195.786
333.330
121.729

Vir: Ministrstvo za finance RS, izračuni primerne porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave
za leto 2001, oktober 2001.

Pregled višine primerne porabe na prebivalca izbranih občin zajema
tri občine z najnižjo in tri občine z najvišjo vrednostjo primerne porabe
na prebivalca v primerjavi s povprečno slovensko višino primerne porabe, kar zadošča za nazoren prikaz zelo velikega odstopanja med skupnimi stroški posamezne občine na prebivalca in primerno porabo na prebivalca. To pove, da merila, ki so v obstoječem sistemu vzeta v osnovo za
izračun primerne porabe, ne odražajo pravih razmerij glede na višino
dejanskih stroškov v posamezni občini. Najvišji znesek skupne porabe
na prebivalca je bil v občini Solčava, in sicer 333.333 SIT, povprečna
skupna poraba na prebivalca pa je znašala 121.729 SIT. Hkrati je iz tega
pregleda razvidno, da je sistem primerne porabe bistveno bolj ugoden
za manjše občine.
Tabela 5: Pregled nekaterih kazalnikov financiranja po izbranih
občinah.
Leto 2001
Slovenija
Hodoš
Grad
Kuzma
Šalovci
Trbovlje
Ajdovščina
Komenda
Radovljica
Maribor
Kranjska Gora
Nova Gorica
Ljubljana
Trzin

Dohodnina
na prebivalca
50.786
10.309
11.449
12.582
12.947
48.865
49.617
49.623
51.815
53.478
61.135
74.521
87.466
98.514

Vir: Oplotnik in Križanič (2002).

Lastni prihodki
na prebivalca
70.103
16.314
17.054
18.252
20.030
60.069
66.119
58.427
65.861
79.709
134.475
139.480
118.236
142.099

Skupna poraba
na prebivalca
121.729
222.544
124.477
118.557
152.790
103.470
123.655
106.664
109.592
122.599
222.544
158.475
160.137
142.429

Primerna poraba
na prebivalca
76.256
97.151
79.425
75.544
85.536
71.109
78.716
70.990
72.884
72.082
83.682
76.414
72.770
65.220
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Izbrane občine so v tej preglednici razvrščene po višini dohodnine na
prebivalca. Če na osnovi podatkov pogledamo razmerje med lastnimi prihodki (pretežno davčnimi viri) na prebivalca, višino skupne porabe na prebivalca in višino primerne porabe na prebivalca, lahko povzamemo sledeče:
– da gre za velika nesorazmerja med nalogami, ki jih pokriva obseg primerne porabe, in razpoložljivimi davčnimi viri, s katerimi razpolaga
posamezna občina, in
– da gre za velike razlike med višino primerne porabe na prebivalca in
dejanskimi stroški posamezne občine na prebivalca.
Gre seveda za težavo, kako pravilno enotno ovrednotiti stroške za
opravljanje ustavnih in zakonskih nalog (primerno porabo) v različnih
skupinah občin, ki imajo svoje posebnosti. Tega ni moč rešiti idealno.
Vendar podatki iz navedene raziskave za leto 2001 kažejo, da je razlika v
primerni porabi na prebivalca med posameznimi občinami celo trikratna
in se giblje od najnižje 65.220 SIT v občini Trzin do najvišje 136.378 SIT v
občini Solčava. Zgolj pri 36 občinah dejanski stroški sovpadajo z izračunano primerno porabo v razponu +/–10 %.13 Čeprav se da nekatere razlike
med občinami pojasniti s posebnostmi, ki veljajo za določene občine, so
nesorazmerja iz pričujočih podatkov neutemeljena. Podatki kažejo, da so
nesorazmerja prevelika in razlike med občinami neupravičene glede na
dejanske stroške, ki jih posamezne občine imajo, druge pa celo nimajo, a
zanje preko izračuna primerne porabe prejemajo finančno izravnavo.
Iz podatkov v prejšnji tabeli so razvidna tudi velika nesorazmerja v
prihodkih na prebivalca, kar je srž problematike sistema financiranja občin v Sloveniji. Iz raziskave je razvidno, da se pri zbranih »lastnih« prihodkih na prebivalca kar 66 % občin odmika od povprečja (70.103 SIT). Najmanj »lastnih« prihodkov na prebivalca ima občina Hodoš (16.314 SIT),
največ pa občina Trzin (142.099 SIT).14 Ključni vzrok za te nesorazmerne
porazdelitve je dohodnina, ki ima v vseh občinah v strukturi prihodkov
največji delež. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da občine na višino
dohodnine nimajo nobenega vpliva, saj vse elemente davčne obveznosti
iz naslova dohodnine določa država, zato je dohodnina za občine odstopljeni davek.
Tabela 6: Nesorazmernost porazdelitve dohodnine po občinah.
Odklon od povprečja
(50.786 SIT) v %
% občin v skupini
Povprečna dohodnina
v skupini (SIT)

manj kot
–60
11,98

do
–60
20,83

do
–40
28,65

do
–20
19,79

do
+20
11,98

do
+40
4,69

več kot
+40
2,08

15.574

25.106

35.207

44.885

55.117

63.399

84.451

Povzeto po: Oplotnik in Križanič (2002: 14).
13
14

Vir: Oplotnik in Križanič (2002: 24).
Vir: ibid.

120

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

Slika 2: Nesorazmernost porazdelitve dohodnine po občinah.

Povzeto po: Oplotnik in Križanič (2002: 14).

Prav tako je težko določiti idealen delež in strukturo lastnih prihodkov, ki bi občinam zagotovil finančno neodvisnost. A če je več kot 2/3
do 90 % občin odvisnih od finančne izravnave države, o finančni avtonomnosti občin ne moremo govoriti. Podatki o tako visokih odklonih
dohodnine kot »najtežjega« med davčnimi viri občin pa govorijo o neustrezni vertikalni davčni strukturi.
Tabela 7: Struktura prihodkov slovenskih občin za leto 2001.
Zap. št.
1
1a
2
3
4
5

Vrsta
prihodka
Davčni prihodki
– dohodnina
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Donacije
Transferni prihodki
Prihodki skupaj

Znesek
v mio SIT
145.117
101.183
35.998
9.216
731
49.555
240.617

Delež v celotnih
prihodkih ( %)
60,3
42,1
15,0
3,8
0,3
20,6
100,0

Vir: Ministrstvo za finance RS, bilten javnih financ VI., št. 11, 2004.

Iz pregleda strukture prihodkov za isto leto izhaja, da je med davčnimi
viri in med skupnimi prihodki najpomembnejši vir dohodnina, ki ima v
povprečju nad 70 % delež vseh davčnih prihodkov občin15 (v letu 2001
je imela dohodnina v davčnih prihodkih občin povprečno 72 % delež)
oziroma 42 % delež vseh prihodkov občinskih proračunov. Dohodnina
se po obstoječem sistemu razporedi občini v razmerju med odmerjeno
dohodnino zavezancev, ki imajo v občini stalno bivališče, in odmerjeno
15

Vir: Oplotnik in Križanič (2002).
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dohodnino v državi, in sicer na podlagi podatkov ministrstva za finance
za predpreteklo leto. Država odstopa občinam 35 % zbrane dohodnine
(od leta 1995 do leta 1998 je bil ta delež 30 %).
Avtorja raziskave (Oplotnik in Križanič, 2002: 37–39) povzemata, da
ima problematika obstoječega modela financiranja občin v grobem dva
izvora: a) v nepravilni vertikalni davčni strukturi in/ali b) v neustrezno
(ekonomsko nelogično) postavljenih mejah slovenskih občin ter s tem
povezanim problemom stroškov in izračuna primerne porabe, ki je osnova za dodelitev finančne izravnave. Zato predlagata, da se obstoječi
model dopolni na dveh področjih: a) na področju prihodkov in b) na
področju izračuna primerne porabe v občinah.

4 OBČINSKI PRORAČUN
Občinski proračun je dokument, ki ureja uporabo in upravljanje finančnega premoženja občine. Je temeljni finančni instrument, ki vključuje
vse razpoložljive prejemke in vse izdatke za financiranje tekočih nalog
in investicijskih projektov občine. Župan občine je pooblaščen, da proračun predlaga in ga izvaja ter odgovarja za zakonitost in namenskost
porabe proračunskih sredstev. Proračun sprejema najvišji organ lokalne
skupnosti – to je občinski svet.
Zakon določa, da proračun sestavljajo:
– splošni del, ki zajema skupno bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja,
– posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov
(občinski organi, občinska uprava ter občinski skladi in agencije) in
– načrt razvojnih programov, ki zajema letne načrte razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
Pomembna vsebinska novost proračuna, ki je letni dokument, je načrt
razvojnih programov občine, ki v proračunski proces vpeljuje komponento večletnega proračunskega načrtovanja. Načrt razvojnih programov se po veljavni zakonodaji sestavlja za obdobje najmanj štirih let.
Skupaj s celoto dokumentov, ki oblikujejo proračun, dobimo tako pregled večletnega delovanja občine, kar ob dobrih analitičnih metodah načrtovanja omogoča vpogled v celovitost izpeljave naložbenih projektov
in razvojnih programov občine.
Zaradi zagotavljanja kontinuitete financiranja lokalnih zadev javnega
pomena in preglednosti proračuna je v predpisih opredeljena obveza,
da se proračun sprejme pred začetkom leta, na katerega se nanaša. Spre-
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jetje proračuna pred začetkom leta omogoča nemoteno tekoče financiranje vseh nalog v njeni pristojnosti. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, ustava določa, da se financiranje nalog občine izvaja na osnovi
preteklega proračuna. Veljavni zakon občinam omogoča pripravo in
sprejetje proračuna za dve leti, vendar le znotraj mandatnega obdobja,
za katerega je izvoljen občinski svet.16 Navedena omejitev je ena od tistih predpostavk, ki postavlja občine v primerjavi z državo v neenak položaj, saj lahko država proračun sprejema za dve leti tudi izven mandata
državnega zbora.
Način porabe proračunskih sredstev je natančno opredeljen v predpisih s področja javnih financ. V njih je določeno vse: od načrta nabav in
gradenj, načrta delovnih mest in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov do s trimesečnimi kvotami predpisanega načrta
prilivov in odlivov ter mesečnega načrta plačilne sposobnosti proračuna
skupaj z zakonsko predpisanimi roki plačil, postopki javnih naročil idr.
Zakon o javnih financah z izvedbenimi predpisi poenoteno določa
postopke priprave, sprejetja in izvrševanja proračuna za državni in za
občinski nivo z enako zahtevnimi postopki oziroma usmerja občine na
smiselno uporabo predpisov, ki veljajo za državni proračun. Ob tem, da
je smiselna uporaba predpisov marsikdaj nejasna, je to za marsikatero
manjšo občino administrativno, kadrovsko in organizacijsko prezahtevno.
Župan je z zakonom zavezan, da poroča občinskemu svetu o polletnem proračunskem stanju in da hkrati poda oceno izvedbe proračuna
do konca leta. Z zaključnim računom proračuna se poda dokončno
poročilo o izvajanju proračuna in o uresničitvi v proračunu zastavljenih
ciljev. Pri tem se moramo zavedati, da s poročilom o izvrševanju proračuna sprejemamo odgovornost pred javnostjo o tem, kako in za kaj trošimo davkoplačevalska sredstva (Milunovič, 2000: 134).

4.1 Razrez občinskih proračunov
V spodnji tabeli je prikazano nominalno gibanje sredstev, ki vključuje
inflacijo, zato je bolj zgovoren pregled gibanja deleža občinskih javnih financ v BDP, ki je podan v Tabeli 1 in kaže realno rast oziroma padanje
deleža porabe občin v BDP po letih. Ob tem je treba upoštevati, da so
bile občinam v teh letih z zakoni dodeljene nove in nove naloge, kar je
posledično povečalo obseg sredstev za posamezna področja porabe.

16

131. člen zakona o javnih financah.
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Tabela 8: Bilanca prihodkov in odhodkov občinskih proračunov.
V mio SIT/leto

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (I–IX)

Skupaj
prihodki

Skupaj
odhodki

I.
108.341
128.275
147.349
167.158
189.830
215.048
240.617
264.855
289.692
207.426

II.
104.370
124.246
140.868
162.483
187.357
214.428
242.514
273.522
290.806
201.775

Proračunski
presežek
(primanjkljaj)
III. = I. – II.
3.971
4.029
6.481
4.675
2.473
620
–1.897
–8.668
–1.114
5.651

Vir: Bilten javnih financ VI, št. 11, november 2004. Ministrstvo za finance RS, Ljubljana.

Slika 3: Gibanje prihodkov in odhodkov po letih.

Iz Slike 3 je razvidno, da so proračuni v prvih letih delovanja lokalnih
skupnosti izkazovali presežke proračunskih sredstev. V letu 2000 so se
prihodki in odhodki približali ravnovesju, v naslednjih treh letih pa je
sledil proračunski primanjkljaj. V teh letih se je povečal tudi delež občinske proračunske porabe v BDP. Navedeni trend je na eni strani posledica večje investicijske aktivnosti občin, na drugi strani pa neustreznega
sistema financiranja.
Iz prikaza v Tabeli 9 lahko povzamemo, da imajo davčni prihodki v
vseh prihodkih občinskih proračunov od 57 % do 62 % delež. Nedavčni
prihodki znašajo od 15 do dobrih 14 %, kar je v primerjavi z deležem teh
prihodkov v drugih razvitih državah relativno nizko, zato lahko v nadaljnjih letih ob krepitvi upravljavske sposobnosti občine pričakujemo, da
bodo ti viri postali pomembnejši. Kapitalski prihodki so prilivi od prodaje občinskega premoženja, ki so skozi leta postopno rasli in predstavljajo
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v zadnjih letih skoraj 5 % občinskih prihodkov. Donacij v prvih letih delovanja občin ni bilo, medtem ko se od leta 1999 začenjajo uveljavljati
predvsem zaradi predpristopnih oblik pomoči iz Evropske unije. V
strukturi prihodkov se gibljejo pod 0,5 % vseh prihodkov občin. Po vstopu v Evropsko unijo je pričakovati, da se bo ta vir znatno povečal in podprl predvsem finančne konstrukcije investicijskih naložb občin. Višina
transfernih prihodkov iz državne ravni ima v strukturi občinskih prihodkov visok delež in zajema tako finančno izravnavo kot druge namenske
transferje države.
Tabela 9: Prihodki občinskih proračunov.
V mio SIT

SKUPAJ
PRIHODKI
70 + 71 + 72 + 73 + 74
1995
108.341
1996
128.275
1997
147.349
1998
167.158
1999
189.830
2000
215.048
2001
240.617
2002
264.855
2003
289.692
2004 (I–IX)
207.426

Davčni
prihodki
70
62.409
76.076
85.019
96.659
113.754
125.917
145.117
164.578
178.827
131.554

Nedavčni
prihodki
71
16.458
25.105
26.551
30.743
26.237
29.248
35.998
37.393
41.388
30.619

Kapitalski
prihodki
72
1.818
1.728
3.774
3.554
5.917
8.781
9.216
12.847
13.636
8.463

Prejete
donacije
73
0
0
0
0
1.135
975
731
992
1.221
742

Transferni
prihodki
74
27.655
25.365
32.006
36.202
42.788
50.127
49.555
49.045
54.621
36.048

Vir: Bilten javnih financ VI, št. 11, november 2004. Ministrstvo za finance RS, Ljubljana.

Tabela 10: Odhodki občinskih proračunov.
v mio SIT

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (I–IX)

SKUPAJ
ODHODKI
40 + 41 + 42 + 43
104.370
124.246
140.868
162.483
187.357
214.428
242.514
273.522
290.806
201.775

Tekoči
odhodki
40
18.561
21.242
25.705
29.089
38.290
46.568
53.592
61.846
68.745
52.578

Tekoči
transferji
41
55.365
61.838
66.400
76.492
80.966
89.610
97.873
105.590
112.808
85.645

Investicijski
odhodki
42
18.759
23.163
27.304
33.249
52.614
58.258
67.866
76.470
75.895
44.968

Investicijski
transferji
43
11.685
18.003
21.459
23.654
15.488
19.992
23.183
29.616
33.357
18.584

Vir: Bilten javnih financ VI, št. 11, november 2004. Ministrstvo za finance RS, Ljubljana.

Pregled strukture odhodkov kaže na postopno krepitev naložbenih
aktivnosti občin skozi vsa leta od 29,2 % v prvem letu delovanja občin do
37,6 % od skupnih odhodkov v letu 2003. V strukturi odhodkov so se
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skozi leta stalno večali tudi tekoči odhodki. Medtem pa je gibanje tekočih transferjev, ki krijejo izdatke za delovanje javnih služb, in transferjev
posameznikom zaradi prenosa nalog na občine ali iz občin na državo nihalo. V skupni porabi imajo transferji največji delež. V prvem letu delovanja občin so znašali 53 %, v nadaljnjih letih pa je opazen njihov upad,
tako da v letu 2003 znašajo le še 38,8 %.
Tabela 11: Račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja
občinskih proračunov.
V mio
SIT

Prejeta
Dana
Dana
Zadolževračila
posojila in
neto
vanje
danih
povečanje posojila
posojil in kapitalskih
in
prodaja
deležev spremembe
kapitalskih
kapitalskih
deležev
deležev
IV.
V.
VI. = IV. – V. VII.
1995
485
297
188
496
1996
428
134
295
932
1997
189
466
–277
1.642
1998
514
758
–243
2.253
1999
1.452
1.431
21
2.017
2000
2.568
2.274
294
1.778
2001
4.666
1.608
3.058
3.013
2002
2.850
1.408
1.443
7.902
2003
2.268
2.096
173
5.780
2004 (I–IX)
1.289
393
895
4.432

Odplačila Neto
dolga
zadolževanje

VIII.
1.760
1.715
1.978
2.388
2.248
1.956
2.255
2.254
2.320
2.507

VII.-VIII.
–1.265
–783
–335
–135
–231
–178
758
5.648
3.459
1.925

Povečanje
Neto
(zmanjšanje) financisredstev
ranje
na računih

IX.
2.894
3.541
5.868
4.297
2.263
737
1.918
–1.577
2.518
8.471

X.
–3.971
–4.029
–6.481
–4.675
–2.473
–620
1.897
8.668
1.114
–5.651

Vir: Bilten javnih financ VI, št. 11, november 2004. Ministrstvo za finance RS, Ljubljana.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema v skladu s primerljivo mednarodno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov na strani prejemkov prejeta sredstva iz vračil danih posojil in od prodaje kapitalskih
deležev. Na strani izdatkov pa povečanje kapitalskih deležev in dana posojila. Največji delež prejemkov v tej bilanci imajo kupnine po stanovanjskem zakonu in izdatki za posojila, ki jih občine podeljujejo za spodbujanje razvoja in izvajanje stanovanjske politike.
Račun financiranja zajema javnofinančne tokove iz naslova zadolževanja in odplačila dolgov. Strogo omejevanje zadolževanja občin je občinam vse do leta 2000 skorajda onemogočali najemanje novih posojil. Po
podatkih je zadnji obseg zadolžitve občin do leta 2003 znašal 18,4 milijard SIT (glej Tabelo 3: dolg lokalnih skupnosti). Bolj nazorno je zadolževanje in odplačilo prikazano na naslednji sliki, ki kaže nespremenljivo višine zadolževanje do leta 2001 in veliko povečanje zadolžitve v zadnjih
treh letih. Posledično bo v naslednjih letih to pomenilo večje odplačevanje dolga in torej povečanje deleža tega izdatka v občinskih proračunih.
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Slika 4: Zadolževanje in odplačilo dolga.

5 USMERITVE UREJANJA SISTEMA
FINANCIRANJA OBČIN
Financiranje lokalnih skupnosti ostaja eden največjih problemov lokalne
samouprave v Sloveniji; financiranje lokalnih skupnosti namreč bistveno
vpliva na delovanje občin in zmožnost samostojnega reševanja nalog, za
katere so pristojne. Izhodišča in zahteve, ki naj jih izpolni finančni sistem
za učinkovito delovanje lokalne samouprave, morajo zagotoviti dovolj
lastnih fiskalnih virov, ki bodo dali stabilno podlago za dolgoročen razvoj posamezne sredine. Šibkejšim lokalnim skupnostim je treba poleg
lastnih sredstev s centralne ravni vnaprej zagotoviti dodatna sredstva za
izenačitev razlik v prihodkovnih zmožnostih.
Rezultati raziskav in podatki, uporabljeni za interpretacijo problematike in pregleda financiranja slovenskih občin v tem prispevku, izkazujejo
nujnost spremembe obstoječega sistema financiranja občin na dveh
ključnih področjih: a) na področju prihodkov, kjer je med občinami trenutno opazna nesorazmerna porazdelitev davčnih virov, in b) na področju izračuna primerne porabe občin, ki je v izrazitem neskladju z dejanskimi stroški občin. Glede na to, da je večina občin pri pokrivanju
primerne porabe odvisnih od splošne finančne izravnave, so nujni popravki obstoječega sistema njihovega financiranja v smeri večje finančne
avtonomije občin in bolj izravnanega zagotavljanje vertikalne davčne
strukture (Oplotnik in Križanič, 2002; Vlaj, 2001; Milunovič, 2000).
Idealno bi bilo, navajata v povzetku raziskave Oplotnik in Križanič
(2002: 136), če bi lahko oblikovali takšne lokalne skupnosti (pokrajine,
občine) in njim dodeljeno vertikalno davčno strukturo, ki bi bile brez
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premeščanja sredstev iz državnega proračuna sposobne pokrivati svoje
potrebe. Teoretično bi se takšnemu modelu financiranja približali takrat,
ko bi se izdatki lokalnih skupnosti v kar največji možni meri ujemali z
njihovimi lastnimi prihodki. V praksi bo do določene stopnje prerazporejanje sredstev med ravnmi vedno potrebno, vendar je pomembna izhodiščna naravnanost k optimumu glede razporeditve finančnih virov in
glede oblikovanja mej nižjih ravni lokalnih skupnosti.
Sistemski tekoči finančni viri pogosto omejujejo hitrejši razvoj lokalnih sredin, saj v glavnem zagotavljajo le kritje obstoječega nivoja delovanja lokalne skupnosti. Ob doseženi stopnji davčne obremenitve občine
nimajo veliko možnosti predpisovanja dodatnih dajatev brez posledic
pri lastni konkurenčnosti v primerjavi s sosednjimi občinami. Prav tako
ne gre pomanjkanja fiskalnih virov reševati z zniževanjem javnega standarda. Vključevanje instrumentov zadolževanja ob predpisanih omejitvah je tudi hitro izčrpano. Odpira se vprašanje, kako naj občina zagotavlja nujno potrebna dodatna sredstva za kritje naraščajočih potreb
lokalne skupnosti. Z vpeljavo sodobnih instrumentov finančnega menedžmenta in novih načinov zagotavljanja javnih služb preko partnerstva z zasebnim sektorjem je možno na eni strani v financiranje razvoja
občin vnesti večji delež dolžniškega kapitala in na drugi strani v financiranje javnih služb pritegniti dodaten kapital iz zasebnega sektorja. Nujno
je v sistem financiranja občin vgraditi tudi elemente povečanja raznovrstnosti finančnih oziroma fiskalnih virov, ki jih občine v okviru zakona
lahko same določajo in prilagajajo svojim razvojnim potrebam (Milunovič, 2000: 130–131).
Nove možnosti ponuja pridobivanje dodatnih sredstev iz Evropske
unije, ki so namenjena razvojnim projektom lokalnih sredin in projektom medregijskega sodelovanja. Evropska unija v okviru strukturnih
skladov in drugih specializiranih programov zagotavlja različne oblike
sistematične pomoči, ki zajema finančne in druge ukrepe. Osnovno načelo pridobivanja pomoči iz programov Evropske Unije zahteva projektno pripravljene razvojne programe skupnega regijskega sodelovanja in
predpostavlja določeno stopnjo finančne udeležbe, kar je treba vgraditi
v življenjski ciklus izvajanja takih projektov.
Zagotovo bo ustanavljanje pokrajin prineslo novo prerazporeditev finančnih virov med različnimi ravnmi oblasti, zato velja ob tem temeljito
doreči in dodelati model fiskalne decentralizacije v državi tako, da bodo
finančni viri čim bolj prilagojeni nalogam, ki jih izvaja posamezna raven
oblasti.
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NADZOR NAD DELOVANJEM
LOKALNE SAMOUPRAVE
Roman LAVTAR1
Prispevek obravnava nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo
delovanja lokalne samouprave. Država je odgovorna za delovanje lokalne samouprave. Lokalne oblasti so v svoji avtonomiji omejene z ustavo in zakoni. Sistem nadzora delovanja
lokalne samouprave preprečuje prekoračitve pooblastil lokalnih izvoljenih predstavnikov. Hkrati zagotavlja ohranjanje
ravnotežja med javnim interesom, lokalnimi splošnimi interesi in individualnimi interesi lokalnega prebivalstva. Nadzor
nad lokalno samoupravo mora biti utemeljen v ustavi in zakonu in mora biti omejen do tiste mere, ko zagotavlja sorazmernost ukrepov glede na ugotovljene kršitve. V prispevku
bomo opredelili vzroke za nadzor, njegove temelje in obseg,
vrste nadzora, hkrati pa tudi pogoje, pod katerimi je tak nadzor mogoče učinkovito izvajati.

1 UVOD
Država je nosilec suverenosti, njena zakonodaja je zavezujoča za vse
družbene subjekte, tudi za lokalno samoupravo. Znotraj države velja pravilo hierarhije pravnih aktov, obveznost javnega objavljanja predpisov in
prepoved njihove veljavnosti za nazaj (retroaktivnosti). Uveljavljena je
vloga ustavnega sodišča kot varuha ustavnosti in zakonitosti ter sodni
nadzor nad odločanjem državnih organov kot rezultat načela zavor in
ravnotežja. Uresničitev teorije univerzalnosti moderne države ima za posledico, da država s svojo oblastjo organizira, usmerja in nadzoruje vse
dele javnega življenja. Tako so vsi drugi javnopravni subjekti odvisni od
volje in odločitev države. Tako je tudi z lokalno samoupravo.
Lokalna samouprava je pravica lokalnih oblasti, da v okviru ustave in
zakonov v korist prebivalcev samostojno urejajo lokalne javne zadeve.2
1

2

Roman Lavtar, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, roman.lavtar@gov.si.
Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe št. 15/96, 1. člen.
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Pravno formalno je tudi institucija, ki opredeljuje položaj in pravni status
samoupravnih lokalnih skupnosti (občin in širših samoupravnih lokalnih skupnosti). Te so od države relativno neodvisne in v svojem delovanju avtonomne. Samoupravne lokalne skupnosti so poseben politično
upravni podsistem javne uprave in so del sistema javne uprave države.
V sodobnem svetu je lokalna samouprava dober pokazatelj demokratičnosti konkretne države, saj s svojim obstojem in delovanjem lahko razrahlja še tako centralizirano državo (Vlaj, 2004: 5). To velja tudi v pogojih
globalizacije in povezav držav v naddržavne tvorbe. Še več, z globalizacijo pridobivajo procesi decentralizacije kot politično organizacijski ukrepi države za lažje prilagajanje novim izzivom na pomenu. S tem pa tudi
samoupravne lokalne skupnosti. To dejstvo od maastrichtske pogodbe
leta 1992 upošteva tudi Evropska unija s tem, ko je institucionalizirala
vpliv samoupravnih lokalnih skupnosti v posvetovalnem telesu, v Odboru regij. S pogodbo o ustavi omenjeni organ še pridobiva na veljavi.3
Nastanek lokalne samouprave je torej v celoti odvisen od volje državnih oblasti. Država predpiše teritorialno organizacijo lokalne samouprave (določi meje občin), opredli funkcionalno sestavino (opredeli naloge
in pristojnosti), podeli občinam status oseb javnega prava ter določi vire
financiranja in njihovo premoženje. Država predpiše obseg samoupravnih pravic ter prepusti opravljanje nekaterih javnih nalog samoupravnim
lokalnim skupnostim, da jih opravljajo samostojno. Tako imajo te skupnosti le tiste pravice in dolžnosti, ki jih predpiše država. Načelo celovitosti javne uprave pa seveda zahteva, da samoupravne lokalne skupnosti
delujejo skladno z državno upravo, to pa predpostavlja določen vpliv
državne uprave na lokalno samoupravo. Kljub temu naj ti odnosi ne bi
temeljili na nadrejenosti države nad lokalno samoupravo, pač pa na spoštovanju avtonomije slednje, na institucionalnem dialogu med njima. Nenazadnje naj bi ta odnos temeljil na razmerju, v katerem državni organi
nadzorujejo lokalno samoupravo z ukrepi nadzora zakonitosti delovanja, lokalna samouprava pa ima pravico, da po sodni poti ščiti svoj ustavnopravni položaj.
Lokalne oblasti v mejah zakona izvršujejo naloge in pristojnosti občin
za njihove prebivalce. Za izvrševanje omenjenih nalog so odgovorni
tako prebivalcem, se pravi volivcem in davkoplačevalcem kot tudi državi. V skladu z načelom vladavine prava in delitvijo oblasti med različnimi
nivoji in zaradi zaščite pravic državljanov je med drugim utemeljen tudi
nadzor države nad delovanjem lokalnih oblasti. Nadzor je v funkciji zagotavljanja zakonitosti delovanja lokalne samouprave, ne pa njene podreditve državi.
Omejena lokalna avtonomija ter sobivanje različnih ravni oblasti na
istem ozemlju med drugim utemeljuje organiziranost državnega nadzora
3

Pogodba o ustavi za Evropo, Pravna praksa, št 10-11 (24. marec) in 13 (7. april),
Ljubljana 2005.
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nad lokalno samoupravo. Ta nadzor je raznovrsten in poteka vzporedno
na več področjih. Na vsakem iz različnih vzrokov in z različnimi cilji. Na
prvem mestu je zagotovo nadzor zakonitosti delovanja organov lokalnih
skupnosti, ki pomeni preverjanje skladnosti njihovih odločitev z veljavno zakonodajo. Skladnost lahko preverjajo državni organi na centralni
ravni ter regionalni organi ali pa splošna ali specializirana upravna sodišča. V zadnjih desetletjih pa zasledimo nadzor zakonitosti tudi skozi od
države (in sodstva) neodvisne organe (ombudsman v Skandinaviji ali v
Veliki Britaniji).4 Druge vrste nadzor je finančni nadzor in revidiranje, ki
pretežno zajema preverjanje skladnosti z računovodskimi standardi in
javno finančnimi pravili. Vse pogosteje pa ob finančnem nadzoru naletimo tudi na oceno o gospodarni rabi javnih sredstev. Nadzor se nanaša
tudi na zadolževanje občinskih proračunov. Opravljajo ga največkrat ministrstvo, pristojno za finance ali za lokalno samoupravo ter računska sodišča. Finančni nadzor se od revidiranja razlikuje po tem, da je slednjega
mogoče prepustiti tudi zunanjim neodvisnim specializiranim zasebnim
organizacijam ali podjetjem. Kot tretjo vrsto nadzora pa zasledimo politični nadzor. Ta se izvaja znotraj organov lokalne skupnosti, ko imajo
predstavniški organi pravico nadzora nad delom izvršilnih organov (župana ali občinskih odborov kot kolektivnih izvršilnih organov), pa tudi z
zunanjim nadzorom prebivalstva. Ti imajo pravico do postavljanja vprašanj organom lokalne skupnosti, lahko sprožijo peticije ali pa zahtevajo
referendum, na katerem preverjajo zaupanje prebivalcev v lokalno
vlado.5
Nadzor države nad lokalno samoupravo se razlikuje glede na to, ali
gre za naloge, določene z zakonom ali odločitvijo države ali pa gre za naloge, ki so jih določile občine same brez zakonske podlage (s statutom
občine). Prav tako se nadzor razlikuje glede na to, ali gre za izvirne občinske ali prenesene državne naloge. Spričo nenatančnih opredelitev posameznih nalog v predpisih obstaja realna nevarnost, da pride do prekoračitve ukrepov države zoper lokalne oblasti, zato imajo tudi lokalne
oblasti možnost varstva lokalne samouprave po sodni poti.6
Nadzor nad lokalno samoupravo se v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave lahko izvaja samo po postopkih in v primerih, ki jih
predvidevata ustava ali zakon. Vsak nadzor je praviloma usmerjen samo
k zagotavljanju skladnosti delovanja lokalne samouprave z ustavo in zakonom. Le v primeru, ko ne gre za izvirne naloge lokalnih oblasti, pač pa
za opravljanje nalog prenesenih z države, je nadzor lahko usmerjen tudi
k strokovnosti in primernosti opravljanja nalog. Temeljno načelo nadzo-

4

5
6

V Veliki Britaniji so z Zakonom o lokalni samoupravi (Local government act) iz
leta 1974 uvedli lokalnega ombudsmana.
MELLS, 3. člen.
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ra je načelo sorazmernosti, ki pomeni, da mora biti vsak poseg nadzornih organov sorazmeren glede na ugotovljene kršitve oziroma glede na
pomembnost interesov, ki jih ščiti.7

2 VRSTE NADZORA NAD DELOVANJEM
LOKALNE SAMOUPRAVE
Pri državnem nadzoru nad lokalnimi skupnostmi praviloma država prvič, postavi meje, do kod smejo organi lokalnih skupnosti pri opravljanju
svojih nalog in s tem tudi meril, do kod gre državni nadzor, drugič določa organe, ki izvajajo nadzor in tretjič, določa pravna in druga sredstva, s
katerimi ti organi izvajajo nadzor. Namen državnega nadzora je v prvi
vrsti svetovanje, pomoč in krepitev odgovornosti in sposobnosti organov lokalnih skupnosti za samostojno odločanje (Šmidovnik, 1995: 206).

2.1 Nadzor nad izvirnimi in prenesenimi nalogami lokalnih skupnosti
Preden bomo opisali vrste nadzora po več kriterijih, je potrebno izpostaviti temeljno razliko med izvirnimi nalogami lokalnih skupnosti in prenesenimi državnimi nalogami, ki jih opravljajo lokalne skupnosti za državo. V prvem primeru gre za tiste »prave« naloge in pristojnosti lokalne
samouprave, ki sploh konstituirajo lokalno samoupravo kot avtonomen
podsistem demokratične družbe. Te vrste nalog so določene na dva načina: lokalna skupnost jih določi sama s statutom ali pa so določene z zakonom. Pri teh nalogah je pomembno tudi dejstvo, da ima lokalna skupnost pravico neko področje življenja in dela lokalne skupnosti in njenih
prebivalcev urediti s splošnim ali individualnim pravnim aktom, se pravi
ima regulatorno funkcijo. V mejah zakona določi podrobnejša pravila
obnašanja. V tem primeru je nadzor države omejen izključno na nadzor
zakonitosti izvrševanja izvirnih pristojnosti. Organi države (ali sodišča)
smejo presojati le, ali so splošni in individualni akti v skladu z ustavo in
zakonom ali niso.
O prenesenih nalogah lokalne skupnosti pa govorimo takrat, ko država zaradi učinkovitejšega in racionalnejšega izvrševanja konkretne državne naloge to prenese v izvajanje lokalnim skupnostim. V tem primeru
je pomembno dvoje dejstev: v primeru prenosa državnih nalog lokalnim
skupnostim mora država po načelu koneksitete zagotoviti pogoje za njihovo izvrševanje (finančna sredstva, prostori, oprema, usposobljeno
uradništvo), organi lokalnih skupnosti pa morajo te naloge izvrševati neposredno na podlagi zakona in nimajo pravice sprejemati splošnih
7

MELLS, 8.člen.
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aktov, s katerimi bi urejali izvajanje teh nalog. V nekaterih redkih primerih (na primer v Sloveniji) lokalne skupnosti k prenosu državnih nalog v
izvajanje lokalnim skupnostim dajo predhodno soglasje. Nadzor nad izvajanjem prenesenih državnih nalog pa se bistveno razlikuje od nadzora
državnih organov nad izvrševanjem izvirnih nalog. V tem primeru državni organi ne nadzorujejo le zakonitosti opravljanja nalog, ampak tudi
strokovnost in primernost, torej tudi sam način izvrševanja prenesenih
nalog.

2.2 Vrste nadzora glede na organiziranost države
Državni nadzor se lahko izvaja v razpršeni obliki, ko lokalno samoupravo nadzira več ministrstev, vsako na določenem področju ali pa v koncentrirani obliki, ko je za nadzor pristojno eno ministrstvo. Ta oblika je v
Evropi pogostejša. Centralnim oblastem pri nadzoru navadno pomagajo
dekoncentrirane oblike državne. Pri tem imajo centralne oblasti lahko
močno vlogo pri nadzoru in ohranjajo neposreden stik s celotnim sistemom lokalne samouprave (regijami in občinami) ali pa je nadzor poverjen državnim oblastem, organiziranim na teritorialno manjših zaokroženih območjih.
Za razliko od ureditve v Republiki Sloveniji je večina evropskih držav
nadzor uredila skozi državni nadzorni organ, ki je organ splošne državne uprave na prvi stopnji (v upravnem okraju), drugostopenjski organ
nadzora pa je ministrstvo (za notranje zadeve ali pravosodje) (Šmidovnik, 1995: 208). To so specializirani državni organi za nadzor lokalne samouprave, ki sistematično spremljajo delo organov lokalnih skupnosti,
jim dajejo strokovno pomoč in z njimi sodelujejo. Mnenja o tem, ali je
bolje nadzorovati lokalno samoupravo v razpršeni ali koncentrirani obliki, so deljena. Na eni strani lahko pomeni razpršena različica manj zanimanja državnih organov za delovanje lokalnih skupnosti, za nesistematično spremljanje stanja na področju lokalne samouprave, na drugi pa
več samostojnosti organov lokalnih skupnosti, toda tudi več možnosti za
napake.

2.3 Vrste nadzora glede na pooblastila države
Pomemben vidik nadzora so pooblastila, ki so na voljo nadzornim oblastem pri izvajanju nadzora. Po obsegu pooblastil je mogoče sklepati na
bolj ali manj avtonomen oziroma neodvisen položaj organov lokalne samouprave v razmerju do državne oblasti. Iz pooblastil, ki so na voljo
nadzornim oblastem, je mogoče razbrati tudi povezanost izvršilne in
sodne veje oblasti pri izvajanju nadzora nad zakonitostjo delovanja lokalne samouprave. Gre za razlikovanje med notranjim ali zunanjim nad-
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zorom, pri čemer notranji nadzor pomeni, da ga opravljajo neposredno
organi državne oblasti, pri zunanji obliki pa nadzor izvršujejo sodišča in
ustavno sodišče. Glede samih ukrepov razlikujemo dve možnosti. Bodisi
da imajo nadzorne oblasti možnost razveljaviti odločitev lokalnih oblasti,
če menijo, da je nezakonita ali v nasprotju s splošnim interesom bodisi
da nadzorne oblasti nimajo možnosti razveljaviti ali zadržati izvajanje
odločitve lokalnih oblasti, pač pa lahko predlagajo, da to stori sodišče.
Notranji in zunanji nadzor lahko potekata komplementarno.

2.4 Narava in obseg nadzora
Država nadzoruje odločitve organov lokalnih skupnosti, se pravi sprejete akte in nadzor nad organi samimi. Se pravi, da je predmet nadzora delovanje lokalnih skupnosti. Včasih sankcije države letijo na nezakonite
odločitve lokalnih oblasti, redkeje pa na izvoljene lokalne predstavnike.
Ko gre za nadzor nad sprejetimi odločitvami lokalnih skupnosti, se ta
razlikuje glede na to, ali gre za izvirne ali prenesene državne naloge. Razlika nadzora med odločitvami iz izvirnih oziroma prenesenih nalog izhaja iz francoskega modela,8 ki pa je na primer britanskemu popolnoma
tuj. Prvi namreč razume lokalno samoupravo kot del uprave, ki je v celoti
gledano četrta veja oblasti, se pravi bolj v smislu lokalne uprave, medtem
ko anglosaksonski model razume lokalno samoupravo dobesedno kot
local government ali lokalna vladavina (lokalno upravljanje) (Šmidovnik,
1995: 25) in ima temu primerno dolgo tradicijo. Zato vse naloge, ki jih izvajajo lokalne skupnosti v Veliki Britaniji, izvajajo kot izvirne, prenesenih nalog sploh ne poznajo.
Po francoskem modelu, če ga delovno tako poimenujemo, nastaja
tudi določena funkcijska dvojnost pri izvoljenih predstavnikih lokalnih
oblasti, saj na eni strani izvajajo izvirne občinske naloge, na drugi pa prenesene državne. V drugem primeru so seveda tudi reprezentanti države,
ne le reprezentanti lokalne skupnosti, v kateri so izvoljeni. Hkrati so podrejeni ne le svojim volivcem, pač pa neposredno državni oblasti. Ta pa
jih nadzoruje kot predstavnike države in ne kot predstavnike lokalne
skupnosti. Še posebej to velja na primer za francoske in italijanske župane, ki so v nekem smislu državni uradniki. V vseh drugih primerih država
pri nadzoru izvajanja prenesenih nalog nadzoruje poleg zakonitosti tudi
primernost (način izvrševanja) in strokovnost. V mehkejših sistemih morajo pred prenosom državnih pristojnosti in nalog sveti lokalnih skupnosti dati predhodno soglasje, država pa mora zagotoviti finančna sredstva
in druge pogoje za njihovo izvrševanje (npr. Španija in Slovenija). Nadzor nad izvrševanjem prenesenih državnih nalog vključuje izdajanje na8

Supervision and auditing of local authorities’ action, Council of Europe, Local and
regional authorities in Europe No. 66, Strassbourg 1999, str. 20.
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vodil za njihovo izvrševanje, možnost razveljavitve odločitve lokalne
skupnosti, izdajanje natančnih tehničnih navodil in dolžnost poročanja
lokalne skupnosti periodično ali na zahtevo državnega organa. Ta lahko
kadarkoli pošlje svojega predstavnika in zahteva od lokalne skupnosti,
da sprejme ustrezne popravke in pomanjkljivosti. V primeru, da lokalna
skupnost ne izvrši teh nalog, jih lahko država odvzame lokalni skupnosti
ali jih izvrši sama za račun lokalne skupnosti.9
V nekaterih primerih se nadzor razlikuje tudi glede na področje in pomembnost odločitev lokalnih skupnosti. V nekaterih sistemih poznajo
natančen seznam odločitev, o katerih mora lokalna skupnost poročati
državi. Tako na primer lokalne skupnosti poročajo o proceduralnih odločitvah lokalnih svetov, o nekaterih odločitvah župana, o vseh regulatornih odločitvah, ki jih sprejme župan (Francija) ali pa morajo celo odločitve svetov posredovati državi v predhoden pregled (Italija). V Veliki
Britaniji pa to vnaprej ni posebej določeno, saj se nadzor lahko nanaša
na katerikoli sklep, odločitev ali obnašanje lokalne oblasti.10
Ena redkih skupnih značilnosti vseh sistemov lokalne samouprave v
evropskih državah je, da so v vseh predstavniki lokalnih oblasti izvoljeni.
Tako narekuje tudi 3. člen Evropske listine lokalne samouprave, ki določa, da so predstavniški sveti sestavljeni izmed svobodno na tajnih volitvah izvoljenih predstavnikov. Prav ta okoliščina pa je pomembno vplivala na spremembe pri nadzoru države nad lokalno samoupravo. Dokler
so lokalne oblastnike imenovali predstavniki države, je bila stopnja nadzora pogojena že z dejstvom, da so bili lokalni oblastniki kadarkoli odpoklicani oziroma zamenjani. Ta vrste nadzora avtoritarne države je vnaprej določala tudi podrejeni položaj lokalne samouprave znotraj države,
kakor tudi njeno omejeno vlogo pri določanju lastne notranje organizacije. Danes takšnih oblik skorajda ni več,11 saj se je položaj lokalne samouprave v razmerju do države radikalno spremenil, toda neredko
imajo države poleg političnega nadzora, ki se izraža predvsem z odklonilnimi stališči državnih organov do ravnanja lokalnih skupnosti in sodnega nadzora, ki se nanaša predvsem na morebitne kazenske kršitve
lokalnih funkcionarjev tudi upravni, administrativni nadzor, s katerim
lahko državni organ, določen z zakonom razpusti svet ali razreši župana.
Tovrstne določbe zakonov, gre za najbolj radikalno obliko nadzora, bi
seveda morali brati zares ozko, da bi ne bile sredstvo za morebitne zlorabe.

9
10
11

Supervision…, 1999, str. 21–22.
Prav tam, str. 23.
Neposredne volitve župana bodo na Nizozemskem prvič izvedli šele v letu 2006.
Do nedavna je župane imenovala kraljica, ker pa se je tej pravici odrekla, trenutno
to počne notranji minister.
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2.5 Področje nadzora
Glede na področja lahko nadzor razdelimo na nadzor zakonitosti, nadzor primernosti ter nadzor upravljanja in njegovih rezultatov. Nadzor
nad zakonitostjo delovanja lokalnih skupnosti smo že omenili. Je najpogostejša in na pravni državi utemeljena vrsta nadzora države nad lokalno
samoupravo. Omenili smo že, da ga opredeljuje tudi Evropska listina lokalne samouprave. Glavni cilj nadzora zakonitosti je delovanje lokalnih
skupnosti v mejah zakona. V mnogih državah je to sploh edina vrsta nadzora. Pri tem je pomembno, ali in koliko diskrecijske pravice imajo lokalne skupnosti pri izvrševanju svojih nalog, ki so določene z zakonom. Ali
smejo ravnati tako, da je vse dovoljeno, kar ni izrecno prepovedano (kar
bi bilo v duhu evropske listine) ali pa smejo ravnati izključno tako, kot
določa zakon. Francija in Italija sta na primer državi, kjer se nadzor zakonitosti bolj giblje v slednjo obliko in tako že meji na nadzor primernosti.
V nekaterih drugih državah npr. v Nemčiji in v Veliki Britaniji (in v Sloveniji) pa imajo lokalne skupnosti bistveno več manevrskega prostora, saj
ministrske okrožnice in navodila jemljejo zgolj kot priporočila, ne pa kot
obvezna navodila, kar je veljalo v Franciji vse do leta 1982.12
Nadzor primernosti izvajanja določene naloge se uporablja v primeru
nadzora prenesenih državnih nalog na lokalne skupnosti. Tako na primer v Nemčiji, na Poljskem in na Finskem država nadzoruje izključno
primernost izvajanja prenesenih nalog (s finsko izjemo nadzora prostorskih načrtov). Redkeje se nadzor primernosti izvaja tudi pri nadzoru izvirnih nalog, na primer v nekaterih švicarskih kantonih in v Turčiji.13
Nadzor obsega bistvene sestavine akta ali aktivnosti, ki je predmet nadzora. Nadzor upravljanja in rezultatov se v prvi vrsti nanaša na izpolnjevanje obveznosti lokalnih skupnosti, ki izvirajo iz zakonodaje, ki določa
način priprave, izvrševanja in nadzora izvrševanja proračuna, finančnih
obveznosti, zadolževanja, finančnih in računovodskih standardov in postopkov finančnega nadzora.

2.6 Organi nadzora
Dodatna skupna značilnost vseh sistemov lokalne samouprave v Evropi
je soobstoj upravnega in sodnega nadzora nad delovanjem lokalne samouprave.14 Poleg tega nadzor izvajajo tudi državni ali regionalni parlamenti in organi znotraj lokalnih skupnosti. Pri upravnem nadzoru ločimo dve glavni značilnosti. Prva, spet po vzoru na francoski model,
favorizira dominantno vlogo centralne oblasti, pri tem pa lahko del nad12
13
14

Supervision…, 1999, str. 26–27.
Supervision…, 1999, str. 28.
Prav tam, str. 31.

138

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

zora opravljajo državne dekoncentrirane institucije ali pa regionalne oblasti. Druga, v federalnih državah in v Švici, pa vloge v nadzoru nima centralna država, pa tudi pri postavljanju sistema lokalne samouprave ne. V
teh državah nadzor opravljajo dežele ali kantoni. Sodišča vselej nadzorujejo le zakonitost sprejetih aktov in delovanja organov lokalnih skupnosti, skoraj nikoli se ne spuščajo v ocenjevanje primernosti izvajanih
nalog.15 Glavna vloga parlamentov pri nadzoru lokalne samouprave je
seveda sprejemanje zakonodaje, tudi za področje upravnega nadzora. Izjemoma imajo zaradi z zakonom vnaprej določenih razlogov pravico
razpustiti lokalni predstavniški organ (tako na Poljskem16 ali do nedavna
v Sloveniji). Omenili smo tudi organe lokalnih skupnosti, ki izvajajo
upravni in politični nadzor nad delovanjem lokalne samouprave. Gre za
na primer lokalna računska sodišča ali druge organe, ki predvsem nadzorujejo izvrševanje lokalnega proračuna.17

2.7 Druge delitve nadzora
Nadzor lahko razdelimo glede na čas, ko je opravljen, na predhodni (a
priori) ali naknadni (a posteriori) nadzor. Načeloma je predhodni nadzor znamenje večjega nezaupanja v lokalne oblasti, saj pomeni vnaprejšnje preverjanje pravilnosti odločitev lokalne oblasti. Glede na to, kdo
predlaga ali zahteva nadzor, poznamo samodejni nadzor, ki je lahko z zakonom določen in opcijski (naključen). V prvem primeru zakon lahko
določa, da je obvezen nadzor določene vrste sprejetih odločitev. V drugem pa ima organ nadzora diskrecijsko pravico, da sam določa letni program nadzora. Poznamo nadalje možnost, da organ lokalne skupnosti
pod določenimi pogoji (npr. skupina svetnikov) sam predlaga nadzor.
Lahko pa zahtevo postavi tretji (npr. prebivalci). Evropska listina lokalne
samouprave namreč priznava prebivalcem pravico do udeležbe pri
upravljanju lokalnih javnih zadev.
Organi, ki imajo zakonsko pooblastilo za izvajanje nadzora, lahko
ukrepajo na različne načine. Lahko uvedejo začasne ukrepe, imajo pravico pridobiti ustrezne informacije od lokalnih skupnosti, se pravi, da
imajo določena pooblastila pri raziskovanju domnevnih nepravilnosti,
hkrati pa lahko sprejmejo določene odločitve s sankcijami. Pri tem lahko
razveljavijo odločitev lokalne skupnosti, lahko predlagajo sodišču, da ta
razveljavi odločitev lokalne skupnosti, v določenih primerih lahko celo
razpustijo organ lokalne skupnosti. V takih primerih so lokalne skupno15

16
17

Izjema je Švedska, toda tudi tam sodišča nadzorujejo primernost izvajanja nalog le
na z zakonom vnaprej določenih področjih.
Supervision…, 1999, str. 35.
Kot primer navajamo nadzorni odbor, ki je poleg župana in občinskega sveta tretji
organ slovenske občine.
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sti najprej opozorjene na storjeno nepravilnost, pogosto jim je določen
rok za odpravo nepravilnosti, šele po izteku tega roka organi nadzora
sprejmejo odločitev o sankciji.

2.8 Varstvo lokalne samouprave
V nekaterih državah (Nemčija in Bolgarija)18 se lahko lokalne oblasti na
odločitev organa nadzora pritožijo oziroma zahtevajo spremembo odločitve ali celo njeno razveljavitev, še posebej v primerih, ko gre za razveljavitev aktov lokalne skupnosti. Sicer pa imajo v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave lokalne skupnosti možnost zaščite lastnih
interesov z možnostjo sodnega varstva.19 Tako lahko na sodiščih zahtevajo razveljavitev odločitev države. Med slednje sodi tudi Slovenija.

3 NADZOR LOKALNE SAMOUPRAVE
V REPUBLIKI SLOVENIJI
3.1 Splošno
Nova slovenska ustava je leta 1991 opredelila lokalno samoupravo kot
eno svojih temeljnih demokratičnih načel. Ustava v svojih določbah povzema načela lokalne samouprave, ki jih je uveljavila Evropska listina lokalne samouprave. Ta načela so z ratifikacijo listine v letu 1996 postala
tudi načela slovenske lokalne samouprave. Listina šteje lokalno samoupravo za samostojen in neodvisen lokalni upravni sistem, ki temelji na
interesni povezanosti prebivalcev lokalne skupnosti in njihovi pravici,
da sami neposredno oziroma z volitvami svojih predstavnikov v svete ali
skupščine v okviru ustave in zakona zagotavljajo tiste naloge, ki so v njihovem skupnem interesu in s katerimi zagotavljajo zadovoljevanje svojih skupnih potreb.20
Načelo decentralizacije oblasti oziroma jamstvo lokalne samouprave
je umeščeno med uvodne splošne določbe ustave, ki opredeljujejo vrednote slovenske države in načela družbene ureditve. Ustave v 9. členu
prebivalcem Republike Slovenije zagotavlja pravico do lokalne samouprave. Po ustavi uresničujejo prebivalci lokalno samoupravo v občinah
in drugih lokalnih skupnostih.21 V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki se nanašajo samo na pre18
19
20
21

Supervision…, 1999, str. 48.
MELLS, 11. člen.
MELLS, 3. člen.
Ustava Republike Slovenije, 138. člen.
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bivalce občine, ter posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanje
prenese država z zakonom po predhodnem soglasju in ob zagotovitvi
sredstev, pri čemer opravlja nadzor nad zakonitostjo, primernostjo in
strokovnostjo dela njihovih organov.22 Ustava opredeljuje v 139. členu
še način ustanovitve občin, v 141. členu mestno občino, v 142. člen financiranje občin, v 143. člen povezovanju občin v pokrajine in v 144.
člen nadzor državnih organov nad zakonitostjo dela organov lokalnih
skupnosti. Za naš prispevek pa je pomemben tudi 153. člen, s katerim je
določena usklajenost pravnih aktov z ustavo in zakonom. Ta določba ustave umešča lokalno samoupravo v pravno državo tako, da predpise lokalnih skupnosti uvršča v celoto pravnega reda Republike Slovenije. Ta
položaj varuje Ustavno sodišče Republike Slovenije za odločanje o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni ter o sporih glede
pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi oziroma med samimi
lokalnimi skupnostmi, kar posebej opredeljuje 160. člen.
V prispevku smo že večkrat omenjali dihotomijo med izvirnimi občinskimi nalogami in prenesenimi nalogami. Kriterij za določanje izvirnih
občinskih nalog V Republiki Sloveniji je določba prvega odstavka 140.
člena ustave. V pristojnosti občine so vse lokalne zadeve, ki jih občina
lahko opravlja samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine. Ta
določba je bila podlaga za izvirno določanje občinskih pristojnosti z občinskimi predpisi ter zakonsko določitev delovnega področja občine.
Zakon o lokalni samoupravi, sprejet konec leta 1993, je v 21. členu določil okvirna delovna področja kot izhodišče za razmejevanje pristojnosti
med državnimi organi in občinami. Pristojnosti občin so bile v nadaljevanju določene s številnimi področnimi zakoni23 in izvirno z občinskimi
predpisi. Po predhodnem soglasju se lahko z zakonom prenese na občine tudi opravljanje nalog iz državne pristojnosti, če jim država za to zagotovi sredstva.24 Tudi občinski organi za urejanje in odločanje o zadevah iz svoje izvirne in prenesene pristojnosti sprejemajo predpise,
posamične upravne akte in poslovodne akte, ki jih lahko sprejmejo, tudi
če nimajo neposredne podlage v zakonu, če s temi akti urejajo naloge, ki
zadevajo samo prebivalce občine.

3.2 Pravni temelji za nadzor države nad lokalnimi skupnostmi
Ustava v 144. členu določa, da državni organi nadzorujejo zakonitost
dela organov lokalnih skupnosti. To pomeni, da med državo in občinami
ni hierarhičnih odnosov, pač pa da država zgolj zagotavlja zakonitost de22
23

24

Ustava Republike Slovenije, 140. člen.
Ocenjujemo, da imajo slovenske občine med 300 in 400 nalog in pristojnosti, ki so
določene v več kot 130 predpisih. Vir: Katalog pristojnosti občin.
Ustava Republike Slovenije, 140. člen.
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lovanja lokalnih skupnosti. Šele pri prenesenih državnih nalogah, kar je
opredeljeno v tretjem odstavku 140. člena ustave, imajo državni organi
pravico, da glede nalog iz državne pristojnosti, prenesenih občini v
opravljanje, nadzirajo tudi primernost in strokovnost dela njihovih organov in uprave. Nadzor državnih organov na podlagi ustave podrobneje
urejata Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) in Zakon o državni upravi
(ZDU). ZLS v 88. členu ponavlja ustavni določbi, ki se nanašata na nadzor zakonitosti dela občinskih organov v izvirnih oziroma prenesenih
zadevah ter določa, da državni nadzor nad delom organov lokalnih
skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva.
3.2.1 Nadzor nad izvajanjem izvirnih nalog
Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzor nad zakonitostjo predpisov in posamičnih aktov občin. Posamezno ministrstvo mora
zaradi opravljanja nadzora nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč
organom občin. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da je organ občine
izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom oziroma da občinska uprava
ne ravna v skladu z zakonom ima na razpolago več ukrepov. Opozoriti
mora organ občine, za katerega meni, da je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne rešitve. Opozoriti mora pristojni občinski organ, če ugotovi, da občinska uprava ne ravna v skladu z
zakonom ali drugim predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe. Če organ
občine ne uskladi svojega splošnega akta z ustavo ali zakonom, mora
predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem
za oceno skladnosti splošnega akta občine z ustavo in zakonom. Nadalje
lahko, če meni, da bi z izvrševanjem splošnega akta, ki ni v skladu z ustavo ali zakonom, lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in
bi zato nastale škodljive posledice za zdravje in življenje ljudi ali večja
gospodarska škoda, ali pa bi izvršitev takega akta pomenila kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov, predlaga
vladi, da predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje splošnega
akta. Poleg tega opozori občino, če ne izvaja nalog iz izvirne pristojnosti,
in ji predlaga izpolnitev, če občina v določenem roku ne izvrši naloge iz
svoje pristojnosti in bi zaradi opustitve utegnile nastati škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi, opravi to nalogo ministrstvo.25
ZDU glede nadzora izvrševanja izvirnih nalog določa nadzor nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti lokalnih skupnosti, s katerim je enako kot
z 88.a členom ZLS urejeno obvezno opozorilo pristojnega ministrstva organu lokalne skupnosti, ki je izdal nezakonit akt, predlog ustrezne rešitve, rok uskladitve in v primeru, da organ lokalne skupnosti ne uskladi
predpisa z ustavo in zakonom obveznost ministrstva predlagati vladi
zahtevo za presojo ustavnemu sodišču. Hkrati predvideva dolžnost opo25

Zakon o lokalni samoupravi, 88a. in 90a. člen.
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zorila pristojnega ministrstva organu lokalne skupnosti, ki nadzoruje
delo uprave, če ugotovi, da uprava ne ravna v skladu z zakonom in drugim zakonitim predpisom ter predlog ukrepov. Določa tudi obveznost
upravne enote, da opozori pristojno ministrstvo na nezakonito ravnanje
organov lokalne skupnosti pri opravljanju nalog iz njihove pristojnosti.
Hkrati pa zavezuje ministrstva, da občinam nudijo strokovno pomoč,
vsako s svojega delovnega področja.26
3.2.2 Nadzor nad izvajanjem prenesenih nalog
ZLS določa, da mora župan odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prenesene pristojnosti najpozneje hkrati z objavo predložiti vladi oziroma
ustreznemu (pristojnemu) ministrstvu. Če vlada oziroma ministrstvo
meni, da je tak predpis občine nezakonit, lahko zadrži izvajanje predpisa
in zahteva pri ustavnem sodišču presojo njegove ustavnosti in zakonitosti. Pristojno ministrstvo z odločbo naloži občini izpolnitev naloge, če ta
ne izvaja prenesenih nalog (ali nalog na podlagi javnih pooblastil). Če
občina naloge po odločbi ne izpolni, sprejme ministrstvo na njene stroške potrebne ukrepe. 27
ZDU podrobneje kot ZLS ureja nadzor ministrstev nad izvrševanjem
prenesenih nalog iz državne pristojnosti in sicer takrat, kadar ti odločajo
o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, nadzor nad primernostjo in strokovnostjo pri prenesenih nalogah, ukrepe za odpravo
nepravilnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti ter prevzem
pristojnosti za prenesene naloge iz državne pristojnosti.28
Ministrstva, ki so glede na svoja delovna področja pristojna za posamezne zadeve, odločajo o pritožbah zoper posamične upravne akte, ki
jih samoupravne lokalne skupnosti izdajajo v zadevah iz prenesene pristojnosti. Pri nadzoru primernosti in zakonitosti dela občinskih organov
lahko pristojno ministrstvo izda obvezno navodilo za organizacijo služb
in sistemizacijo delovnih mest za opravljanje prenesenih nalog ter obvezna navodila za opravljanje nalog. Organi lokalnih skupnosti pa morajo pristojnemu ministrstvu pošiljati poročila, obvestila, mnenja in podatke ter z njimi sodelovati. Če ministrstvo ugotovi, da organ samoupravne
lokalne skupnosti prenesenih nalog ne izvršuje oziroma ne izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora opozoriti in z odločbo naložiti zagotavljanje izvrševanja v danem roku oziroma odprave ugotovljenih nepravilnosti. V obeh primerih lahko ministrstvo predlaga pristojnemu organu
lokalne skupnosti ukrepe zoper odgovorno uradno osebo. V primeru,
da ministrstvo z opozorilom in odločbo ne uspe, lahko na stroške lokalne skupnosti samo neposredno opravi preneseno nalogo, mora pa jo
opraviti, če bi zaradi opustitve utegnile nastati škodljive posledice za živ26
27
28

Zakon o državi upravi, 64., 65., 68. in 69. člen.
Zakon o lokalni samoupravi, 89. in 90. člen.
Zakon o državi upravi, 66., 67., 70. in 71. člen.
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ljenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. Če organ samoupravne lokalne skupnosti, kljub večkratnim opozorilom, prenesenih nalog ne opravlja oziroma ne izvršuje pravilno in
pravočasno, lahko ministrstvo predlaga vladi, da začne postopek za odvzem prenesenih nalog. Resnici na ljubo je treba ugotoviti, da v Sloveniji
skorajda ne poznamo prenesenih državnih nalog. Izjema so nekatere naloge, ki so manjšega pomena za sistem lokalne samouprave in ki so bile
z zakoni določene v opravljanje občinam mimo postopka, ki ga določata
ustava in Zakon o lokalni samoupravi (Senčur, 2001: 6).
3.2.3 Nadzor nad finančnim poslovanjem slovenskih občin
Nadzor nad finančnim poslovanjem občin se nanaša na zakonitost poslovanja vseh subjektov znotraj sistema lokalne samouprave, ki prejemajo javna sredstva. Pod zakonitostjo razumemo spoštovanje pravil proračunskega načrtovanja in porabe sredstev. Najvišji organ nadzora javne
porabe v občini je nadzorni odbor. V okviru svoje pristojnosti nadzorni
odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzor
vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim
premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno. V
skladu z načelom nezdružljivostjo člani nadzornega odbora ne morejo
biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov
občine, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Če nadzorni
odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora
o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora,
obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili
in predlogi nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora.
Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik. Zelo
pogosto občine s statutom določijo zahtevano stopnjo ali smer izobrazbe zaradi zagotavljanja večje strokovnosti dela nadzornega odbora. Po-
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samezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki
ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.29
Nadzorni odbor je organ občine, ki lahko pomembno prispeva k zagotavljanju pravilnosti poslovanja občine. Med večkratnim dopolnjevanjem Zakona o lokalni samoupravi v preteklosti30 se je njegova vloga
okrepila, vendar v primerjavi s preostalima organoma občin, županom
in občinskim svetom, še vedno nima pravega mesta. Računsko sodišče v
svojih ugotovitvah po opravljeni reviziji dela dvajsetih nadzornih odborov31 ugotavlja, da je potrebno zagotoviti finančno neodvisnost organa,
neodvisnost pri določanju programa njegovega dela, pa tudi pri imenovanju njegovih članov. Zakon namreč določa, da člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, vendar bi s statutom lahko občina določila,
da predlagatelji kandidatov za člane tega organa ne bi bile zgolj politične
stranke ampak tudi prebivalci preko javnega razpisa.
Nadzor nad finančnim ravnanjem občin opredeljuje tudi Zakon o javnih financah. Ta določa sestavo proračuna in finančnega načrta, postopek priprave, sprejemanja in izvrševanje proračuna, upravljanje s premoženjem, tako finančnim kot stvarnim, ter sistem zadolževanja občin.
Določa pa tudi, kateri državni organi in na kakšen način nadzorujejo izvrševanje naštetih nalog. Zakon vzpostavlja tri oblike proračunskega
nadzora. Prva je notranji finančni nadzor (predhodni nadzor ali ex ante),
druga pa notranja revizija, ki pomeni naknadni nadzor (ex post). Tretja
oblika je inšpekcijski nadzor.32 Sistem notranjih kontrol je sistem postopkov poslovanja in odgovornosti zaposlenih v občinski upravi. Gre
za predhodni nadzor nad opravljanjem vseh postopkov, ki se nanašajo
na prejemke in izdatke iz občinskega proračuna ter na upravljanje s premoženjem. To je pravzaprav akcijski načrt, ki vsebuje metode in postopke, s katerimi preprečuje nezakonito ali nenamensko trošenje javnih
sredstev. Notranja revizija pa je naknadni računovodsko finančni nadzor
(audit), pa tudi revizija učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti poslovanja občine. Občine organizirajo ustrezne oblike finančnega nadzora
na podlagi podrobnejših navodil, ki jih predpiše minister, pristojen za finance. Pri tem morajo upoštevati zahtevo, da zagotovijo notranjo revizijo (ne nujno notranjo revizijsko službo) vsako leto, če je obseg sredstev
občinskega proračuna večji od 500 milijonov tolarjev, če pa je manjši pa
najmanj vsaka tri leta. Na občine se lahko nanaša tudi inšpekcijski nadzor kot tretja oblika, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za finance,33
29
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Zakon o lokalni samoupravi, 32. in 32a. člen.
Doslej je bil Zakon o lokalni samoupravi dopolnjevan osemkrat, devete dopolnitve pa čakajo na obravnavo v Državnem zboru RS.
Vir: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/VsaPorocila?OpenForm.
Zakon o javnih financah, 101., 102. in 103 člen.
Trenutno je to Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna kot organ v sestavi ministrstva. Znotraj urada deluje poseben organizacijski del kot proračunska inšpekcija.
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kadar gre za nadzor nad porabo sredstev, nakazanih občinam iz državnega proračuna. Slovenske občine se v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonu o financiranju občin lahko zadolžujejo kratkoročno, pri
čemer se morajo te zadolžitve zaključiti do konca koledarskega leta,
lahko pa tudi dolgoročno. Nadzor nad zadolževanjem opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
Poleg naštetih oblik in organov finančno poslovanje občin nadzoruje
v okviru svojih pristojnosti tudi Računsko sodišče Republike Slovenije.34
Poleg tega, da vsako leto preveri poslovanja nekaj več kot dvajset občin
od skupaj 193, računsko sodišče pripravlja tudi analize35 in poročila, iz
katerih je mogoče zaznati najpogostejše kršitve predpisov, ki jih pri svojem delu ugotovijo. Skratka, ne gre le za nadzorno ampak tudi svetovalno vlogo, ki jo ima računsko sodišče.
Nenazadnje omenimo, da svojevrstno obliko nadzora nad finančnim
poslovanjem občin opravlja tudi Državni zbor Republike Slovenije, saj
njegova pristojna komisija36 redno obravnava vsa revizijska poročila, ki
jih računsko sodišče opravi v občinah. Ta nadzor ima več elementov
političnega nadzora kot finančnega, vendar ga kljub temu omenjamo v
poglavju o finančnem nadzoru občin. Z vidika nepristranskosti tovrstnega nadzora je potrebno opozoriti na dejstvo, da spričo zakonsko neurejene nezdružljivosti med funkcijo poslanca in funkcijo župana ni mogoče zagotoviti resnične neodvisnosti oziroma nepristranskosti članov
omenjenega delovnega telesa, saj sta od šestih članov kar dva tudi župana občine,37 v državnem zboru v celoti pa jih sedi kar osemnajst od
skupno devetdesetih.
3.2.4 Organiziranost državnih organov pri nadzoru
Glede organiziranosti države pri nadzoru smo že ugotovili, da v Republiki Sloveniji velja razpršena oblika nadzora, saj lokalne skupnosti nadzira
več ministrstev oziroma da nimamo posebnega državnega organa, ki bi
specializirano opravljal nadzor nad izvrševanjem nalog in pristojnosti
lokalnih skupnosti. Omenili smo že, da je pristojnost ministrstev za nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov lokalnih skupnosti oziroma nad zakonitostjo dela organov samoupravnih lokalnih skupnosti in njihovih uprav opredeljena z zakoni, ki urejajo posamezna
področja in za katere izvajanje so zadolžena ministrstva. Izvajanje nalog
iz izvirne pristojnosti ni le pravica, temveč dolžnost občin. Zato pristojna
ministrstva nadzorujejo tudi, ali občina sploh izvaja naloge iz izvirne pri34
35
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Zakon o računskem sodišču, Uradni list RS št.11/01.
Analiza najpogostejših in ponavljajočih se kršitev predpisov, ugotovljenih v revizijskih poročilih računskega sodišča, izdanih po Zakonu o Računskem sodišču z dne
15. 3. 2005 na primer v tretjem poglavju vsebuje kršitve občin.
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ.
Komisija za nadzor proračunskih in drugih javnih financ, publikacija Državnega
zbora Republike Slovenije, 9. maj 2005, str. 10.
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stojnosti, ki jih določa zakon oziroma ali jo izvaja v skladu z zakonom.
Ministrstva izvajajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem tistih nalog iz izvirne
pristojnosti, za katere zakon ne določa neposredne pristojnosti, temveč
prepušča občini, da jih določi za svojo pristojnost (izbirne gospodarske
javne službe, pospeševalne naloge itd). V primeru, da občina določi
neko tako nalogo, jo mora opravljati v skladu z zakonom. Poleg tega
nadzor izvajajo tudi inšpekcijski organi oziroma drugi državni organi, ki
nadzorujejo izvajanje zakonov in podzakonskih predpisov ali zagotavljajo pravno varstvo v z zakonom predpisanih postopkih kot so na primer
državna komisija za revizijo postopkov javnega naročanja, računsko sodišče, pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, komisija
za preprečevanje korupcije.
K organom nadzora moramo šteti tudi pristojna sodišča. V primeru
ugotovitve pristojnega ministrstva, da je nek splošni akt, ki ga je sprejel
občinski svet, v neskladju z zakonom ali ustavo in po opozorilu ministrstva občina pri svoji odločitvi vztraja, ministrstvo predlaga vladi, da ta začne postopek pred ustavnim sodiščem. To pa lahko, če ugotovi, da stališče vlade drži, razveljavi del ali celoten občinski akt. Vlada lahko predlaga
ustavnemu sodišču, da začasno zadrži izvrševanje splošnega akta, če bi z
njegovo izvršitvijo lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine
in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje ali življenje ljudi, večja
gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje tega akta pomenilo kršitev pravic in svoboščin prebivalcev.38 V primeru izdaje domnevno nezakonitega individualnega akta (odločbe, akti o ustanovitvi javnih zavodov ali javnih podjetij), pa je v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku
in Zakonom o upravnem sporu pristojno upravno sodišče, ki v upravnem sporu lahko tak akt razveljavi.
3.2.5 Organi nadzora v slovenski občini
Vsekakor je pri opredeljevanju nadzora nad zakonitostjo predpisov občin potrebno omeniti vlogo slovenskega župana, pri nadzoru nad delovanjem organov in uprave občine pa nadzorni odbor. Vlogo slednjega
smo že obravnavali v poglavju o finančnem nadzoru, zato se osredotočimo na nadzorno vlogo župana. Župan je prvi varuh zakonitosti v občini.
V skladu z zakonom lahko v primeru, da oceni, da je občinski svet sprejel
splošni akt, objavo akta zadrži in predlaga občinskemu svetu ponovno
razpravo in odločanje o spornem aktu. Župan zadrži izvajanje odločitve
občinskega sveta takrat, ko oceni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s
statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega
sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
38

Zakon o lokalni samoupravi, četrti in peti odstavek 88a. člena.
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začne postopek pri upravnem sodišču.39 Pri prenesenih pristojnostih
ima župan obveznost, da odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prenesene pristojnosti države brez odlašanja, najpozneje pa hkrati z objavo,
predloži vladi oziroma ustreznemu ministrstvu. Vlada oziroma ministrstvo odloke, za katere meni, da so nezakoniti, lahko zadrži glede izvrševanja in jih predloži Ustavnemu sodišču.40
3.2.6 Državni nadzor na delovanjem organov občin
Zakon o lokalni samoupravi je do oktobra 2003 vseboval tudi določbe o
izvajanju nadzora nad organi (osebami) v občini. V 90.b členu je določal,
da državni zbor na predlog vlade v primeru hujših kršitev zakonitosti delovanja ali zaradi oviranja delovanja lokalne samouprave razpusti občinski svet oziroma razreši župana. Na podlagi pobude za presojo ustavnosti
tega člena je Ustavno sodišče Republike Slovenije člen razveljavilo. Ta
hip torej v Republiki Sloveniji ni pravne podlage za izvajanje takega ukrepa. Drugi odstavek Evropske listine lokalne samouprave opredeljuje
upravni nadzor nad delovanjem lokalnih oblasti. Izvorno naj bi to pomenilo, da tak nadzor vključuje le nadzor nad akti lokalnih oblasti, ne pa tudi
organov oziroma oseb. Vendar se je skozi interpretacijo listine zastavilo
vprašanje dopustnosti nadzora organov in vrste ukrepov zoper njih. Pri
tovrstnem nadzoru gre za nadzor nad delovanjem lokalne samouprave
oziroma razreševanje konfliktov znotraj lokalnih skupnosti, zato je nujno
potrebno razlikovati med političnimi in pravnimi sredstvi za razreševanje
konfliktov, da bi zagotovili zakonito delovanje lokalne samouprave.
Okvir takega nadzora mora biti v skladu z ustavo zagotovitev delovanja
lokalnih oblasti v skladu z ustavo in zakoni.41 Na tej podlagi je ustavno sodišče ugotovilo, da določbe 90.b člena Zakona o lokalni samoupravi niso
v skladu z ustavo in jih je zato razveljavijo. Po mnenju ustavnega sodišča
so določbe nejasne, postopek nadzora in izrekanja ukrepov ni natančno
predviden, prav tako ni zagotovljeno ustrezno pravno varstvo.
Pri tem velja opozoriti še na zadrego, da odločitev o morebitni razpustitvi občinskega sveta in razrešitvi župana sprejme na predlog vlade
državni zbor. Odločanje o najbolj radikalnih posegih v lokalno samoupravo skozi politična telesa zagotovo ni najbolj nevtralna rešitev. Še posebej, če upoštevamo že omenjeno dejstvo, da v parlamentu sedi med
poslanci kar petina županov. Zato bi bilo potrebno odločanje o navedenih ukrepih odmakniti od političnih organov. To pa je mogoče le v
sodno vejo oblasti. Zato bi bila dosti bolj kredibilna rešitev tista, ki jo je
Vlada Republike Slovenije bo bavarskem vzoru predlagala z novim predlogom Zakona o lokalni samoupravi v letu 200342, vendar je predlog za39
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radi izteka mandata končal v predalih. Po tem predlogu naj bi odločitev
o razrešitvi župana ali razpustitvi sveta sprejela vlada, vendar bi imel prizadeti možnost pritožbe na upravnem sodišču. S tem bi vzpostavili posreden nadzor nad formalno korektnostjo odločitve vlade in zmanjšali
možnost morebitne politične motiviranosti vladne odločitve. V postopku so spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samoupravi, ki med
drugim na novo urejajo najstrožji ukrep zoper organe občine. Nova rešitev43 ohranja odločitev o ukrepu v pristojnosti državnega zbora, vendar
z možnostjo presoje ustavnosti takšne odločitve na ustavnem sodišču.

4 ZAKLJUČEK
Tudi v prihodnje bi veljalo pri odmeri nadzora nad delovanjem zakonitosti lokalne samouprave imeti pred očmi določila Evropske listine lokalne samouprave, še posebej načelo sorazmernosti. Toda klasične oblike
nadzora bi veljalo vse bolj nadomeščati tudi z drugimi mehanizmi. Tako
vse pomembnejšo vlogo v lokalni demokraciji igra uporaba instrumentov neposredne demokracije in vključevanje prebivalcev v procese odločanja. Po drugi strani se s povečevanjem preglednosti delovanja uprave
nasploh in tudi lokalnih uprav zmanjšuje potreba po izvajanju klasičnih
oblik nadzora. Nove oblike participacije prebivalcev pri odločanju v lokalnih zadevah pomenijo svojevrstno obliko posrednega nadzora nad
delovanjem lokalnih izvoljenih predstavnikov. Vsekakor pa je vsakokrat
potrebno pri ukrepih nadzora najti pravo ravnotežje med ugotovljeno
kršitvijo in sorazmernim ukrepom.

5 BIBLIOGRAFIJA
(1998): Council of Europe, Recommendation No. R (98) 12 of the Committee of ministers to member states on supervision of local authorities’ action.
(1999): Supervision and auditing of local authorities’ action, Council of
Europe, Strassbourg.
(2005): Pogodba o ustavi za Evropo, Pravna praksa, št. 10–11 (24. marec)
in št. 13 (7. april) Ljubljana.
Senčur, M. (2001): Prenosi posameznih državnih nalog v pristojnost občin, Pravna praksa, št. 8–9, 15.3. 2001.

43

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLSM), A 2005-1536-0004 –skrajšani postopek, 29. člen.

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

149

Šmidovnik, J. (2005): Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana.
Vlaj, S. (2004): Lokalna samouprava, teorija in praksa, Fakulteta za upravo, Ljubljana.

Pravni akti
Katalog pristojnosti občin, http://www.gov.si/svrp/2lok/4lok.html (23.6.
2005).
Komisija za nadzor proračunskih in drugih javnih financ, publikacija
Državnega zbora Republike Slovenije, 9. maj 2005.
Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-186/00-21 z dne 24. 10. 2003 o oceni
ustavnosti 90. b člena Zakona o lokalni samoupravi.
Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Uradni list RS št. 30/00.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- M) EVA 5-1536-0004 –skrajšani postopek, Poročevalec Državnega zbora RS, št. 33, 31.maj 2005.
Ustava Republike Slovenije, ČZ Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana
1994.
Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03,
61/04 in 123/04).
Zakon o financiranju občin, (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl.US,
56/98, 1/99, 59/99 – odl.US, 61/99 – odl.US, 79/99 in 89/99 – odl.US).
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005,
Uradni list RS št.130/03.
Zakon o javnih financah,Uradni list RS št. 79/99.
Zakon o javnih naročilih, Uradni list RS št.39/00 in 2/04.
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list Republike Slovenije
72/93, 57/94, 14/95, 63/95-obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02) in odločitve ustavnega sodišča objavljene v Uradnem
listu RS 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96,59/99, 108/03).
Zakon o računskem sodišču, Uradni list RS št.11/01.
Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) –
Uradni list RS-MP št. 15/96.
Zakon o splošnem upravnem postopku, (prečiščeno besedilo) (ZUPUPB 1), Uradni list RS št. 22/05.
Zakon o upravnem sporu, Uradni list RS, št.50/97 in 70 /2000.

150

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

PARTICIPACIJA ROMSKE SKUPNOSTI
NA LOKALNI RAVNI
Irena BAČLIJA*

Pravico Romov, da sodelujejo pri odločanju o javnih zadevah
na lokalni ravni, zagotavljata že Ustava RS in Zakon o lokalni samoupravi, vprašanje pa je, kako se te pravice uveljavljajo v vseh tistih lokalnih skupnostih, kjer Romi tradicionalno
prebivajo. Romski manjšini je omogočena politična participacija na lokalni ravni v vsaj enaki meri kot ostalemu prebivalstvu. Tako imajo aktivno in pasivno volilno pravico za
(ne)posredno izražanje volje občanov v sistemu lokalne samouprave, poleg tega lahko uporabijo katerega od mehanizmov za neposredno izražanje volje občanov. Poleg z ustavno
zagotovljenih mehanizmov za izražanje politične volje pa
Slovenija priznava Romom še pravico, da so v občinah, kjer
prebivajo v večjem številu, s svojimi predstavniki obvezno prisotni tudi v občinskem svetu. Prispevek je celovita raziskava
reševanja romske problematike. V okviru empirične raziskave smo opravili strukturirane intervjuje z vsemi romskimi
svetniki in župani vseh občin, katerih občinski sveti imajo
tudi obveznega romskega svetnika. Empirični podatki bodo
omogočili identifikacijo dosežene stopnje reševanja romske
problematike in primerjalno analizo mnenj nosilcev odločanja na lokalni ravni. Rezultati pa imajo vsekakor tudi svojo
aplikativno vrednost, saj je na podlagi njih mogoče opredeliti
dejansko stanje in opozoriti na konkretne probleme, kot tudi
predlagati konkretne rešitve.

*

Irena Bačlija, podiplomska študentka na Fakulteti za družbene vede, Univerza v
Ljubljani.
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1 PROBLEMATIKA ROMSKE MANJŠINE V SLOVENIJI
Zgodovinski viri omenjajo Rome na ozemlju današnje Slovenije že v 15.
stoletju, od 17. stoletja dalje pa so podatki o njih pogostejši in zapise o
Romih najdemo tudi v matičnih knjigah. Naselitev Romov naj bi v našem
prostoru potekala po treh poteh: predniki Romov, ki živijo v Prekmurju,
so prišli k nam prek madžarskega ozemlja, dolenjska skupina Romov
prek Hrvaške, na Gorenjskem pa so se naselile manjše skupine Sinitov,
ki so prišli k nam s severa prek današnje Avstrije.1 Čeprav gre za prebivalstvo, ki je v začetku živelo predvsem nomadsko in je svoja bivališča
pogosto menjavalo, lahko danes govorimo o zaokroženih območjih poselitve v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli Krajini in deloma na Gorenjskem. Na teh območjih štejemo Rome med tradicionalno naseljeno prebivalstvo, ki se je v bolj ali manj stalni naselitvi ohranilo do danes.
Ocenjuje se, da v Sloveniji živi od 7.000 do 10.000 pripadnikov romske
etnične skupnosti. Dejansko število Romov v Sloveniji ni določeno predvsem zaradi oteženega popisa in dostopa do vseh Romov, ki živijo na
ozemlju naše države. Centri za socialno delo, ki imajo največ stikov z
Romi, so leta 2003 zabeležili, da jih je v Sloveniji 6.264, medtem ko se je
za pripadnika romske manjšine leta 2002 v popisu prebivalstva opredelilo le 3.246 prebivalcev.
Tabela 1: Število Romov od 1953 do 2002 v Sloveniji.
Leto
Število Romov

1953
1663

1961
158

1971
951

1981
1393

1991
2259

2002
3246

*Vir: Statistični urad RS, Statistične informacije št. 93/2003.

Točna ali vsaj natančnejša ocena števila Romov je nujna za nadaljnjo
ureditev socialno-ekonomskih in zakonodajnih področij, ki bi jim zagotavljala zaščito, kot jo uživajo ostale manjšine v Sloveniji. Za romsko
manjšino je to še posebej pomembno, saj so zaradi zgodovinskih razlik
in okoliščin med Romi izredno velike razlike v tradiciji, načinu življenja,
pa tudi stopnji socializacije in integriranosti v okolje. Prav zaradi teh razlik so namreč življenjske razmere Romov v severovzhodnem delu Slovenije neprimerljivo boljše in bolj urejene kot pri Romih v južnem delu
Slovenije. Zaradi tega je precej oteženo izvajanje skupnih politik na nacionalni ravni in obstaja tendenca, da se problematika romske skupnosti
ureja na lokalni ravni. Vendar pa lahko izpostavimo nekatere vzporednice, ki se v večji ali manjši obliki pojavljajo v vseh lokalnih romskih skupnostih. Gre namreč predvsem za populacijo z nizko izobrazbo, nizko
stopnjo zaposlenosti in slabimi bivanjskimi razmerami z neurejeno pripadajočo infrastrukturo.
1

Vir: Second report submitted by Slovenia pursuant to article 25, paragraph 1 of the
framework convention for the protection of national minorities.
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Problematika romske manjšine je raznolika in obsežna. Njena kompleksnost onemogoča vpeljevanje preprostih ukrepov in mehanizmov
za normalizacijo položaja Romov v Sloveniji. Razdelimo jo lahko v pet
sklopov:
– Vzgojno-izobraževalna problematika: leta 1996 so bile v novo šolsko
zakonodajo prvič vnesene pravne podlage za posebne pogoje izobraževanja romskih otrok, leta 2000 in 2001 pa so bile vnesene dodatne
spremembe v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih in Zakon o osnovni šoli. Z novo zakonodajo na
šolskem področju ter dodatnimi ukrepi in prizadevanji šol je osnovne
šole v Sloveniji v letu 2002/2003 po dostopnih podatkih obiskovalo
1.349 romskih učencev: 1.223 v rednih osnovnih šolah, 126 pa v osnovnih šolah s posebnim programom. V tem letu je bil delež vseh
otrok v osnovnih šolah s posebnim programom 1,48 %, medtem ko je
bil delež romskih otrok v osnovnih šolah s posebnim programom občutno višji, 9,3 %. V Sloveniji deluje 272 vrtcev – v desetih oddelkih vrtcev je vključenih 157 romskih otrok, v osnovnošolske programe v
osmih javnih zavodih je bilo v šolskem letu 2002/2003 vključenih 295
odraslih Romov, v nadaljnje izobraževanje po osnovni šoli pa preko
100 učencev Romov. Z naštetimi ukrepi je izboljšano sodelovanje
romskih otrok pri pouku in omogočena je višja raven njihove izobrazbe. Nerešen problem pa je izobraževanje romskih otrok tistih Romov,
ki v Sloveniji nimajo urejenega pravnega statusa in katerih natančnejše število sploh ni znano. Verjetno vsaj del teh otrok ne obiskuje osnovne šole, saj se njihovi starši bojijo, da bi jih to izdalo in bi jih z družino izgnali iz države. Poznamo pa tudi primere, ko osnovne šole
omogočijo njihov vpis in izobraževanje v rednih šolskih programih.2
– Zaposlitvena problematika: Romi spadajo na trgu dela med najbolj
ogrožene skupine. Vzrok za takšno stanje je predvsem v nizki stopnji
izobrazbe, nizki stopnji integracije in predsodkih delodajalcev pri zaposlitvi Romov. Obstaja težnja zaposlovanja Romov preko javnih del
in z raznimi vladnimi programi zaposlovanj, ki so namenjeni posebej
njim. Zaposlitvena problematika je tesno povezana z vzgojno-izobraževalno problematiko in bi ju bilo nujno treba reševati skupaj.
– Infrastrukturna in bivanjska problematika: večina Romov živi v t. i.
romskih naseljih, ki so praviloma odmaknjena od zaselkov ostalih prebivalcev. Okvirno 39 % Romov živi v zidanih stanovanjskih hišah, od
katerih jih je kar polovica zgrajena brez potrebnih dovoljenj. 12 % jih
živi v stanovanjih, ostali pa prebivajo v zasilnih prebivališčih (prikolicah, barakah, kontejnerjih …). V povezavi s slabimi bivanjskimi razmerami je slaba komunalna oskrba bivališč Romov. Največja težava je
2

Council of Europe: Second report submitted by Slovenia pursuant to article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for the protection on national minorities,
2004, str. 14.

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

153

(ne)urejena kanalizacija, sledi pa pomanjkljiva ali celo neobstoječa oskrba z elektriko in vodo ter slaba cestna infrastruktura. Romska naselja
so praviloma bolje preskrbljena in urejena v Prekmurju in slabše na
Dolenjskem in v Beli Krajini. »V vseh občinah so si enotni, da morajo
Romi pri urejanju bivališč in okolice aktivno sodelovati, saj bi z urejenimi bivalnimi pogoji in določenimi mejami funkcionalnega zemljišča
pri Romih dosegli nov odnos do lastnine. S primerno obliko pomoči
bi postopoma lahko spremenili bivalne navade Romov.«3
– Problematika socialnega varstva: socialni status Romov je izrazito nižji
od socialnega statusa večinskega prebivalstva, vendar pa so socialnovarstvenih storitev deležni pod enakimi pogoji kot ostali. Prav zaradi
posebnega načina življenja, skromne izobrazbe in visoke brezposelnosti je za Rome glavni vir dohodka uveljavljanje pravic na področju
socialnega in družinskega varstva. Po drugi strani pa ravno stalno zagotovljena socialna pomoč ovira hitrejšo integracijo in vključevanje
na trg dela, saj zagotavlja Romom skoraj enak standard kot osebni dohodki v primeru zaposlitve na slabše plačano delovno mesto.
– Problematika participacije pri oblikovanju javnih politik lokalnega pomena: problematika zagotavljanja enakopravnega sodelovanja Romov
pri sooblikovanju svojega okolja je eno izmed pomembnejših področij, ki bi v optimalno delujočem sistemu pomenil, da Romi sami oblikujejo svoje okolje (kamor spadajo vsa zgoraj našteta področja) in
sami določajo stopnjo integracije.
Ravno množica problemov, s katerimi se še posebej izrazito srečuje
romska skupnost v Sloveniji, je povod za uvedbo institucionaliziranega
urejanja te problematike. Naš prispevek ne podaja alternative reševanja
omenjenih problemov, temveč analizira uvedbo mehanizma, ki naj bi bil
prvi korak k izgradnji sodelovanja med Romi in tistimi, ki sprejemajo javnopolitične odločitve lokalnega pomena. Ta prvi korak pa je uvedba
romskega svetnika v občinskem svetu.
Pravico Romov, da sodelujejo pri odločanju o javnih zadevah na lokalni ravni, zagotavljata že Ustava RS in Zakon o lokalni samoupravi, vprašanje pa je, kako se te pravice uveljavljajo v vseh tistih lokalnih skupnostih,
kjer Romi tradicionalno prebivajo. Romski manjšini je omogočena participacija na lokalni ravni vsaj v enaki meri kot ostalemu prebivalstvu.
Tako imajo aktivno in pasivno volilno pravico za (ne)posredno izražanje
volje občanov v sistemu lokalne samouprave, poleg tega lahko uporabijo katerega od mehanizmov za neposredno izražanje volje občanov
(udeležba na referendumu in zboru občanov, peticija, ljudska iniciativa,,
protest). Poleg z ustavo zagotovljenih mehanizmov za izražanje politične
volje pa RS priznava Romom – kot posebni skupini – še možnost, da so v
občinah, kjer jih živi več, s svojimi predstavniki nujno minimalno prisot3

Zapis Posveta Državnega sveta, str. 30.
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ni tudi v občinskem svetu. Tako je v vsakem od občinskih svetov v občinah z romskim prebivalstvom prisoten tudi najmanj en svetnik romskega porekla – romski svetnik.
Tabela 2: Popis prebivalstva po narodni pripadnosti v občinah z
romskim svetnikom – 2002.
OBČINA
1.
NOVO MESTO
2.
MURSKA SOBOTA
3.
PUCONCI
4.
KOČEVJE
5.
ŠENTJERNEJ
6.
METLIKA
7.
LENDAVA
8.
TIŠINA
9.
ČRNOMELJ
10.
ČRENŠOVCI
11.
CANKOVA
12.
ROGAŠOVCI
13.
SEMIČ
14.
KRŠKO
15.
TURNIŠČE
16.
BELTINCI
17.
TREBNJE
18.
KUZMA
19.
DOBROVNIK
20.
GROSUPLJE
SKUPAJ

POPIS 2002
562
439
137
127
98
90
86
86
85
63
56
51
47
37
29
23
10
16
*
*
2042

* Ni podatkov.
Vir: Popis prebivalstva 2002, Statistični urad RS.

Tak ukrep omogoča romski manjšini enakopravnejše sodelovanje pri
oblikovanju javnih politik lokalnega pomena in izenačuje njihov tradicionalno podrejen položaj. Ker se je število Romov (glej Tabelo 2) v
nekaterih občinah po Sloveniji izrazito povečalo, je smotrno zagotoviti
določeno stopnjo olajševalnih postopkov za pristop do procesov odločanja.
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2 USTAVNA IN ZAKONSKA PODLAGA UREJANJA
ROMSKE PROBLEMATIKE
Pravni položaj romske skupnosti se je pričel urejati leta 1989. Tedaj je
bila z ustavnimi amandmaji sprejeta določba, naj se pravni položaj
Romov uredi z zakonom. Tako so bili postavljeni pravni temelji za ureditev in zaščitne ukrepe, hkrati pa je to pomenilo, da romske skupnosti,
predvsem zaradi svojih posebnosti, ne bo moč enačiti z ureditvijo in zaščito obeh ustavno priznanih manjšin, italijanske in madžarske (Poročevalec DZ št. 18, 1995). Nadalje se je pravni status romske skupnosti uredil
tudi v Ustavi RS. Ker je eno izmed temeljnih načel sodobnega varstva človekovih pravic in svoboščin tudi prepoved diskriminacije in ker načelo
enakosti pred zakonom vsebujejo vsi pomembnejši mednarodni dokumenti s področja varstva in zagotavljanja človekovih pravic, so tudi v Ustavi RS zapisani tudi temelji za spoštovanje pravic Romov. Za varstvo
manjšin so v Ustavi RS še posebej pomembni 15.4, 22.5, 49.6 in 57.7 člen.
Pri analiziranju zakonske normativne ureditve statusa Romov v pravnem redu RS lahko najprej ugotovimo, da je pravna osnova za urejanje
položaja Romov zapisana v 65. členu Ustave RS, ki določa: »Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon.«8 Urejanje položaja in posebnih pravic Romov je torej po ustavi v Sloveniji prepuščeno posebnemu zakonu. S tem so bili postavljeni pravni temelji za
zaščitne ukrepe, vendar drugače kot pri italijanski in madžarski manjšini,
ki imata tam, kjer avtohtono živita, po veljavni zakonodaji obvezno
enega izmed podžupanov, pa tudi posebne predstavnike – svetnike – v
občinskem svetu, ki jih izvolita sami. Pripadniki te skupnosti uživajo posebno dvojno volilno pravico (splošno in posebno), da tako na lokalnem, kot tudi na državnem nivoju po večinskem sistemu izvolijo svojega
predstavnika – poslanca v Državni zbor RS.9
Posebno varstvo, ki ga zakonodajalec zagotavlja romski skupnosti, se
imenuje »pozitivna diskriminacija«, kar pomeni, da pri urejanju posebnega položaja in posebnih pravic romske skupnosti zakonodajalec ni ome4

5

6

7

8
9

15. člen Ustave RS določa, da sta zagotovljeni sodno varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve.
22. člen Ustave RS določa, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih
pravic v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi, pred organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
49. člen Ustave RS določa, da je vsakomur pod enakimi pogoji zagotovljena dostopnost do vsakega delovnega mesta.
57. člen Ustave RS določa, da je izobraževanje svobodno, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev ter da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.
Ustava RS (1991).
3. Odstavek 80. člena Ustave RS.
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jen z načelom enakosti. Tako določba 65. člena vsebuje pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti, ki živi v Sloveniji, kot posebni etnični
skupnosti z zakonom zagotovi poleg splošnih še posebne pravice. Niso
pa v Ustavi RS Romi določeni kot avtohtona manjšina, kar po večinsko
sprejetem mnenju strokovnjakov sicer so, poleg tega pa tudi nimajo položaja narodne manjšine, temveč status posebne etnične skupnosti ali
manjšine, ki ima posebne etnične značilnosti (jezik, kulturo in druge etnične posebnosti). Prav zaradi teh t. i. posebnih etničnih značilnosti je
prišlo v primerjavi z obema ostalima manjšinama do drugačne ureditve v
t. i. romskem zakonu.
Z ustavodajnega vidika ostaja odprto vprašanje, ali je z ločenim urejanjem posebnih pravic romske etnične skupnosti uresničen namen ustavodajalca, da se z zakonom ne določijo le posebne pravice romske etnične skupnosti, temveč se določi tudi njen položaj; pri tem mislimo na
obseg določitve območja, kjer se te pravice priznavajo, in na druge pogoje, ki morajo biti ob priznanju posebnih pravic izpolnjeni (Šturm,
2002).
Ustavno sodišče RS je v odločbi z dne 22. marca 2001 ob obravnavi
pobude za oceno ustavnosti statuta občine Novo mesto ugotovilo, da je
Zakon o lokalni samoupravi10 v neskladju z Ustavo RS. Neskladje izhaja
iz nedoločenih meril za uresničevanje 5. odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki v sistem lokalne samouprave v Sloveniji vpeljuje posebnega predstavnika romske skupnosti na lokalni ravni. Določba istega
odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi11 omenjenega zakona
pravi: »Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost,
imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.«
Ob sodelovanju pristojnih državnih organov z lokalnimi oblastmi in
strokovnih posvetovanjih Urada Vlade RS za narodnosti z Inštitutom za
narodnostna vprašanja in Uradom za lokalno samoupravo (v okviru
MNZ) in glede na napotila ustavnega sodišča, na osnovi katerih naj bi
romska skupnost imela zagotovljeno politično participacijo na občinski
ravni, je prišlo do odprave neustavnosti omenjenega zakona. Tako je v
členu 101a Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 51/2002) določeno: »Občine Beltinci, Cankova,
Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Kuzma, Lendava,
Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče so dolžne zagotoviti pravico do enega
romskega predstavnika v občinskem svetu do rednih volitev v letu
2002.« Zakonodajalec se je odločil našteti dvajset občin, za katere je iz
strokovnih podlag ugotovil, da izpolnjujejo pogoje in merila, in jih je
ustavno sodišče poimensko navedlo v svoji odločbi iz leta 2001.
Državni zbor RS je na 115. seji 2. decembra 1993 ob obravnavi predlo10
11

Ur. l. RS št. 70/2000.
Ur. l. RS št. 73/1993.
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ga Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih sprejel sklep, naj vlada
pripravi tudi zakon o zaščiti romske skupnosti v RS. Odbor Državnega
zbora RS za notranjo politiko in zakonodajo je 12. oktobra 1995 sprejel
naslednji sklep: »Za ureditev vprašanj, ki so vitalnega pomena za ureditev položaja Romov v Republiki Sloveniji, zaenkrat ni potreben globalni
zakon, temveč naj se uredi materija – ob upoštevanju enakopravnosti – v
področni zakonodaji v skladu s predlogi Vlade Republike Slovenije z
drugimi ukrepi.« Leta 1995 je Vlada RS zavzela stališče, da bi bilo zaščito
romske etnične skupnosti smotrno urejati v področnih zakonih. 65. člen
Ustave RS se tako še vedno uveljavlja preko področne zakonodaje.
Doslej je zaščita romske skupnosti vgrajena v devet področnih zakonov:
1. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 …, 51/02);
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Ur.
l. RS št. 51/2002);
3. Zakon o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS št. 52/2002);
4. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS
št. 14/03);
5. Zakon o vrtcih (Ur. l. RS št.12/96 …, 44/00);
6. Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS št.12/96 …, 59/2001);
7. Zakon o medijih (Ur. l. RS št. 35/2001);
8. Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/2001);
9. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 96/
2002).
Trenutno ima romska skupnost posebnega svetnika v občinskih svetih 19 občin. Občina Grosuplje je zaenkrat edina, ki ne spoštuje odločb
Ustavnega sodišča RS. Pozitivna izjema je bila občina Murska Sobota,
kjer so še pred spremembo zakona, ki izrecno naroča uskladitev občinskih statutov pri zagotavljanju minimalne zastopanosti Romov v občinskem svetu, izvolili romskega svetnika, in sicer v dveh mandatih: leta
1994 in leta 1998.
Slovenija je ob pričetku pogajanj za polnopravno članstvo v Evropski
uniji pričela z ratifikacijo pomembnih mednarodnih dokumentov z namenom uskladitve določenih področij z mednarodnim pravom. Eno
izmed področij uskladitve je bilo tudi varstvo manjšin, ki je v narodno
pestrem območju Evropske unije pomemben del sodelovanja med članicami in zagotavljanja osnovne človekove pravice narodnih manjšin. V
skladu s tem si RS na mednarodnem področju prizadeva uresničevati
tudi vsebino mednarodnih konvencij in dokumentov, ki zadevajo Rome.
Večinoma so to dokumenti, ki se nanašajo na varstvo vseh narodnih
manjšin v državi, torej tudi za romsko avtohtono manjšino. RS je ratificirala naslednje mednarodne dokumente s tega področja:
a) Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope: konvencijo je RS ratificirala leta 1998 in podala izjavo, da bo določila konvencije uporabljala tudi za pripadnike romske skupnosti v Sloveniji.
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b) Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih: listino je RS ratificirala leta 2000 in se obvezala, da se bodo določbe, na katerih temeljijo politika, zakonodaja in praksa pogodbenic v zvezi z regionalnimi
ali manjšinskimi jeziki na ozemljih, na katerih se ti jeziki uporabljajo,
smiselno uporabljale tudi za romski jezik.
c) Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,
priporočil in resolucij Sveta Evrope o položaju Romov v Evropi.
Poleg tega Slovenija aktivno sodeluje v Paktu stabilnosti JV Evrope
(Romi v procesih evropske integracije). Vključevanje manjšin (tudi romske) v odločanje v evropskem prostoru je izredno pomembno za izgradnjo okolja, ki bo zastopalo interese vseh prebivalcev Evrope. Primer
enakopravne zastopanosti je tudi madžarska poslanka v Evropskem parlamentu Livia Jaroka, ki je po rodu Romkinja.

3 ANALIZA DELOVANJA ROMSKIH SVETNIKOV
V SLOVENIJI
Vključevanje v procese oblikovanja politik, pa naj bo to na državni ali lokalni ravni, je izredno pomembno za zagotavljanje enakopravne zastopanosti vseh državljanov RS. Posamezni pripadniki romske skupnosti so
se že pred desetletji vključevali v politično življenje. Leta 1996 so Romi
ustanovili Zvezo romskih društev Slovenije, danes pa je to Zveza Romov
Slovenije, se pravi, da ne združuje samo romskih društev, ampak vse
Rome. Z ustanovitvijo Zveze Romov Slovenije se je povečala tudi politična moč, na območju Prekmurja sicer veliko bolj kot na Dolenjskem, kajti
v Prekmurju so Romi politično delovali že v času Jugoslavije (v 50. in 60.
letih so že imeli svoje vaške odbornike in predstavnike v krajevnih skupnostih, SZDL, partiji itd.). Vendar pa za razliko od nekaterih drugih držav
Evropske unije (primer Slovaške, kjer je aktivnih kar 17 romskih strank)
pri nas ni nobene romske stranke, niti je po mnenju predsednika Zveze
Romov Slovenije Jožeka Horvata – Muca »ne bi bilo pametno ustanavljati, predvsem zato, ker je politika za Rome nekaj … Strankarsko bi naredili
precej več škode kot pa pozitivnega. Politika je pač politika in za evropske razmere jo slabo obvladujejo že Neromi, kaj šele Romi.«
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Tabela 3: Občine, ki imajo v občinskem svetu romskega svetnika.
OBČINA

OCENJENO
ŠT. ROMOV

NOVO MESTO
MURSKA SOBOTA
PUCONCI
KOČEVJE
ŠENTJERNEJ
METLIKA
LENDAVA
TIŠINA
ČRNOMELJ
ČRENŠOVCI
CANKOVA
ROGAŠOVCI
SEMIČ
KRŠKO
GROSUPLJE
BELTINCI
TREBNJE
KUZMA
DOBROVNIK

771
1300
450
300
142
236
120
350
450
110
230
450
185
278
119
90
228
130
50

ŠT. PREBIVALCEV
ODSTOTEK
AVGUST 2001
ROMOV GLEDE
NA ŠT. PREBIVALCEV OBČINE
40715
1,89
20515
6,34
6588
6,83
16575
1,81
6703
2,12
8410
2,81
11855
1,01
4348
8,05
14668
3,07
4473
2,46
2173
10,58
3699
12,17
3884
4,76
28247
0,98
15436
0,77
8723
1,03
18556
1,23
1812
7,17
1430
3,50

ŠTEVILO
ČLANOV
OBČINSKEGA
SVETA
32
26
16
24
17
18
22
14
23
14
9
15
13
31
22
18
25
8
11

Vir: Urad za narodnosti Vlade RS in Urad za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve RS.

Romski svetniki tako ostajajo edina vidnejša in vplivnejša vez med
romsko skupnostjo in lokalno javno politiko in so zaradi tega dejstva za
romsko skupnost še kako pomembni. Kako od svoje ustanovitve dalje
delujejo in ali so relevanten akter pri sooblikovanju lokalne javne politike, pa je treba še raziskati. V ta namen smo izvedli in analizirali strukturirane intervjuje z vsemi romskimi svetniki in z župani občin, v katerih je z
zakonom določeno, da morajo imeti v občinskem svetu najmanj enega
romskega svetnika.

3.1 Analiza strukturiranih intervjujev z romskimi svetniki
Za oceno trenutnega stanja delovanja romskih svetnikov v praksi je
treba pridobiti relevantne podatke s strani romskih svetnikov samih. V
intervjujih je sodelovalo 19 romskih svetnikov, kar pomeni da je vzorec
analize enak populaciji. Romske svetnike smo intervjuvali12 od oktobra
12

Intervjuje z romskimi svetniki in župani so na podlagi pripravljenega vprašalnika
izvedli študentje 4. letnika Fakultete za družbene vede, smer politologija – analiza
politik in javna uprava: Primož Šimon, Mateja Režonja, Goran Lukič, Miha Kastelic,
Helena Miklič, Alenka Hriberšek, Matej Zakonjšek, Miha Mihelčič, Sebastijan Magdič in Katarina Blatnik.
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2004 do decembra 2004. Pred intervjujem je bila zaradi izključitve zunanjih vplivov in pritiskov vsem sogovornikom zagotovljena anonimnost.
Zaradi istega razloga smo skoraj vse intervjuje romskih svetnikov izvedli
ločeno od intervjujev z župani in drugimi osebami, ki odločajo v posameznih občinah, saj je obstajala možnost posrednega vplivanja na odgovore intervjuvancev. Vodene intervjuje smo izvedli v občinah: Cankova,
Kuzma, Črenšovci, Murska Sobota, Črnomelj, Dobrovnik, Turnišče, Kočevje, Krško, Novo mesto, Lendava, Puconci, Metlika, Semič, Rogašovci,
Tišina, Trebnje, Šentjernej in Beltinci.
Če želimo ovrednotiti delovanje romskih svetnikov, moramo najprej
ugotoviti, s kakšnimi težavami se romska skupnost srečuje. Ker se lahko
ta problematika tako z vidika romskega svetnika, kot tudi dela romske
skupnosti znatno razlikuje od videnja strokovnjakov s tega področja,
smo v prvem sklopu strukturiranega vprašalnika spraševali po največjih,
pa tudi za posamezno skupnost specifičnih težavah, s katerim se srečuje
romska skupnost.
Kot najpogostejša težava se navaja neustrezna komunalna ureditev in
neurejenost odkupa zemljišč, na katerih bivajo Romi. Poleg tega je
mnogo romskih svetnikov izpostavilo neurejenost električne napeljave,
cestne infrastrukture in pitne vode. Kot vidimo, so najpogostejše težave
med seboj povezane in so hkrati vzrok in posledica. Na primer: komunalna ureditev bi bila možna šele, ko bi se uredilo lastništvo zemljišča.
Zaradi stalnega ponavljanja vseh omenjenih tem v vseh intervjujih lahko
sklenemo, da problem ni parcialen.
Shema 1: Najpomembnejši problemi, s katerimi se po mnenju romskih
svetnikov srečuje romska skupnost v posamezni občini.

*Odgovori na vprašanje: NAŠTEJTE IN OPIŠITE NAJPOMEMBNEJŠE PROBLEME, S KATERIMI SE
SREČUJE ROMSKA SKUPNOST V VAŠI OBČINI.
Legenda: 1 – neurejen odkup zemljišča; 2 – neurejena komunalna ureditev; 3 – neurejena električna
napeljava; 4 – neurejena oskrba s pitno vodo; 5 – slaba cestna infrastruktura; 6 – slaba možnost zaposlitve; 7 – slabo sodelovanje z občino; 8 – nizka izobrazba Romov.
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V drugem sklopu odgovorov na prvo vprašanje lahko izpostavimo
problem nizke izobraženosti Romov, slabo možnost zaposlitve in nezainteresiranost občin (v intervjujih sicer romski svetniki občino pogosto enačijo z županom, ki zanje nekako pooseblja celotno občinsko
upravo) za težave, s katerimi se srečujejo romske skupnosti. Drugi sklop
odgovorov ni tako izpostavljen kot prvi (torej se je manj sogovornikov
opredelilo za to problematiko).
Posebnih problemov posameznih romskih skupnosti po večinskem
mnenju romskih svetnikov (14 od 19 intervjuvanih) ni. Vse romske skupnosti naj bi se več ali manj srečevale z zgoraj naštetim. Ostalih 5 sogovornikov je kot posebno težavo njihove skupnosti izpostavilo predvsem
slabe odnose z občinsko upravo, županom ali državo in kriminalna romska združenja, ki otežujejo življenje v romski skupnosti.
V drugem delu vprašalnika smo želeli pridobiti informacije o sodelovanju občinskega sveta in romskega svetnika. Občinski svet je namreč najvišji organ odločanja o vseh zadevah v občini. V okviru svoje pristojnosti
sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, prostorske in
druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun. Prav
tako lahko ustanovi delovna telesa (komisije in odbore), ki specializirano
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo mnenja ter
predloge (sem lahko sodi tudi obravnavanje romske problematike). Prav
zaradi pomembne vloge občinskega sveta v procesu odločevanja in določevanja politik nas je posebej zanimalo, ali o romski problematiki razpravljajo tudi v občinskem svetu, poleg tega pa tudi, kolikokrat se to
zgodi (v primeru, da ne razpravljajo o tem, pa tudi, zakaj ne).
Shema 2: Razpravljanje o romski problematiki v občinskem svetu po
mnenju romskih svetnikov.

*Odgovori na vprašanje: ALI (STE) O TEJ PROBLEMATIKI RAZPRAVLJATE(LI) TUDI V OBČINSKEM
SVETU, KATEREGA SVETNIK STE (ČE DA, KAKO POGOSTO, IN ČE NE, ZAKAJ NE)?
Legenda: 1 – da; 2 – ne.

Ugotovili smo, da o romski problematiki razpravljajo v 69 % občinskih
svetov, medtem ko v 31 % o romski problematiki na sejah občinskega
sveta ne razpravljajo. Romski svetniki, ki so zatrdili, da se v občinskih
svetih, katerih svetniki so, ne razpravlja o romski problematiki, posebej
navajajo, da podajajo pobude, ki pa ne pridejo na dnevni red, da o prob-
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lematiki razpravljajo, vendar se to ne vnaša v zapisnike sej, da za razpravo o tovrstni problematiki med ostalimi svetniki ni interesa ter da se o tej
problematiki večinoma razpravlja izključno in le na pobudo romskega
svetnika. Nadalje je pomemben podatek, da v najmanj treh občinah deluje komisija za romska vprašanja, ki na svojih sestankih, ki potekajo ločeno od sej občinskega sveta, razpravlja o romski problematiki in sklepe
posreduje občinskemu svetu v razpravo. Nekatere občine so uvedle komisijo že pred uvedbo romskega svetnika. Ta oblika sodelovanja se je v
intervjujih izkazala za izredno pozitivno, saj je mogoče sklepati, da romski svetniki raje razpravljajo na bolj neformalen način in v manjših skupinah.
Tudi v tistih občinskih svetih, kjer bolj ali manj redno razpravljajo o
romski problematiki, je odzivnost ostalih svetnikov po mnenju romskih
svetnikov precej slaba. Z uporabo odprtega tipa vprašalnika smo uspeli
zajeti širše vzroke za pomanjkljivo sodelovanje med občinskimi sveti in
romskimi svetniki: sodelovanje je pogosto zelo odvisno od strankarske
pripadnosti ostalih občinskih svetnikov (po mnenju romskih svetnikov
so še zlasti nekooperativni svetniki Slovenske nacionalne stranke), s strani nekaterih svetnikov so prisotni izraziti predsodki do romske skupnosti, v nekaterih primerih pa je izrazita ignoranca in nesodelovanje kar s
strani celotnega občinskega sveta.
Izkazalo se je, da je pomemben akter pri komunikaciji in sooblikovanju politik, ki se tičejo Romov, predvsem župan. Ta ima v večini primerov po navedbah romskih svetnikov veliko stikov z romskim svetnikom,
vendar ponavadi ločeno od ostalih svetnikov. Nekateri romski svetniki
so izredno zadovoljni s takšnim sodelovanjem (tam, kjer je prisotno),
spet drugi so mnenja, da to zavira delovanje romskega svetnika in mu
onemogoča neposredno sodelovanje pri sooblikovanju javnih politik lokalnega pomena.
Graf 3: Odziv občinskega sveta na romsko problematiko po mnenju
romskih svetnikov.

*Odgovori na vprašanje: KAKO SE PO VAŠEM MNENJU OBČINSKI SVET VAŠE OBČINE ODZIVA
NA ROMSKO PROBLEMATIKO?
Legenda: 1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – niti dobro niti slabo; 4 – dobro; 5 – zelo dobro.
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Romskim svetnikom teče prvi štiriletni mandat od spremembe zakona
in občinskih statutov, zato nas je zanimalo tudi, ali so v tem času v občinskem svetu sprejeli kakšen sklep, ki je pomenil znaten premik k reševanju romske problematike v pozitivni ali negativni smeri. Kljub temu, da
nekateri romski svetniki niso poznali termina sklep, smo lahko ugotovili,
da so v 12 občinah v času prisotnosti romskega svetnika sprejeli vsaj en
sklep, ki je znatno pripomogel k reševanju romske problematike v pozitivni smeri (nihče izmed sogovornikov pa ni povedal, da so izglasovali
sklep, ki bi pomenil izrazit premik v negativni smeri), v ostalih 7 primerih pa sklepa oz. sklepov, ki bi – vsaj po mnenju romskega svetnika – pomenil znaten premik v pozitivni smeri, niso sprejeli.
Pri tem vprašanju se je izpostavi še en problem: romski svetniki večinoma ne poznajo osnovnih pojmov in procesov politične participacije
na lokalni ravni. Sogovorniki namreč niso razumeli osnovnih terminov
za uradne akte, sklepe in javno politiko. Ob tem se seveda zastavlja vprašanje nujnosti dodatnega izobraževanja ali vsaj namenskega informiranja romskih svetnikov kot dodatne oblike pozitivne diskriminacije.
Glede na poseben odnos, ki ga ima romski svetnik s svojo volilno
bazo, kot smo to zaznali v testnem intervjuju, smo zato, da bi dobili relevantne podatke, ki bi orisali, v kolikšni meri romski svetnik dejansko
predstavlja voljo svojih volivcev, sogovornikom zastavili tudi dodatno
vprašanje, kakšen je njihov odnos do romske skupnosti po izvolitvi, oziroma obratno, kakšen odnos ima romska skupnost do njih. Izkazalo se
je, da je identifikacija romske skupnosti z lastnim romskim svetnikom
izredno vprašljiva. Romska skupnost namreč ni homogeno razporejena
po celotni občini, temveč je razseljena po zaselkih in vaseh. Posledično
se Romi delijo na t. i. klane oz. družinske veje, ki so si med seboj pogosto
nasprotujoče ali celo sovražne. V takšnih primerih je izredno težko, če
ne celo nemogoče, določiti enega predstavnika za vse Rome v občini.
Niso namreč redke izjave o grožnjah z nasiljem s strani romske skupnosti do izvoljenega romskega svetnika. Prav tako je treba ponovno poudariti nepoznavanje in nespoštovanje osnov in mehanizmov lokalne
demokracije. Večina Romov namreč ne priznava lokalnih volitev kot veljavnega izbora njihovega predstavnika, saj si svojega neformalnega
vodjo veliko raje izbirajo na tradicionalen način (z dokazovanjem, izkušnjami, iniciacijskimi obredi itd.), ta pa pogosto sploh ne kandidira na lokalnih volitvah. Po mnenju 17 % romskih svetnikov se je njihov odnos z
romsko skupnostjo po izvolitvi poslabšal, 44 % jih trdi, da se odnos ni
spremenil, 39 % pa jih pravi, da se je odnos izboljšal.
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Graf 4: Odnos romske skupnosti do romskega svetnika po njegovi
izvolitvi po mnenju romskega svetnika samega.

*Odgovori na vprašanje: KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO ROMSKE SKUPNOSTI SEDAJ,
KO STE ROMSKI SVETNIK?
Legenda: 1 – slabši; 2 – enak; 3 – boljši.

V tretjem sklopu intervjuja nas je zanimalo predvsem, kako bi romski
svetniki izboljšali svoje sodelovanje z občinskim svetom, da bi se romska
problematika lažje in hitreje reševala, zanimalo nas je tudi njihovo dojemanje motečih akterjev v procesu oblikovanja lokalnih romskih politik,
in kako ocenjujejo uvedbo mehanizma romskega svetnika. Na vprašanje
»Kaj bi bilo treba po vašem mnenju spremeniti za povečanje učinkovitosti delovanja občinskega sveta na področju reševanja romske problematike?« smo prejeli celo paleto odgovorov in predlogov, ki jih zaradi raznolikosti ne moremo združevati v skupine, zato jih navajamo povzeto:
– povečanje števila sestankov, kjer bi se pogovarjali le o romski problematiki;
– ustanovitev romskega društva, preko katerega bi lažje sodelovali z ostalimi organizacijami in institucijami;
– pridobitev ustreznih prostorov in opreme za nemoteno delovanje
romskega svetnika;
– ustanovitev komisije za romsko vprašanje (v primerih, ko je občinski
svet ta predlog zavrnil);
– boljše sodelovanje s centri za socialno delo;
– večja zavzetost s strani župana in ostalih svetnikov;
– določitev posebne proračunske postavke za reševanje romske problematike;
– možnost uvrstitve romske problematike na dnevni red neodvisno od
županove volje.
Oviro za izboljšanje trenutnega stanja pri obravnavanju in reševanju
romske problematike vidijo romski svetniki tudi v akterjih, ki so prisotni
pri oblikovanju politik romske skupnosti. Največja ovira pri vzpostavljanju boljšega sodelovanja romske skupnosti z ostalimi občani je za 31 %
sogovornikov romska skupnost sama. Razlogi za to so po njihovem mnenju predvsem kriminal, neprilagodljivo vedenje, neizobraženost in slabo
finančno stanje. Kot glavno oviro pri izboljšanju sodelovanja romski
svetniki enakovredno navajajo tudi državo, ki ne rešuje romske proble-
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matike na nacionalni ravni, župane, ker jim v nekaterih občinah po mnenju romskih svetnikov ne prisluhnejo (oz. jih onemogočajo pri delu in
jih zavajajo), ter ostale občane, ki s svojimi predsodki onemogočajo normalno vključevanje Romov v lokalno skupnost. Zanimiv je podatek, da
občinski svet romskim svetnikom ne predstavlja večje ovire pri izboljšanju sodelovanja in da je eden izmed romskih svetnikov za največjo oviro
pri sodelovanju navedel kar sebe, in to zaradi tega, ker je nepismen in ne
zmore opravljati svojega dela.
Graf 5: Akterji, ki po mnenju romskih svetnikov ovirajo boljše
sodelovanje romske skupnosti z ostalimi občani.

*Odgovori na vprašanje: KATERI AKTER JE PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJA OVIRA PRI
OMOGOČANJU BOLJŠEGA SODELOVANJA ROMSKE SKUPNOSTI Z OSTALIMI OBČANI?
Legenda: 1 – občinski svet; 2 – Romi; 3 – občani; 4 – jih ni; 5 – župan; 6 – država; 7 – romski svetnik.

V zadnjem delu vprašalnika smo želeli, da romski svetniki ocenijo
svoje delovanje in se opredelijo do tega, ali se je položaj na področju
romske problematike v občini po njihovi izvolitvi izboljšal ali ne.
Graf 6: Mnenje romskih svetnikov o izboljšanju položaja Romov
po njihovi izvolitvi.

*Odgovori na vprašanje: MISLITE, DA SE JE ROMSKA SITUACIJA POTEM, KO SO VAS IZBRALI ZA
OBČINSKEGA SVETNIKA, KAJ IZBOLJŠALA?
Legenda: 1 – da; 2 – enako je; 3 – ne.
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Glede na prejšnje odgovore, ki so bolj ali manj opredeljevali trenutno
reševanje romske problematike kot neustrezno in pomanjkljivo, nas je
večinsko (kar 13 odgovorov) odobravanje vpeljave mehanizma romskega svetnika presenetilo. Svoje delovanje ocenjujejo romski svetniki
izredno pozitivno, vendar je nemogoče ugotoviti, ali so nekatere odločitve (izgradnja infrastrukture, odkup zemljišč, izobraževanje …) posledica
delovanja občinskega svetnika ali so bile že pred tem v procesu oblikovanja in bi se izpeljale tudi neodvisno od vpeljave romskega svetnika.
Romski svetniki, ki menijo, da se je reševanje romske problematike po
uvedbi mehanizma romskega svetnika še poslabšalo, pa so proti občini
in ljudem, ki odločajo v njenih organih, izrazito negativno nastrojeni.

3.2 Analiza strukturiranih intervjujev z župani slovenskih občin
Župan je izvršilni organ občine. Izvoljen je neposredno na volitvah in
ima pravico občinskemu svetu v sprejem predlagati proračun, zaključni
račun, odloke in vse druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan
sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Poleg župana lahko odloke in
druge občinske akte predloži tudi vsak posamezen član občinskega
sveta, razen za proračun in zaključni račun. Župan je varuh zakonitosti in
lahko zadrži objavo akta občinskega sveta, če meni, da je nezakonit ali
neustaven. Župan vodi tudi občinsko upravo, kar je njegova najpomembnejša naloga.
Prav zaradi pomembnosti župana, njegovega vpliva na delovanje občinske uprave in na sodelovanje z občinskim svetom, smo v raziskavi izvedli strukturirane vodene intervjuje z vsemi župani občin, v katerih
imajo romskega občinskega svetnika. Prav tako kot vodeni intervjuji z
romskimi svetniki so bili tudi intervjuji z župani anonimni in izvedeni v
ločenem prostoru, s čimer smo se želeli izogniti morebitnemu medsebojnemu vplivu župana na romskega svetnika in obratno. Vodene
intervjuje smo izvedli v občinah: Cankova, Kuzma, Črenšovci, Murska Sobota, Črnomelj, Dobrovnik, Turnišče, Kočevje, Krško, Novo mesto, Lendava, Puconci, Metlika, Semič, Rogašovci, Tišina, Trebnje, Šentjernej, Beltinci in Grosuplje.
Vprašanja, ki smo jih zastavili županom, so bila sestavljena tako, da so
pokazala mnenje oz. odnos do istega problema ali pojava kot pri intervjujih z romskimi svetniki.
V prvem delu vprašalnika smo župane spraševali tako o najpogostejših kot tudi o posebnih problemih, s katerimi se po njihovem mnenju
srečuje romska skupnost v njihovi občini. Ugotovimo lahko, da je bila v
kar 23 % odgovorov izpostavljena problematika neurejenega odkupa
zemljišč, na katerih bivajo Romi, sledita neurejenost infrastrukture in nezaposlenost Romov; 16 % odgovorov se nanaša na nizko izobrazbo
Romov, sledi delikvenca in ugotovitev, da se Romi ne srečujejo s poseb-
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nimi problemi, ampak z enakimi problemi kot ostali občani, kar je sicer
trdil le en župan.
Graf 7: Najpomembnejši problemi, s katerimi se po mnenju županov
srečuje romska skupnost v posamezni občini.

*Odgovori na vprašanje: NAŠTEJTE IN OPIŠITE NAJPOMEMBNEJŠE PROBLEME, S KATERIMI SE PO
VAŠEM MNENJU SREČUJE ROMSKA SKUPNOST.
Legenda: 1 – enaki problemi kot ostali občani; 2 – neurejen odkup zemljišča; 3 – nezaposlenost
Romov; 4 – neurejena infrastruktura; 5 – delikvenca romske skupnosti; 6 – nizka izobrazba Romov;
7 – neinformiranost Romov.

Večina intervjuvanih županov (13) meni, da v njihovi občini ni posebnih problemov romske skupnosti ni. Tisti, ki menijo, da se srečujejo s posebnimi problemi, omenjajo predvsem visoko stopnjo neprilagodljivosti
romske skupnosti, nelegalna priseljevanja Romov iz držav bivše Jugoslavije in izredno visoko nezainteresiranost za delo. Na vprašanje »Ali o tej
(romski) problematiki razpravljate tudi v vašem občinskem svetu (če da,
kako pogosto, in če ne, zakaj ne)?« so vsi župani odgovorili pritrdilno,
kar pomeni, da v vseh občinskih svetih bolj ali manj pogosto razpravljajo
o romski problematiki. V občinah, kjer v okviru občinskega sveta deluje
komisija za romska vprašanja, ta problematika redkeje pride na dnevni
red občinskega sveta, vendar pa se o njej redno razpravlja na sestankih
komisije. O pogostosti razpravljanja o romski problematiki pa si odgovori niso tako zelo enotni. Nekateri o tem razpravljajo na vsaki seji, drugi
po potrebi in ne redno, spet tretji redno, od trikrat letno do enkrat na
pol leta.
Kljub temu, da o romski problematiki razpravljajo v vseh občinski svetih, kjer imajo romskega svetnika, pa 70 % županov meni, da ta organ ni
ustrezen za reševanje romske problematike. V povezavi s tem prevladuje
njihovo večinsko mnenje, da bi morala k reševanju bolj načrtno pristopiti država z enotnimi programi na nacionalni ravni, raznimi medobčinskimi koordinacijami in z dodatno finančno pomočjo. Župani, ki so odgovorili, da je občinski svet le delno ustrezen organ za odločanje o romski
problematiki, pa so prav tako mnenja, da bi morala večji del odgovorno-
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sti prevzeti država, vendar se po drugi strani strinjajo z urejevanjem
zadev lokalnega pomena v organu, ki je za to ustrezen in z zakonom postavljen, to je občinski svet.
Graf 8: Ustreznost občinskega sveta kot organa za reševanje romske
problematike po mnenju županov.

*Odgovori na vprašanje:MENITE, DA JE OBČINSKI SVET USTREZEN ORGAN ZA REŠEVANJE
ROMSKE PROBLEMATIKE V POSAMEZNI OBČINI (ČE NE, ZAKAJ NE)?
Legenda: 1 – da; 2 – delno ustrezen; 3 – ne.

Ne glede na mnenje o (ne)ustreznosti občinskega sveta za reševanje
romske problematike pa župani menijo, da se občinski svet v njihovih
občinah na romsko problematiko večinoma odziva dobro. Precej županov (6) ocenjuje odzivnost občinskega sveta niti kot dobro niti kot slabo
– trdijo, da se občinski svet na romsko probleme odziva tako kot na vse
druge probleme, ki jih je v vsaki občini veliko. Dva izmed intervjuvancev
ocenjujeta odzivnost občinskega sveta kot zelo slabo, čemur naj bili
vzrok predvsem neurejeni odnosi med Romi in ostalimi občani ter predpostavka ostalih občanov, da Romi prejemajo izredno visoko socialno
pomoč.
Na tej točki navajamo odgovor enega izmed županov, ki kaže ekstremno stališče: »Pojavlja se vprašanje, zakaj pomoč Romom, ne pa ostalim, ki so jo tudi potrebni?! Čutiti je nestrpnost tudi v občinskem svetu.
Ljudje imajo voljo pomagati, ampak enostavno imajo Romi več pravic in
več dobijo za nedelo, kot pa ostali za delo!!«
Na vprašanje, ali so v času svojega mandata v občinskem svetu sprejeli
kakšen sklep, ki je pomenil znaten premik v reševanju romske problematike v pozitivni ali negativni smeri, so prav vsi sogovorniki odgovorili,
da se je v času njihovega mandata sprejel vsaj en sklep (večinoma pa jih
je bilo več), ki je pomenil znaten premik v pozitivni smeri. Oglejmo si
nekatere sprejete sklepe:
– ustanovitev komisije za romska vprašanja,
– spremembe in dopolnitve statuta občine z namenom uvedbe romskega svetnika,
– financiranje raznih projektov v romski skupnosti,
– odkup zemljišč, kjer bivajo Romi,
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ureditev lokacijskih načrtov,
sofinanciranje romskih društev,
izdelava in sprejetje koncepta reševanja romske problematike,
zagotovitev javnih del za Rome v proračunu,
ukrep enkratne socialne pomoči,
prijave na razne javne razpise, povezane z romsko problematiko oz.
njenim reševanjem,
– ustanovitev informacijskega centra za Rome.
Nadalje nas je zanimalo, kako župani ocenjujejo prisotnost romskega
svetnika v njihovem občinskem svetu. Izkazalo se je, da dobra polovica
županov ocenjuje prisotnost romskega svetnika v občinskem svetu kot
pomembno ali celo zelo pomembno, po drugi strani pa jih tretjina ocenjuje, da prisotnost romskega svetnika ne pomeni kakšnih bistvenih premikov pri reševanju romske problematike. Ob tem največkrat omenjajo
nizko izobrazbo, nepismenost, nepoznavanje osnov in delovanja lokalne demokracije, nesposobnost in celo nezainteresiranost romskih svetnikov, kar naj bi bila velika ovira pri medsebojnem sodelovanju in posledično reševanju romske problematike. Ne glede na oceno pomembnosti
prisotnosti romskega svetnika v občinskem svetu pa župani v svojih odgovorih pogosto dodajajo, da zaradi dejstva, da (kot smo predhodno že
omenili) romski svetniki v večini primerov niso dejanski vodje celotne
romske skupnosti, prihaja do ovir pri komunikaciji z vsemi Romi v določeni občini.
Graf 9: Pomembnost prisotnosti romskega svetnika v občinskem svetu
po mnenju županov.

*Odgovori na vprašanje: KAKO POMEMBNA JE PO VAŠEM MNENJU PRISOTNOST ROMSKEGA
SVETNIKA V VAŠEM OBČINSKEM SVETU ?
Legenda: 1 – zelo pomembna; 2 – srednje pomembna; 3 – ne pomeni bistvenih premikov k reševanju romske problematike; 4 – nepomembna.

V zadnjem delu intervjuja nas je zanimalo, kateri akter je po mnenju
županov največja ovira pri izboljšanju sodelovanja romske skupnosti z
ostalimi občani.

170

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

Graf 10: Akter, ki je po mnenju županov največja ovira za boljše
sodelovanje romske skupnosti z ostalimi občani.

*Odgovori na vprašanje: KATERI AKTER JE PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJA OVIRA PRI
OMOGOČANJU BOLJŠEGA SODELOVANJA ROMSKE SKUPNOSTI Z OSTALIMI OBČANI?
Legenda: 1 – Romi; 2 – država/nedorečena zakonodaja; 3 – ostali občani; 4 – ni ovir.

Ugotovimo lahko, da glavnega krivca za slabo sodelovanje med Romi
in ostalimi občani župani vidijo predvsem v Romih samih, kot tudi v
državi, ki naj bi zaradi slabe finančne pomoči in nepopolne zakonodaje
ovirala proces integracije Romov v lokalne skupnosti.

3.3 Strukturiran intervju z županom občine Grosuplje
Kljub sprejetju sprememb Zakona o lokalni samoupravi, po katerem se
morajo dopolniti občinski statuti, tako da se omogoči romski skupnosti
zastopanost v občinskem svetu najmanj z enim svetnikom, v občini Grosuplje še niso sprejeli sprememb statuta. Za podrobnejši vpogled v razloge za takšno (protiustavno) ravnanje smo izvedli intervju z županom občine Grosuplje.
Župan občine Grosuplje vidi glavne probleme romske skupnosti podobno kot ostali župani. Težava naj bi bila predvsem v nerešenem lastništvu zemljišč, na katerih bivajo Romi, in neprilagojenosti romske skupnosti. Kot poseben problem pa je izpostavil bližino centra države, kar naj
bi med Romi izdatno spodbujalo kriminalna dejanja.
O romski problematiki kljub odsotnosti mehanizma romskega svetnika na sejah občinskega sveta po potrebi razpravljajo. Pogostost razprav
je po mnenju župana odvisna od intenzivnosti reševanja problemov oz.
nastajanja konfliktov. Sicer pa se z romsko problematiko primarno ukvarja Komisija za varnost občanov Občine Grosuplje. Župan sicer ocenjuje, da je občinski svet ustrezen organ za reševanje romske problematike, njegova učinkovitost pa je odvisna od volje svetnikov in lokalnih
politikov. Župan občine Grosuplje je izpostavil enakost prebivalcev pri
zastopanju in prednost, ki jo zaradi t. i. pozitivne diskriminacije uživa
romska avtohtona manjšina. Meni, da zaradi vsesplošnega težkega fi-
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nančnega položaja v državi včasih težko zagovarja prednostno reševanje
romske problematike. Dodal pa je še: »Ob vprašanju zagotavljanja sredstev iz proračuna se vedno izpostavi vprašanje izpolnjevanja njihovih
/romskih, op. a./ obveznosti in odgovornosti do te družbe.«
Zanimivo je, da kljub temu, da nimajo romskega svetnika, po zagotovilih župana opažajo pozitivne premike pri reševanju romske problematike. Tako so leta 1999/2000 uspeli zagotoviti za dve tretjini Romov v občini zakonsko primerne in urejene bivalne razmere, kar je občino stalo
okoli 200 milijonov tolarjev. Prav zaradi – po županovem mnenju – korektnega in aktivnega delovanja na področju reševanja romske problematike, v občini ne »pogrešajo« romskega svetnika in so celo mnenja, da
»v veliko primerih romski svetnik povzroči dodatne konflikte v občinskem svetu in poveča odpor ostalih svetnikov do pozitivnega odnosa oz.
rešitev. V naši občini ocenjujemo, da lahko v teh razmerah občinski svet
o problemih Romov razpravlja in odloča enako uspešno kot z nekooperativnim romskim svetnikom«.

4 SKLEPI ANALIZE IN PREDLOGI
Ker oba, tako romski svetnik kot župan, v lokalni skupnosti predstavljata
bodisi nasprotovanje bodisi sodelovanje med romsko skupnostjo in ostalimi občani je pomembno, da primerjamo intervjuje obeh vrst akterjev.
Ob tem je treba ponovno izpostaviti, da romski svetnik ponavadi ne
zastopa vseh romskih prebivalcev na določenem področju in da je pogosto zaradi razpršenosti romskih naselij znotraj ene občine zgolj predstavnik enega izmed teh naselij.
Pri primerjavi odgovorov iz prvega sklopa intervjujev lahko ugotovimo, da oboji – tako župani kot romski svetniki – najbolj izpostavljajo
problem neurejene infrastrukture in neurejenega odkupa zemljišč, na
katerih živijo Romi. Ob tem župani zlasti poudarjajo pomembnost nezaposlenosti in nizke izobraženosti Romov, kar sicer romski svetniki sami
postavljajo nižje na prednostni lestvici. Oboji se sicer strinjajo, da v večini primerov nekih posebnih romskih problemov ni, vendar v tistih primerih, ko oboji na nekem območju obstoj takih problemov priznavajo,
župani navajajo predvsem nasilje in nelegalnoh priseljevanje v romski
skupnosti, medtem ko romski svetniki omenjajo predvsem slab odnos z
ljudmi, ki imajo v občini moč odločanja.
Pri vprašanju, ali se o romski problematiki razpravlja v občinskih svetih, se med odgovori prav tako kažejo znatne razlike. Medtem ko prav vsi
župani zatrjujejo, da se je v njihovem občinskem svetu že razpravljalo o
romski problematiki, pa se s tem strinja le del romskih svetnikov. Vzrok
takšnega razhajanja je lahko sicer tudi v pomanjkljivem spremljanju dela
občinskega sveta s strani nekaterih romskih svetnikov.
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Graf 11: Razpravljanje o romski problematiki v občinskem svetu po
mnenju romskih svetnikov in županov.

*Odgovori na vprašanje: ALI O TEJ PROBLEMATIKI RAZPRAVLJATE (STE RAZPRAVLJALI) TUDI V
OBČINSKEM SVETU (ČE DA, KAKO POGOSTO, IN ČE NE, ZAKAJ NE)?
Legenda: 1 – da; 2 – ne.

Če primerjamo mnenja obojih o tem, kako se občinski svet odziva na
romsko problematiko, lahko ugotovimo, da se večji del (32 %) romskih
svetnikov bolj nagiba k slabi odzivnosti občinskega sveta, sicer pa med
mnenji županov in romskih svetnikov ni večjih razlik. Zanimivo je, da so
se pri vprašanju »Ali ste v času svojega mandata v občinskem svetu sprejeli kakšen sklep, ki je pomenil znaten premik v reševanju romske problematike v pozitivni ali negativni smeri?« župani zopet enotno opredelili
za sprejetje vsaj enega, praviloma pa celo več sklepov, ki naj bi znatno
pripomogli k reševanju romske problematike v pozitivni smeri.
Graf 12: Sprejetje sklepa, ki je pomenil znaten premik v reševanju romske problematike v pozitivni ali negativni smeri, po mnenju
romskih svetnikov in županov.

Na to isto vprašanje je kar sedem romskih svetnikov odgovorilo negativno. Razlog v takšnem razhajanju je neznan; morda je krivo v slabo poznavanje delovanja občinskega sveta ali neobveščenost. Vsekakor pa je
razlika v odgovorih prevelika in kaže na določene anomalije v delovanju
občinskega sveta ali – bolj verjetno – v komunikaciji med akterji. Eden
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izmed kazalnikov morebitnih težav bi lahko bil ta, da romski svetniki vidijo potrebo po spremembi v komuniciranju z ostalimi svetniki, županom in občinsko upravo. Tukaj se srečujemo predvsem z nizko stopnjo
izobrazbe romskih svetnikov in pomanjkanjem osnovnih sredstev za komuniciranje z ostalimi ustanovami, ki delujejo na področju romske problematike (ustrezni prostori, telefon in računalnik …). Na drugi strani pa
župani menijo, danaj se romskih svetnikov ne obravnava drugače kot ostalih in da je že sam institut romskega svetnika zadostna oblika pozitivne
diskriminacije. Mnogi svetniki tako vidijo rešitev v rednih sestankih romskih svetnikov na nacionalni ravni, pri čemer pa moramo poudariti, da je
bila sklicateljica prvega takšnega sestanka ravno ena izmed občin, vendar pa redni sestanki v prihodnosti niso predvideni. Prav tako obstaja
forum romskih svetnikov, kjer se ti sestajajo na državni ravni. Razmere, v
katerih delujejo romski svetniki, so prav tako kot angažiranost posameznih romskih svetnikov zelo različne, in sicer tako zelo, da bi morebiti moralo izboljšati delovanje in komuniciranje le na določenih območjih (izstopa Dolenjska) in ne v vseh občinah z romskim prebivalstvom.
Ko primerjamo odgovore na vprašanje »Kateri akter je po vašem mnenju največja ovira pri omogočanju boljšega sodelovanja romske skupnosti z ostalimi občani?«, ugotovimo, da oboji, tako romski svetniki kot župani, kot glavno oviro vidijo romsko skupnosti in njeno odklonilno
vedenje do ostalih občanov. Takega mnenja je kar 47 % županov in 31 %
romskih svetnikov. Nadalje romski svetniki ocenjujejo, da je ovira tudi
država (18 %), občani (18 %) in župan (18 %); župani pa ocenjujejo, da
sta glavni oviri poleg romske skupnosti še država (35 %) in občani (9 %).
Prav nič presenetljiva ni ugotovitev, da župani sebe oz. občinske uprave,
ki jo predstavljajo, nikakor ne zaznajo kot ovire pri izboljšanju sodelovanja, obenem pa bremenijo državo, ki naj bi po njihovem mnenju premalo naredila za reševanje romske problematike.

5 SKLEP
Romska avtohtona manjšina je v Sloveniji posebna skupina prebivalcev
tako po socialno-ekonomskih, kot tudi po zgodovinsko-tradicionalnih
merilih. Slovenija je z namenom zaščititi to manjšino uvedla nekatere oblike pozitivne diskriminacije, ki bi omogočile romski skupnosti enakopravnejše zastopanje njenih interesov tako na lokalni kot na nacionalni
ravni. Slovenija je v sledenju evropskih trendov pri zaščiti manjšin na
samem vrhu13 in je v zakonodajo uvedla prvine, ki omogočajo vnos raz13

V primerjavi z ostalimi državami Evropske unije – primeri: v Avstriji zastopanost
romske skupnosti ni zagotovljena z zakonom, lahko nastopajo le v okviru političnih strank ali preko samostojnih list oz. preko samostojne politične stranke; v Italiji
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nih mehanizmov, ki omogočajo manjšinam ustrezno zastopanost na lokalni in nacionalni ravni. Tako Ustava RS v 65. členu priznava romski
skupnosti posebno pravico, Zakon o lokalni samoupravi pa določa, da
imajo na območjih, kjer živijo Romi in na lokalni ravni tvorijo neko skupnost, v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika – romskega
svetnika. Novembra 2002 so bili po spremembi občinskih statutov in v
skladu z zakonodajo predstavniki romske skupnosti izvoljeni v 15 občinah, kasneje pa še v 4. Izjema je le občina Grosuplje, kjer do danes nimajo izvoljenega romskega svetnika.
Dobri dve leti po izvolitvi prvih romskih svetnikov se kažejo prvi uspehi
in prve ovire, s katerimi se srečujejo tako romski svetniki kot občinski
sveti in župani občin, kjer so morali romske svetnike uvesti z zakonom. Že
sprememba zakona in obvezna prisotnost romskega svetnika v občinskih
svetih občin, kjer so naseljene romske skupnosti, pomeni v mednarodnem merilu velik dosežek Romov in visoko strpnost in demokratičnost ostalega prebivalstva in države. Vendar pa se je v tem kratkem obdobju delovanja romskih svetnikov pokazala potreba po še dodatnih oz. pomožnih
oblikah pozitivne diskriminacije, ki bi omogočila (še) boljše sodelovanje
romskih svetnikov z ostalimi akterji pri odločanju na lokalni ravni.
Romi zaradi posebnega življenjskega sloga in tradicije v večini ne priznavajo volitev kot oblike (ne)posrednega izražanja volje občanov v sistemu lokalne samouprave, temveč svojega predstavnika »izvolijo« na neformalen način glede na njegove izkušnje, ugled in starost. Nastavljanje
vodje, ki po romskih neformalnih predpisih ni njihov klanski starešina,
ima kot pogosto posledico prav to, da romski svetnik ni dejanski predstavnik Romov, četudi je bil izvoljen na lokalnih volitvah. Zagotoviti, da
bo oseba, ki (že) predstavlja neformalnega vodjo, postavljena tudi za formalnega vodjo romske skupnosti, je pravzaprav nemogoče, poleg tega
pa je treba upoštevati tudi, da je znotraj ene občine več romskih zaselkov (klanov, družinskih vej), ki se med seboj precej razlikujejo.
Za uspešno sodelovanje z občinskimi predstavniki in svetniki na eni
strani ter romskim svetnikom na drugi strani je pomembna tudi neovirana in dovolj kakovostna komunikacija. Sporočanje težav, s katerimi se
srečuje romska skupnost, ter poznavanje ukrepov in finančnih sposobnosti občine so zadeve, ki jih je treba uskladiti s posebnostmi posamezne lokalne skupnosti. Prav pomanjkljivo poznavanje načina sprejemanja
odločitev na lokalni ravni in osnovnih pojmov lokalne demokracije je
lahko ovira pri soočenju mnenj in izbiranju najboljše alternativne rešitve
za oblikovanje javnih politik v občini.
so ustavno zaščitene vse jezikovne manjšine, vendar Romi nimajo posebnega
pravnega statusa; v Nemčiji se Romom priznava enakopravnost z večinskim prebivalstvom in jim je olajšana prisotnost v parlamentu, kar pa ne pomeni, da gre za zajamčeno pravico; na Češkem narodne manjšine nimajo v zakonu vnaprej zagotovljenega poslanskega mesta itd.
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Neovirano in učinkovito delovanje romskih svetnikov bo omogočeno, šele ko bo romski svetnik postal dejanski (tako formalni kot neformalni) predstavnik vseh Romov znotraj občine, ko bo dovolj usposobljen za uveljavljanje Romom prijaznih občinskih javnih politik, ko bo
imel zagotovljene finančne in materialne vire, da bo lahko komuniciral
tudi z akterji na državni ravni in ostalimi romskimi svetniki iz drugih občin in ko mu bo omogočeno dodatno pridobivanje znanja s področja lokalne demokracije in delovanja političnih in upravnih mehanizmov na
lokalni ravni. Neovirano in uspešno sodelovanje Romov pri oblikovanju
lokalnih politik vodi tudi k izgradnji sodelovanja na nacionalni ravni, kar
že nakazujejo nekatere pobude za z zakonom določeno minimalno zastopanost Romov v Državnem zboru RS. Kot je ocenil Jožek Horvat –
Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije:14 »Ustavno sodišče je določilo,
da moramo imeti svoje svetnike. To je že prvi korak, prvi postopek na
poti k pridobitvi poslanca v državnem zboru. Mislim, da bo trajalo kar
nekaj časa, nekaj let, da se bomo lahko organizirali tako, da bomo imeli
svojega poslanca. Ne imeti predstavnikov na občinski ravni, pa takoj
imeti poslanca, mislim, da v tem ni logike, vsaj za naše razmere ne.«
Prvi korak k izboljšanju enakopravne(jše) zastopanosti romske avtohtone manjšine je bil storjen z zakonsko določeno minimalno zastopanostjo Romov v občinskih svetih. Kako nadalje urediti to problematično
področje, ostaja odprto vprašanje. Kdo je pristojen za urejanje romske
problematike in ali zadovoljivo opravlja svoje delo? Naloga demokratične države je, da omogoči sodelovanje vseh prebivalcev in prilagodi obstoječe mehanizme tako, da bo omogočeno učinkovitejše sodelovanje
vseh prebivalcev.
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KRAJEVNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI
Marjan BREZOVŠEK in Miro HAČEK*

Ustava Republike Slovenije je zagotovila lokalno samoupravo
v Sloveniji, s čimer se je Republika Slovenija pridružila tistim
sodobnim državam v Evropi in zunaj nje, ki priznavajo pravico državljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev
na lokalni ravni, kjer se ta pravica tudi najbolj neposredno
uresničuje. Lokalne skupnosti so eden glavnih stebrov vsake
demokratične države, pravica državljanov (občanov), da sodelujejo pri upravljanju javnih lokalnih zadev pa eno temeljnih demokratičnih načel. To pa zahteva obstoj lokalnih skupnosti z demokratično konstituiranimi telesi odločanja, ki
imajo široko stopnjo avtonomije in odgovornosti, poti in načine, na katere se te odgovornosti uresničujejo, in vire, ki so potrebni za njihovo izpolnitev. V letu 2005 teče enajsto leto od
konstituiranja novega, demokratičnega in sodobnega sistema
lokalne samouprave, kljub temu pa je področje participacije
prebivalcev lokalnih skupnosti pri odločanju znotraj sistema
lokalne samouprave relativno malo poznano in raziskano,
kar še zlasti drži na področju empirične raziskanosti participacije prebivalcev lokalne skupnosti pri odločanju. V besedilu
avtorja analizirata problematiko delovanja ožjih delov občin
v Republiki Sloveniji, in sicer na konkretnem primeru četrtnih
skupnosti Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Ljubljanske četrtne skupnosti so leta 2001 novoustanovljene
oblike lokalne samouprave, ki pomenijo obogatitev možnosti
politične participacije prebivalcev MOL. V poglobljeni empirični analizi delovanja ljubljanskih četrtnih skupnosti se avtorja osredotočita na problematiko sodelovanja mestnih četrti
pri odločanju v MOL in pri tem zavzameta kritični pristop.
Osnovni cilj prispevka se zato veže na vprašanje možnosti –
in stopnje izkoriščanja te možnosti – za participacijo občanov pri odločanju z uporabo novih oblik lokalne samouprave, torej na analizo enega ključnih demokratičnih elementov
vsake sodobne demokratične države, kakršna je Slovenija –
participacije prebivalcev občine pri uresničevanju oblasti.
*

Dr. Marjan Brezovšek, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, Univerza v
Ljubljani. Dr. Miro Haček, docent na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
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1 UVOD
Po osamosvojitvi Slovenije se je v duhu demokratizacije ter odmikanja
od starega režima hkrati odvijalo več procesov, katerih cilj je bil graditev
demokracije in uresničevanje njenih načel. Eden ključnih temeljev demokratizacije je uvedba različnih oblik lokalne demokracije v novoustanovljenih enotah lokalne samouprave. Te so nastale zaradi večjega vključevanja prebivalcev v odločanje o problemih lokalne narave, kar daje
prebivalcem večjo moč in vpliv v procesu odločanja, s tem pa se poveča
tudi stopnja decentralizacije države. Iz pojma lokalna samouprava izhaja,
da gre za takšno obliko upravljanja, pri kateri se lokalna skupnost upravlja sama, seveda le glede lokalnih zadev (Vlaj, 1998).
Strokovnjaki iz Sveta Evrope so že leta 1993 predlagali, da bi razdelitev slovenskih občin v soseske, četrti in vasi lahko koristila povečanju sodelovanja državljanov in opravljanju nalog izrecno krajevne narave; pri
tem so poudarili, da morajo takšne notranje enote ostati podrejene občini in z njo ne smejo tekmovati. Notranjo členitev občin poznajo tudi
druge ureditve lokalne samouprave po svetu. Zakon o lokalni samoupravi (18. člen) določa, da je območje občine 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 zadevnega dela občine.

2 PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA: PONUDBA
MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE NA KRAJEVNI RAVNI
Iz normativne teorije demokracije izhaja, da je razvoj participativnih
oblik vladanja možen predvsem v političnih skupnostih omejenega obsega (velikosti). Demokratična teorija je vzpostavila določena pravila, ki
ustrezajo razmerju med obsegom (velikostjo) in obliko vladavine: kolikor se obseg (velikost) zmanjšuje, toliko se povečujejo možnosti državljanov, da sodelujejo pri delu oblasti – torej za razvoj participativne demokracije (Dahl in Tufte, 1973). Sodobna politična misel je izpostavila ta
model oblasti na dva načina. Po eni strani je poudarila, da mora biti participativna demokracija zgrajena na podlagi predstavniške demokracije,
utemeljene na volilnem tekmovanju in dopolnjene z mehanizmi, ki uveljavljajo neposredno participacijo državljanov (Held, 1986). Po drugi
strani pa je izkoristila in osvetlila pomen predstavniških interesnih
skupin za demokratični razvoj, ne samo za kanaliziranje državljanskih
zahtev in pobud, pač pa tudi za vzpostavitev in prevzem aktivne drže v
procesu odločanja oziroma v upravljanju določenih politik, služb ali programov. Kot celota so ta prizadevanja znana kot asociativna demokracija
(Hirst, 1994; Cohen in Rogers, 1995; Fung, 2003).

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

179

Podobno usmeritev najdemo v novejših neolokalističnih pristopih, ki
poudarjajo, da je poleg pomena in vrednosti stikov ter osebnega poznavanja, ki izhaja iz omejene velikosti (obsega), obseg (velikost) lokalne
skupnosti in občinske oblasti nudi možnosti in prednosti pred višjimi
ravnmi pri zagotavljanju storitev oziroma vzpostavljanju razvojne dinamike z vključevanjem civilnih akterjev v procese odločanja in zagotavljanja storitev (Goetz in Clarke, 1990). To novo urbano vladanje (urban governance), kot to imenujeta Cassese in Wright (1996), naj bi vzpodbujalo
in vzpostavljalo nove in učinkovitejše oblike demokratičnega vladanja,
kot to poudarjajo tudi različni programi in iniciative EU za lokalno raven
demokracije (Le Gales, 1998).
Za sodobno demokratično teorijo in neolokalistične pristope je torej
izoblikovana minimalistična opredelitev demokracije, ki naj bi vsebovala
vsaj naslednje tri elemente: institucionalne pogoje za vzpostavitev elektoralne demokracije, ki je dopolnjena z drugimi načini politične participacije in v kateri so prisotne interesne predstavniške skupine ter omejen
obseg skupnosti (oblasti). Takšna vrsta demokracije in procesov naj bi zaživela tudi v občinah, kjer bi krajevne skupnosti (četrtne skupnosti v mestnih občinah) prispevale k izražanju teh treh omenjenih elementov lokalne
(participativne) demokracije. Preko četrtnih (krajevnih) skupnosti je ponujena tudi možnost za nevolilno participacijo ter s tem tudi za prerazporeditev moči, ki je sicer dosežena z volilnim procesom; občinska (mestna)
oblast je tako legitimirana tudi z možnostjo participacije nižje (krajevne,
četrtne) ravni, s čimer je struktura participacije nedvomno razširjena.
Za obravnavo vloge in položaja četrtnih skupnosti kot nove kvalitete v
politični participaciji moramo pozornost posvetiti akcijskemu sistemu
(raziskovanju), s pomočjo katerega se ti procesi odvijajo, to je značilnostim lokalnega političnega sistema, institucionalnim pravilom, ki razmejujejo dostop k izvajanju politične oblasti, ter akterjem (zlasti četrtnim
skupnostim, svetnikom in prebivalcem) in odnosu med njimi. Temeljni
analitični okvir je torej naslednji:
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3 NORMATIVNO-INSTITUCIONALNI TEMELJI KRAJEVNE
SAMOUPRAVE IN PRIMERJALNI VIDIKI
3.1 Analiza pravnih virov in ureditve na področjih
ožjih lokalnih skupnosti
Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji je urejena s pravnimi pravili,
ki so vsebovana v vrsti pravnih predpisov. Pravni viri urejanja področja
lokalne samouprave in njenega delovanja so Ustava Republike Slovenije,
Evropska listina lokalne samouprave, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o financiranju občin, Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, področna zakonodaja, Zakon o upravi v povezavi z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev, statuti občin, poslovniki občinskih svetov in
odloki o organizaciji in delovnem področju občinskih uprav, materialni
predpisi občin – odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

Ustava Republike Slovenije
Po osamosvojitvi Republike Slovenije je zagotovo drugo najpomembnejše državotvorno dejanje uvedba lokalne samouprave. Ustava Republike
Slovenije v 9. členu zagotavlja pravico do lokalne samouprave prebivalcem Republike Slovenije, kar je v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave. Po tej listini je pravica do lokalne samouprave eno temeljnih
demokratičnih načel v državah članicah Sveta Evrope (Slovenija je postala članica Sveta Evrope leta 1993). Pomeni pa, da imajo prebivalci v lokalnih skupnostih pravico odločati o bistvenem delu lokalnih zadev javnega pomena (44. člen). To pravico uresničujejo z demokratično izvolitvijo
predstavniških organov, kakor tudi neposredno – z referendumom, na
zborih občanov, z državljansko pobudo, peticijami idr. (Vlaj, 2001: 23). A
lokalna skupnost pridobi samoupravni status šele tedaj, ko ji ga prizna
zakonodajalec. Zakon določi območje občine kot teritorialne enote in ji
prizna pravno subjektiviteto. S tem občina postane oseba javnega prava.
Zakon o lokalni samoupravi kot temeljni zakon
Zakon o lokalni samoupravi je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 21. decembra 1993 in je bil objavljen v Uradnem Listu Republike Slovenije št. 72/93. Zakon je bil spremenjen z že sedmimi novelami
(Uradni list RS št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00). Z njimi
je bila oblikovana pravna podlaga za organizacijo in delovanje lokalnih
samoupravnih skupnosti, predvsem občin. Zakon o lokalni samoupravi
podrobneje ureja ustanovitev, organe, naloge in pravni položaj ožjih
delov občine (18., 19., 19a., 19b., 19c., 19č., 30. člen). Po 18. členu je, kot
je bilo že navedeno, mogoča notranja členitev občin na krajevne, vaške
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ali četrtne skupnosti. Občinski svet o notranji členitvi občine odloča svobodno, dolžan pa je upoštevati omenjene značilnosti občine. Ožji deli
občine se ustanovijo ali ukinejo oziroma se spremeni njihovo območje
ali ime s statutom občine. Pred ustanovitvijo ožjih delov, njihovo ukinitvijo ali spremembo območja je treba ugotoviti interes prebivalcev ožjih
delov občine v zvezi z imenom in območjem dela občine, vendar izid
izborov občanov oziroma referenduma ni zavezujoč. 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.
Zakon o lokalni samoupravi v 19. členu določa, da 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.
Možno je, da se kot pravni status ožjega dela občine (npr. krajevne
skupnosti) določi status pravne osebe oziroma status oseb javnega
prava. V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, odgovarja za svoje
obveznosti z vsem svojim premoženjem. V tem primeru se delovanje občine financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in dobrine, s samoprispevkom in
s prihodki od premoženja ožjega dela občine.
Ožji del občine se ne sme zadolževati. Če ožji del občine ni pravna
oseba, potem način financiranja njegovega delovanja določi občinski
statut. Sredstva za izvajanje nalog ožjih delov občine se zagotovijo v občinskem proračunu. Naloge ožjih delov občine se določijo s statutom občine. Gre za naloge, ki se pretežno prenašajo na njegove prebivalce in ki
so mu prenesene v izvajanje s statutom občine. S statutom občine se
lahko določi, da so nekatere odločitve sveta ožjega dela občine veljavne,
ko da zanje soglasje občinski svet. Praviloma bo določitev soglasja k odločitvam sveta ožjega dela občine nujna, če bo tak ožji del občine pravna
oseba z nalogami, ki jih bo izvajal samostojno. Soglasje bo smiselno pri
sprejemanju aktov sveta ožjega dela (statut, poslovnik), odsvojitvah premoženja, finančnem načrtu in drugih odločitvah v skladu z nalogami, ki
bodo s statutom občine prenesene na ožji del občine. V določbi člena
19b so primeroma navedene poglavitne naloge s poudarkom, da gre
zgolj za prenos nalog občine v izvajanje ožjemu delu. Statut občine
lahko prenese v izvajanje ožjemu delu občine zlasti naloge, ki se nanašajo na lokalne javne službe, vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih
površin, upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega
prebivalstva ter pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti.
Z določbo 19c. člena zakon še naprej ohranja možnost, da se statutom
občine določi, da so ožji deli občine pravne osebe. Z zakonom je določen obseg pravne subjektivitete. Ta je omenjena z nalogami, ki jih občina s statutom oziroma z odlokom prenese v izvajanje ožjemu delu občine. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-274/95 zakon ureja
glavne statusnopravne značilnosti ožjih delov občine, ki imajo pravno
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subjetiviteto: odgovornost za obveznosti (določeno je, da občina za njihove obveznosti odgovarja subsidiarno), zastopanje, pravno nasledstvo
v primeru prenehanja in pooblastila v pravnem prometu.

Spremembe zakona o lokalni samoupravi
Zakon o lokalni samoupravi je bil spremenjen s sedmimi novelami, vendar vse za urejanje ožjih delov občin (krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti) niso pomembne. Spremembe in dopolnitve so narekovale praktične izkušnje delovanja občin, kot tudi zahteve Ustavnega sodišča
Republike Slovenije. Ko so bile v letu 1994 ustanovljene »klasične« občine, ki opravljajo predvsem lokalne javne zadeve, je za krajevne skupnosti nastal nov položaj. Po ustanovitvi novih občin so krajevne skupnosti
izgubile naravo samostojne lokalne skupnosti in postale del občine v teritorialnem, organizacijske, funkcionalnem in premoženjsko-finančnem
smislu. V komunalnem sistemu so bile krajevne skupnosti nekakšne
majhne občine znotraj komune, ki se je največkrat ukvarjala z nalogami
države. Nova občina pa je po vsebini dela v marsičem nekdanja krajevna
skupnost, zato je treba vlogo in položaj krajevne skupnosti omejiti oziroma razmejiti z novo občino.
V četrti noveli zakona, ki je bila sprejeta v oktobru 1997 (Uradni list RS
št. 70/97), je bil zakon dopolnjen z določbami, s katerimi je bil postavljen
sistemski okvir za določanje imena in sedeža občine, na novo je bilo urejeno celotno področje členitve občin na dele občin oziroma možnosti
občin, da z razdelitvijo svojega območja na krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti izvedejo tudi dekoncentracijo nalog ter v skladu z načelom decentralizacije približajo odločanje o lokalnih javnih zadevah občanom.
Zakon določa, da so krajevne, vaške in četrtne skupnosti del občine tako
po območju kot v organizacijskem, funkcijskem, premoženjskem in finančnem pogledu ter ne omogoča več zadolževanja občin po njenih
delih (18., 19., 19a., 19b., 19č. in 30. člen). Po 18. členu novele so morale
občine uskladiti svoje statute z novelo v šestih mesecih. Če statut občine
v segmentu, s katerim je določena delitev občine in pravna subjektiviteta
posameznih delov glede organizacije, delovanja, financiranje in premoženja, ni bil usklajen z novelo do konca leta 1998, je pravna subjektiviteta
tem delom občin (krajevnim, vaškim ali četrtnim skupnostim) prenehala.
Zakon o lokalnih volitvah
Lokalne volitve so urejene v Zakonu o lokalnih volitvah. Čeprav skupnosti kot deli občine niso obvezne, se v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah izvolijo tudi člani svetov ožjih delov občin (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti). Zakon sicer posebej ureja samo nekatera vprašanja
volitev v svete krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. Glede vprašanj, ki niso posebej urejena, pa se smiselno uporablja ureditev volitev v
občinske svete. Pri tem se določbe Zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo
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za volitve občinskega sveta, uporabljajo v različnem obsegu in na različen način za posamezne skupnosti. V najširšem obsegu se uporabljajo za
volitve članov sveta četrtne skupnosti. To pomeni, da je pri volitvah teh
skupnosti mogoče uporabiti bodisi večinski bodisi proporcionalni sistem. Merila za uporabo enega ali drugega sistema so povsem enaka tistim, ki se uporabljajo pri volitvah članov občinskega sveta. Drugačna je
smiselna uporaba določb o volitvah v občinske svete pri volitvah članov
svetov krajevnih in vaških skupnosti. Tu se namreč smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. Tudi opredelitev volilne pravice pri volitvah četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
se ravna po ureditvi volitev občinskega sveta. Kot organi ožjih delov občine so tako predvideni neposredno izvoljeni sveti. Njihova izvolitev je
podrobneje urejena v Zakonu o lokalnih volitvah, ki predvideva tudi
možnost, da ožji del občine nima neposredno izvoljenega sveta. Občinski svet lahko namesto neposredno izvoljenega svetov ustanovi krajevne, vaške in četrtne odbore kot posvetovalna telesa. To rešitev je mogoče uvesti tudi z odlokom, in sicer v primeru, da v občinskem svetu ne bi
bila dosežena dvotretjinska večina za ustanovitev ožjih delov občine.
Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet, statut ali odlok, s
katerim so bili ustanovljeni, občinski svet lahko tudi določi, da člane izvolijo prebivalci na zborih. Mandatna doba sveta take skupnosti ni neposredno predpisana z zakonom, vendar izhaja iz zahteve po sočasnosti
volitev, tako da traja praviloma štiri leta. Posredno pa zakon dopušča
tudi izjemo od tega pravila. Če traja mandatno obdobje sveta krajevne,
vaške ali četrtne skupnosti dve leti, se namreč po zakonu vsake druge
redne volitve v svete teh skupnosti opravijo takrat kot redne volitve v občinske svete.
Tudi organizacija volitev v skupnosti delov občine je podobna tisti pri
volitvah občinskega sveta. Volitve v svete krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti, ki pa so imenovane prav za te volitve. Občinska volilna
komisija ima pri teh volitvah smiselno enake pristojnosti kot pri volitvah
občinskega sveta, volilne komisije četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
pa imajo smiselno enake pristojnosti kot komisije volilnih enot.
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti v svetu take skupnosti. Ker se člani svetov skupnosti volijo v
osnovi na enak način kot člani občinskega sveta, je enak tudi postopek
ugotavljanja volilnih izidov. V tem postopku ugotavljajo volilni izid najprej na voliščih volilni odbori, zatem pa volilne komisije skupnosti oziroma občinska volilna komisija. Tudi usklajevanje zakonodaje s predpisi
Evropske unije zahteva dopolnjevanje zakonodaje o lokalnih volitvah.
Predvsem bo treba upoštevati načelo, da imajo pravico voliti in biti izvoljeni v organe lokalnih skupnosti vsi državljani držav članic Evropske
unije, ki stalno prebivajo na območju lokalne skupnosti.
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3.2 Primerjalna analiza položaja ožjih delov MOL
z nekaterimi tujimi ureditvami
3.2.1 Zagreb
Na področju mesta Zagreb se ustanavljajo mestne četrti in mestni odbori
kot oblike mestne samouprave, preko katerih meščani sodelujejo in odločajo o zadevah lokalnega pomena, ki neposredno in vsakodnevno
vplivajo na njihovo življenje in delo. Mestne četrti in mestni odbori so
dolžni v celoti predstavljati interese mesta. Mestne četrti in mestni odbori so pravne osebe javnega prava. Zastopajo jih predsedniki svetov četrtnih skupnosti. Mestna četrt se ustanovi za področje, ki predstavlja mestno, gospodarsko in družbeno celoto in ki je povezano s skupnimi
interesi meščanov. V Zagrebu je 17 mestnih četrti, v katerih Zagrebčani
uresničujejo svoje pravice pri mestni samoupravi: Dolnji Grad, Gornji
Grad Medveščak, Trnje, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Novi Zagreb
vzhod, Novi Zagreb zahod, Trešnjevka sever, Trešnjevka jug, Črnomerec,
Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Stenjevec, Podsused – Vrapče, Podsjeme (Šestine–Gračani–Markuševec), Sesvete in Brezovica. Na področju
mestne četrti se ustanavljajo mestni odbori. Meje mestnih četrti in mestnih odborov, način njihove spremembe ter sedeže mestnih četrti in
mestnih odborov se ustanavlja s statutom. Strokovne in administrativne
posle za delo mestnih četrti in mestnih odborov opravlja mestno upravno telo, pristojno za mestno samoupravo, in druga mestna upravna telesa v skladu z mestnim statutom.
Meje mestnih četrti in mestnih odborov, način njihove spremembe ter
sedeže mestnih četrti in mestnih odborov se ustanavlja s statutom. Strokovne in administrativne posle za delo mestnih četrti in odborov opravlja mestno upravno telo, pristojno za mestno samoupravo, in druga
mestna upravna telesa v skladu z mestnim statutom. Mestni odbor se ustanovi za posamični del mestne četrti, posamično naselje ali več medsebojno povezanih manjših naselij ali del večjega naselja, ki je v razmerju
do ostalih delov samostojna celota. Če na področju mestne četrti posamični odbor ni ustanovljen, pravice in obveznosti izvršujejo telesa mestne četrti. Iniciativo za predlog za ustanovitev mestnega odbora lahko
dajo meščani in njihove organizacije in zveze ter sveti mestnih četrti. Iniciativo za ustanovitev mestnih odborov predložijo prebivalci in njihove
organizacije, ki imajo prebivališče oziroma sedež na področju mestne
četrti, in sicer svetu mestne četrti, ki jo preuči in izda mnenje ter jo predloži mestni upravi. Predlog mora podpreti najmanj 10 000 volivcev s področja, za katerega se predlaga ustanovitev mestnega odbora. Predlog
odločitve o ustanovitvi mestnih odborov mestna uprava Zagreb predloži
mestni skupščini s predhodno pridobljenim mnenjem sveta mestnih četrti. Predlog odločitve o ustanovitvi mestnih odborov mora vsebovati številko, področje, nazive in sedeže mestnih odborov.
Svet mestne četrti izdaja pravila mestne četrti, izdaja finančni načrt in
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zaključni račun, odloča o razpolaganju z lastnino mestne četrti, izdaja načrt majhnih komunalnih akcij in postavlja prioritete pri njihovi realizaciji,
izbira predsednika in podpredsednika sveta, sklicuje mestne zbore občanov, organizira in opravlja naloge, ki se nanašajo na zaščito in reševanje,
usklajuje delo mestnih odborov, izdaja program dela in poročilo o delu,
izdaja poslovnik o svojem delu, sodeluje z ostalimi mestnimi četrtmi na
področju mesta Zagreb, še posebej s sosednjimi, sodeluje s podjetji na
svojem področju pri vprašanjih, ki se nanašajo na interese prebivalcev
mestne četrti, v skladu s predpisi opravlja druge posle itd. Svet mestne
četrti sklicuje seje. Če je navzoča večina članov sveta, svet odloča z večino navzočih članov. Pravila mestne četrti, finančni načrt in zaključni račun, odločitve v zvezi z lastnino, načrte manjših komunalnih dejavnosti,
poslovnik o delu sveta mestne četrti in določitve o izboru predsednika
in podpredsednika sveta sprejema svet mestne četrti z večino glasov
vseh članov. Svet mestne četrti s tajnim glasovanjem izbira predsednika
sveta in podpredsednika iz vrst svojih članov na vsaka 4 leta. Funkcije
predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti so nepoklicne.
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja mestno četrt in svet mestne
četrti, sklicuje seje sveta, predlaga dnevni red, predseduje sejam sveta in
podpisuje akte sveta, obravnava in zagotavlja sprejemanje odločitev
sveta ter obvešča o sprejemanju odločitev sveta, sodeluje z županom,
predsednikom mestne skupščine in mestno upravo, skrbi za izvajanje
aktov, ki se nanašajo na delo mestne četrti, sodeluje pri izvajanju ukrepov civilne zaščite, informira meščane o vprašanjih, pomembnih za
mestno četrt, koordinira delo predsednikov mestnih odborov na področju mestne četrti ter opravlja tudi druge zadeve, ki mu jih nalaga svet.
Za svoje delo odgovarja svetu mestne četrti. Za opravljanje samoupravnih nalog, ki so zaupani svetu mestne četrti, predsednik sveta odgovarja
županu. Člani sveta mestne četrti imajo pravico in dolžnosti sodelovati
na sejah sveta mestne četrti, predlagati svetu mestne četrti obravnavanje
posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti, razpravljati o vprašanjih, ki
so na dnevnem redu sveta, ter tudi druge pravice in dolžnosti, določene
s poslovnikom o delu sveta.
Mestna uprava in mestna upravna telesa so pred odločitvami ali ukrepi v zvezi z vprašanji, pomembnimi za mestno četrt, dolžna poiskati
mnenja sveta mestne četrti oziroma predsednika sveta. Gre za vprašanja
v zvezi z gospodarstvom, načrti urejanja javnih površin, ustanavljanjem
in selitvijo institucij, gospodarskih organizacij in drugih služb, urejanjem
prometa, spreminjanjem meja, delovnega časa uradov, prireditvami na
javnih cestah, trgovinami in pešpotmi ter ostalim.
Župan, predsednik mestne skupščine in predsedniki sveta mestne četrti sestavljajo koordinacijo. Koordinaciji predsedujeta izmenično župan
in predsednik mestne skupščine po dogovoru. Koordinacija razpravlja
vsaj dvakrat letno o vprašanjih, pomembnih za mestno četrt, in o sporih
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med mestnimi četrtmi, mestnimi odbori in mestom kot celoto. Pri delu
koordinacije sodeluje tudi načelnik mestnega upravnega telesa, pristojen za mestno samoupravo, vendar brez možnosti odločanja.
Sredstva za delo sveta mestnih četrti so zagotovljena v mestnem proračunu. Sredstva se v mestnem proračunu izkazujejo za vsako posamično
mestno četrt. Mestna skupščina s posebnim odlokom določi kriterije
skupnega zneska sredstev v mestnem proračunu za mestne četrti in kriterije za podelitev teh sredstev ter način in pogoje uporabe in razpolaganje z njimi.
Telesa mestnih odborov so svet mestnega odbora in predsednika
sveta. Člane sveta mestnega odbora volijo prebivalci s stalnim prebivališčem v mestnem odboru na neposrednih in tajnih volitvah. Za postopek
izbire se upoštevajo odredbe zakona, ki veljajo za izbor volitev članov
predstavniških teles lokalne in regionalne samouprave. Svet mestnega
odbora izbira predsednika iz vrst svojih članov s tajnim glasovanjem.
Svet mestnega odbora ima sedem članov. Mandat traja štiri leta. Funkcija članov sveta mestnega odbora je nepoklicna. Svet mestnega odbora
izdaja pravila mestnega odbora, finančni načrt in zaključni račun, odloča
o lastnini mestnega odbora, izdaja poslovnik o svojem delu in program
dela, poroča o delu, izbira predsednika sveta, proučuje vprašanja, ki se
neposredno nanašajo na življenje in delo prebivalcev, ki živijo na področju mestnega odbora, še posebej v zvezi z urejanjem naselja, varstvom otrok, mladih in starejših oseb, ter vprašanja, ki se tičejo zadovoljevanja zdravstvenih, kulturnih in športnih potreb prebivalcev. Nadalje
svet mestnega odbora sklicuje mestne zbore občanov, predlaga ukrepe
za napredovanje pogojev življenja in dela teles, pristojnih za njihovo reševanje, predlaga svetu mestne četrti načrt manjših komunalnih akcij za
svoje področje, začenja postopek zamenjave področja mestnega odbora,
organizira in zagotavlja civilno zaščito na svojem področju ter opravlja
tudi druge dejavnosti, ki so mu dodeljene z mestnimi odloki in drugimi
predpisi. Svet mestnega odbora lahko skliče sejo, če je navzoča večina
članov sveta. Odloča z večino glasov navzočih članov. Pravila mestnega
načrta, finančni načrt in zaključni načrt, odločitve o razpolaganju z lastnino, poslovnik o delu sveta mestnega odbora in odločitev o izboru predsednika in podpredsednika sveta svet mestnega odbora sprejme z večino glasov vseh članov. Svet mestnega odbora lahko s poslovnikom
odredi tudi druga vprašanja, o katerih odloča z večino glasov vseh svojih
članov. Predsednik sveta mestnega odbora predstavlja mestni odbor,
sklicuje seje sveta, predlaga dnevni red, predseduje sejam sveta in podpisuje akte sveta, obravnava in zagotavlja sprejemanje odločitev sveta, sodeluje s predsednikom sveta mestne četrti, sodeluje pri izvajanju ukrepov civilne zaščite, informira občane o vprašanjih, pomembnih za
mestni odbor, ter opravlja tudi druge zadeve, ki mu jih nalaga svet. Za
svoje delo odgovarja svetu mestnega odbora. Za opravljanje samoupravnih nalog, ki so zaupani svetu mestnega odbora, predsedniku sveta od-
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govarja župan. Predsedniki sveta mestnih odborov in predsednik sveta
mestne četrti sestavljajo koordinacijo mestne četrti. Koordinaciji predseduje svet mestne četrti. Koordinacija razpravlja o vprašanjih, pomembnih za mestne odbore in mestno četrt. Sredstva za delo sveta mestnih
odborov se zagotavljajo v mestnem proračunu v okviru sredstev za delo
mestne četrti.
Nadzor nad zakonitostjo dela teles mestne četrti in teles mestnega odbora opravlja mestna uprava. Mestna uprava lahko razpusti svet mestne
četrti, če pogosto krši statut, pravila mestne četrti oziroma mestnega odbora ali poslovnik o svojem delu, če ne izda finančnega načrta ali zaključnega računa in če ne izvršuje svojih nalog. Predsednik sveta mestne
četrti oziroma mestnega odbora je dolžan vse akte sveta dostaviti mestnemu upravnemu telesu, pristojnemu za mestno upravo, v roku osmih
dni po izdaji.

3.2.2 Berlin
Od ponovne združitve leta 1990 do 31. 12. 2000 je bil Berlin razdeljen na
23 ožjih delov glavnega mesta: Mitte, Tiergarten, Wedding, Prenzlauer
Berg, Friedrichshain, Kreuzberg, Charlottenburg, Spandau, Wilmersdorf,
Zehlendorf, Schöneberg, Steglitz, Tempelhof, Neukölln, Treptow, Köpenick, Lichtenberg, Weißensee, Pankow, Reinickendorf, Marzahn, Hohenschönhausen in Hellersdorf. Od reforme 1. 1. 2001 pa velja nova razdelitev na 12 ožjih delov glavnega mesta oziroma četrti, ki jih sestavljajo
naslednji bivši ožji deli glavnega mesta: Mitte, Tiergarten in Wedding,
Friedrichshain in Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Weißensee in Pankow,
Charlottenburg in Wilmersdorf, Spandau, Zehlendorf and Steglitz,
Schöneberg in Tempelhof, Neukölln, Treptow in Köpenick, Marzahn in
Hellersdorf, Lichtenberg in Hohenschönhausen ter Reinickendorf. Obstoječim ožjim delom glavnega mesta niso spreminjali meja, ampak so
jih zgolj združili tako, da so dobili med sabo primerljive administrativne
enote s približno 300 000 prebivalci. Četrtno upravo sestavljajo zasedanja predstavnikov četrti in pisarna četrti. Slednja je kolektivno administrativno telo, ki ga sestavljajo četrtni župan in četrtni svetniki. Četrtne
svetnike volijo nemški državljani in državljani drugih držav članic EU, ki
imajo volilno pravico in živijo na območju četrti. Prag za vstop v parlament četrtne skupnosti za stranke je 3 %. Četrtni župani vseh četrti skupaj s predsedujočim županom in njegovim namestnikom, tj. županom
mesta Berlin, tvorijo svet županov. Senat je obvezan posvetovati se s svetom županov glede bistvenih vprašanj zakonodaje in administracije.
Enako velja za osnutke zakonov iz mestnega sveta (Abgeordnetenhaus).
Četrtni parlamenti (Bezirksverordnetenversammlung) se volijo v vsaki
četrti. Voli se 45 predstavnikov. Izvoljeni predstavniki nato izvolijo vodstvo četrti. Volitve potekajo hkrati z volitvami v parlament mesta Berlin in
pod enakimi pogoji. S prenehanjem mandata parlamenta mesta Berlin
preneha mandat tudi četrtnim parlamentom.
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Število ožjih delov glavnega mesta in njihove meje se lahko spreminja
z zakonom. Če gre za manjše spremembe meja, s katerimi se četrti same
strinjajo, se lahko te spremembe izvedejo z drugim postopkom, ki ga
predvideva zakon, in ne s spremembo zakona samega.
Meščanom so bile z reorganizacijo ureditve ožjih delov mesta Berlin
dane na voljo nove, decentralizirane četrtne pisarne, ki se ukvarjajo z lokalnimi zadevami. Drugače pa uprava mesta Berlin predvideva, da bodo
storitve, ki so meščanom na voljo preko interneta, v prihodnosti zelo
zmanjšale obisk v osrednjih uradih (pisarnah) mesta. Od leta 1995 dalje
četrti prejemajo denar iz proračuna zvezne države, kar jim omogoča izpolnjevanje njihovih nalog. To krepi njihovo neodvisnost in odgovornost ter jim omogoča postavitev lastnih finančnih prioritet. Četrti ne morejo pobirati lastnih davkov ali drugih dajatev.
Nadzor nad četrtno upravo izvršuje senat, ki preko centralnega administrativnega aparata skrbi za zadeve, ki so pomembne za celotno mesto
oziroma je zaradi njihove specifične narave velikega pomena njihovo
enotno izvrševanje. Natančna ureditev razdelitve pristojnosti med centralno upravo (senat) in mestnimi četrtmi nad posameznimi sferami je
predmet zakona in ne statuta mesta Berlin. Senat lahko svoje naloge tudi
delegira na četrti, ki jih le-te nato izvajajo pod posebnim nadzorom. O bistvenih vprašanjih glede administracije in zakonodaje potekajo redni mesečni pogovori med županoma glavnega mesta in župani mestnih četrti
oziroma njihovimi namestniki. Telo lokalne samouprave je četrtni parlament, ki nadzira četrtno administracijo (pisarne) in proračun posamezne
mestne četrti. Za pomoč pri izvajanju svojih nalog četrtni parlament ustanavlja odbore, v katerih lahko sodelujejo tudi odposlanci meščanov
(Bürgerdeputierte), ki jih izvoli četrtni parlament, in zasedajo častna
mesta. Četrtno pisarno sestavljajo njen župan in svetovalci (Bezirksstadträte), ki v zadevah, povezanih s četrtjo, predstavljajo mesto Berlin. Vsak
član četrtne pisarne vodi svoj oddelek, za delo katerega tudi odgovarja.
Člana pisarne lahko razreši četrtni parlament z dvotretjinsko večino.

3.2.3 Stockholm
Leta 1996 so mesto razdelili v 18 četrtnih svetov, katerih odgovornost in
avtoriteta sta enaki odgovornosti in avtoriteti drugih mestnih komisij in
odborov. Razlika pa je v tem, da četrtni sveti delujejo znotraj svojega
geografskega območja in so odgovorni za celoten spekter aktivnosti na
tem območju. Za zadeve, ki zadevajo celotno območje mesta, npr. davke
in skupni proračun mesta, pa nosi odgovornost vodstvo mesta Stockholm. Mesto se je za reformo, s katero so uvedli četrtne svete, odločilo
zaradi treh osnovnih razlogov:
– okrepitev demokracije s tem, da so ljudem približali sprejemanje odločitev, pa tudi same odločevalce,
– izboljšanje kakovosti storitev na celotnem območju mesta; lokalno
sprejete odločitve je laže prilagoditi realnim razmeram,
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– bolj učinkovita poraba davčnih dohodkov; četrtni svet lažje sprejema
dobre odločitve o porabi denarja, saj tesno sodeluje pri aktivnostih in
dobro pozna razmere na svojem območju.
Razporeditev sedežev med političnimi strankami znotraj četrtnih svetov proporcionalno ustreza razporeditvi sedežev teh strank v mestnem
svetu. Politične stranke predlagajo člane, ki naj jih zastopajo, nato pa
mestni svet odobri njihovo imenovanje. Mandat traja štiri leta in ni profesionalne narave. Vsak četrtni svet ima lastno administracijo, ki jo vodi
direktor. Direktor organizira in vodi delo celotne administracije ter je
odgovoren za implementacijo odločitev četrtnega sveta.
S približno tri četrtine vseh sredstev mesta razpolagajo četrtni sveti
(65 % leta 2003). Ta denar porabijo predvsem za financiranje predšolske
vzgoje, osnovnih in srednjih šol, oskrbo ostarelih in oseb s posebnimi
potrebami, drugih socialnih storitev ter za vzdrževanje ulic in parkov.
Količina denarja, ki jo prejme posamezni četrtni svet, se določi na podlagi več kriterijev, kot so npr. število prebivalcev, njihova starost in bivalni
pogoji.
Področja v pristojnosti četrtnih svetov so vzgojno-varstveni centri,
aktivnosti otrok in mladostnikov ter otroška igrišča in mladinski centri,
obvezno šolanje, skrb za posameznika in družino, vključujoč zlorabo
drog, podporo družini in socialno pomoč, družinsko pravo, vključujoč
spore glede skrbništva, posvojitve in skrbništvo otrok, kulturne aktivnosti, skrb za osebe s posebnimi potrebami, skrb za ostarele, skrb za okolje
na lokalni ravni, svetovanje potrošnikom, zadeve, ki se tičejo lokalnega
trgovanja in industrije, npr. dovoljenja za trgovanje in vzdrževanje ulic in
parkov.

3.3 De iure in de facto moč odločanja četrtnih skupnosti v MOL
Pri iskanju de iure moči odločanja se bomo osredotočili predvsem na
Statut MOL, na Zakon o lokalni samoupravi ter na odloke, ki jih je sprejel
mestni svet. Četrtne skupnosti opravljajo naloge na področjih lokalnih
gospodarskih javnih služb in prometa, gospodarjenja z zemljišči, urbanizma in varstva okolja, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti
in turizma ter zaščite, reševanja in civilne obrambe. Naloge so skupne in
posamezne. Skupne naloge so tiste, ki se nanašajo na dajanje mnenj in
predlogov, sodelovanje in podobo, ter jih opravljajo vse četrtne skupnosti.
Posamezne naloge se nanašajo na pokopališko in pogrebno dejavnost
ter urejanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti,
gozdnih cest in zelenih površin, vzdrževanje in urejanje lokalnih vodovodov, brežin in odprtih jarkov za odvodnjavanje, urejanje parkirišč na
javnih površinah, urejanje javnih površin za pešce, urejanje vrtičkov na
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javnih površinah, urejanje športno-rekreacijskih površin, parkov in javnih otroških igrišč, urejanje kulturnih spomenikov in druge naloge.1
Konkretne naloge s sklepom določi župan ob soglasju oziroma na
predlog četrtne skupnosti. Statut MOL opredeljuje organizacijo in delovanje četrtnih skupnosti (1. člen). Območje MOL je razdeljeno na četrtne in
krajevne skupnosti. Četrtne skupnosti se ustanovijo na območju Ljubljane, kjer občani uresničujejo svoje skupne in neposredne interese. Četrtne
skupnosti se ustanovijo z odlokom, ki ga sprejme Mestni svet MOL.2
Zakon o lokalni samoupravi v 19. členu določa, da je organ ožjega
dela občine (se pravi četrtna skupnost) svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela občine. Statut občine pa lahko tudi določi, da ožji del občine nima organa iz prejšnjega
odstavka. Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet.
Glede odločanja sveta ožjega dela občine se smiselno uporablja določba
prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi. To pa pomeni,
da svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov četrtnega sveta. Svet četrtne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta. Svet četrtne skupnosti lahko občinskemu svetu
predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa statut občine, mora občinski svet pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na
četrtno skupnost, pridobiti mnenje sveta četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti ima predvsem naslednje pristojnosti (59. člen
Statuta MOL): predlaga mestnemu svetu, županu in mestni upravi odločitve, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti; obravnava zadeve iz
pristojnosti mestnega sveta, ki se nanašajo ne četrtno skupnost; obravnava in sprejema predloge občanov in drugih v zvezi z zadevami, ki se tičejo območja četrtne skupnosti, ter jih posreduje pristojnim v reševanje;
sodeluje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti; na krajevno primeren način obvešča občane o svojem
delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost; sodeluje pri
organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju
četrtne skupnosti, ter izvaja druge naloge na podlagi odločitev pristojnih
organov MOL. Če svet četrtne skupnosti posreduje svoje mnenje, ki se
nanaša samo na četrtno skupnost, pred sprejetjem odločitve na mestnem svetu, ga mestni svet mora obravnavati.3
Svetniki se sestajajo na sejah, lahko pa delujejo tudi v okviru stalnih
komisij ter občasnih delovnih skupin ali posamično, kadar se nanje obrnejo meščani v zvezi s težavami iz njihovega neposrednega okolja. Svetnik se lahko kot predstavnik sveta udeleži tudi javne razprave na temo,
1

2
3

Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana, Uradni list Republike
Slovenije št. 78, 5. 10. 2001, str. 8017.
Statut Mestne občine Ljubljana, Uradni list št. 26, 12. 4. 2001, str. 2816.
Statut Mestne občine Ljubljana, Uradni list št. 26, 12. 4. 2001, str. 2822.
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ki zadeva četrt. Temeljno vodilo sveta je predvsem prispevati h kakovosti življenja meščanov četrti s posebnim posluhom za težave in potrebe,
ki jih izpostavljajo meščani sami. Svet četrtne skupnosti tako rekoč nima
možnosti samostojnega odločanja, saj mora vse predloge in rešitve posredovati mestnemu svetu, ki pa jih lahko odobri ali pa tudi ne. Svet
lahko, kot je že zapisano v Statutu MOL, posreduje, svetuje ali predlaga
svoje rešitve, nima pa pravice odločanja brez predhodnega soglasja
mestnega sveta. V realnosti to pomeni, da svet o zadevah ne odloča samostojno, v veliki meri so namreč njegove naloge povezane z izvajanjem
nalog, ki jih na četrtno skupnost prenese svet. Svet sprejema v skladu z
zakonom in Statutom MOL ter drugimi predpisi naslednje akte: pravila
četrtne skupnosti, predlog finančnega načrta, program nalog in sklepe.
Izkušnje prvih let delovanja sveta četrtne skupnosti so dobra osnova
za opredelitev vloge mestnih četrti v okviru mestne lokalne samouprave,
natančneje, za opredelitev sodelovanja meščanov prek demokratično izvoljenih svetnikov pri upravljanju skupnih zadev. Sedanji Odlok o nalogah četrtnih skupnosti ne spodbuja učinkovitega delovanja svetov četrtnih skupnosti. Po njem namreč sveti lahko posredujejo le mnenja in
dajejo predloge, oblikujejo pripombe, spremljajo pereče probleme, sodelujejo pri izvajanju določenih nalog, obveščajo meščane o zadevah,
pomembnih za četrtno skupnost. Po mnenju četrtnih svetnikov bi morali
imeti sveti četrtne skupnosti večje pristojnosti predvsem kot (so)upravljavci mestnega premoženja na svojem območju (stavb in prostora), morali bi imeti pravico soodločanja o zadevah, povezanih z urejanjem prostora in varovanjem okolja, komunalnim opremljanjem, kulturnim in
športnim življenjem,, imenovanjem in preimenovanjem ulic in cest na
območju četrti ter pri vseh drugih ukrepih, ki zadevajo kakovost življenja
meščanov na njihovem območju.
Razdelitev Ljubljane na četrtne skupnosti in izvolitev njihovih svetov
je nedvomno korak v pravi smeri, to je v smeri uveljavljanja participativne demokracije ali sodelovanja meščanov v procesih odločanja na ravni
MOL. Vendar bo potrebnih še nekaj korakov do uresničitve tega cilja. Ti
koraki pa bodo uspešni le v primeru, da bosta tako mestni svet kot mestna uprava prisluhnila pobudam in predlogom svetov četrtnih skupnosti,
ki so neposredna vez med njima in prebivalci mesta.

4 PARTICIPACIJA OŽJIH DELOV OBČINE
PRI ODLOČANJU V OBČINI – PRIMER MOL
»Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Občina je torej postavljena kot temeljna oblika
lokalne samouprave, poleg nje (in mestne občine) pa lahko obstajajo
tudi ožje (npr. krajevne skupnosti, četrti) in širše samoupravne lokalne
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skupnosti« (Vlaj, 1992: 49). »Občina ali mesto se lahko zaradi skrbi za posebne pravice in koristi delov občine oziroma mesta razdelita na ožje
enote, ki tvorijo po svojem položaju in velikosti naravne medsebojno
razmejene enote« (Vlaj, 1992: 55).
Zaradi nesorazmerne velikosti in goste naseljenosti nekaterih občin v
primerjavi z drugimi Zakon o lokalni samoupravi v 18. členu občinam
dovoljuje, da v skladu s svojim statutom oblikujejo znotraj svojega teritorija manjše teritorialne enote. Tako se smejo oblikovati četrtne, krajevne
in vaške skupnosti, če je to utemeljeno s prostorskimi, zgodovinskimi,
upravno-gospodarskimi ali kulturnimi razlogi in če je to v interesu prebivalcev tega dela občine. Primarna funkcija takšne delitve na ožje dele je v
zagotavljanju čim učinkovitejšega upravljanja in omogočanje participacije prebivalcev na najnižjem nivoju. Tako naj bi uvedba ožjih delov občine izboljšala demokracijo, kar je tudi skladno z načeli Evropske listine o
lokalni samoupravi, ki v 6. členu pravi, da lahko samoupravna lokalna
skupnost določi svoje lastne upravne strukture zaradi prilagoditve krajevnim potrebam in zagotovitve učinkovitega upravljanja, če s tem ne
vpliva na splošnejše zakonske določbe Zakona o lokalni samoupravi.
Členitev občin na ožje dele je bila znotraj večine slovenskih občin
opravljena na podlagi krajevnih skupnosti, ki so obstajale in delovale v
prejšnjem, komunalnem sistemu. Tukaj pa se podobnost med njima konča. Slednja je bila namreč nosilka lokalne samouprave na svojem območju, medtem ko so novoustanovljeni ožji deli občin le organizacijski deli
občine, v katerih se lahko odloča o lokalnih zadevah ožjega pomena. Te
pa niso splošno opredeljene in odločanje o njih ni avtomatično dodeljeno ožjim delom občine, temveč je odvisno od njihovega pravnega statusa, ki ga določa statut vsake posamezne občine. Zakon ohranja možnost,
da se v statutu občine določi, ali so ožji deli občine pravne osebe.4 S
samim zakonom je določen obseg pravne subjektivitete, ki je omejena z
nalogami, ki jih občina statutarno ali z odlokom prenese v izvajanje svojim ožjim delom. Četrtne skupnosti MOL določa Statut MOL, in sicer so
opredeljene od 55. do 63. člena. Ožjih delov v MOL je sedemnajst in so
pravne osebe, ki jih zastopajo njeni sveti, naloge in pristojnosti pa so točno določene in bolj ali manj ustrezno zakonsko financirane, prepovedano pa je njihovo zadolževanje.

4.1 Opredelitev nalog četrtnih skupnosti MOL v statutu MOL
Temeljni pravni akt, ki določa delovanje in organizacijo posamezne občine,
je njen statut. Ker ožji deli občin niso opredeljeni v Zakonu o lokalni samoupravi, ampak jih ta prepušča občinskim aktom, je za četrtne skupnosti
4

Če bo sprejet predlog novega Zakona o lokalni samoupravi, ki v zakonodajnem
postopku trenutno čaka na drugo obravnavo, bo ožjim delom občin odvzeta tudi
možnost podelitve pravne subjektivitete.
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MOL krovni pravni akt Statut MOL. S tega stališča ta dokument tudi obravnavamo, še posebej podrobno del, ki ureja ožje dele MOL – četrtne skupnosti.
Za lažji pregled predstavimo tabeliran prikaz nalog četrtnih skupnosti MOL.
Tabela 1: Naloge četrtnih skupnosti po statutu MOL.
PREDMET
DELOVANJA

ŠTEVILO
NALOG

SKUPAJ
NALOG

%

PODROČJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
DAJE, ZBIRA, SPREJEMA OBVESTILA, OBLIKUJE PREDLOGE
SODELUJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI
SAMOSTOJNO ODLOČA IN IZVAJA

5
2
1

8

12

PODROČJE URBANIZMA IN VARSTVA OKOLJA
DAJE, ZBIRA, SPREJEMA OBVESTILA, OBLIKUJE PREDLOGE
SODELUJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI
SAMOSTOJNO ODLOČA IN IZVAJA

8
1
0

9

0

PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
DAJE, ZBIRA, SPREJEMA OBVESTILA, OBLIKUJE PREDLOGE
SODELUJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI
SAMOSTOJNO ODLOČA IN IZVAJA

3
7
1

11

9

PODROČJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI IN TURIZMA
DAJE, ZBIRA, SPREJEMA OBVESTILA, OBLIKUJE PREDLOGE
SODELUJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI
SAMOSTOJNO ODLOČA IN IZVAJA

7
3
0

10

0

PODROČJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN CIVILNE OBRAMBE
DAJE, ZBIRA, SPREJEMA OBVESTILA, OBLIKUJE PREDLOGE
SODELUJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI
SAMOSTOJNO ODLOČA IN IZVAJA

0
8
2

10

20

DRUGE NALOGE
DAJE, ZBIRA, SPREJEMA OBVESTILA, OBLIKUJE PREDLOGE
SODELUJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI
SAMOSTOJNO ODLOČA IN IZVAJA

0
6
1

7

14

NALOGE SKUPAJ
DAJE, ZBIRA, SPREJEMA OBVESTILA, OBLIKUJE PREDLOGE
SODELUJE PRI PRIPRAVI IN REALIZACIJI
SAMOSTOJNO ODLOČA IN IZVAJA

23
26
5

SKUPAJ

55

55

100

Vir: Statut MOL, Uradni list RS št. 26/2001, str. 2821–2823.

Iz Tabele 1 je razvidno, da so naloge, ki jih Statut MOL podeljuje četrtnim skupnostim, večinoma poročevalske in pobudniške narave. Najpogostejši glagoli pri opisu nalog so: posreduje, spremlja, oblikuje, obvešča, daje pobude, daje predloge, daje mnenja, sodeluje. Tako že na tej
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stopnji analize lahko ugotovimo, da je institucija četrtnih skupnosti MOL
predvsem posvetovalna, saj v glavnem le posreduje mnenje svoje ožje
okolice na višji nivo – v mestni svet, županu, oddelkom MOL ali mestni
upravi MOL (v nadaljnjem besedilu MUMOL).

4.2 Problematika participacije
mestnih četrti v delovanju MOL
Omenili smo že, da je bila opozicija v mestnem svetu predvsem vsebinsko skeptična do uvedbe mreže četrtnih skupnosti in je očitala odločevalcem predvsem premajhno pozornost in natančnost pri opredeljevanju nalog in pristojnosti četrtnim skupnostim. Na drugi strani pa so
odločevalci (županja in večina v mestnem svetu) zagovarjali stališče, po
katerem naj bi novoustanovljene skupnosti prispevale k večji participaciji prebivalcev in v skladu z Evropsko listino o lokalni samoupravi pomenile de facto decentralizacijo občine. Za slednje lahko po treh letih delovanja četrtnih skupnosti trdimo, da gotovo ne drži, saj imajo četrtne
skupnosti MOL, ki nimajo pravne subjektivitete, minimalne pristojnosti
in služijo le kot posvetovalna telesa ter kot take nimajo prav nobene de
facto vloge pri decentralizaciji občine oziroma občinske uprave. Prav to
pa je med privrženci in nasprotniki uvedbe in trenutnega delovanja četrtnih skupnosti MOL temeljno jabolko spora. Nasprotniki izpostavljajo
predvsem nesmiselnost uvedbe četrtnih skupnosti, ki nimajo prav nobenih pristojnosti in praktično nobene finančne neodvisnosti, poleg tega
pa so – po njihovem mnenju – pogosto postavljene na rob procesa odločanja v MOL in so v največji meri kulisne strukture, za katerimi se pod
pretvezo decentralizacije skriva le neobvezno posvetovalno telo brez
moči. Na drugi strani ustanovitelji četrtnih skupnosti zagovarjajo pozitivnost uvedbe kakršnihkoli oblik, ki vsaj malo pripomorejo k večji participaciji prebivalcev MOL. Nadalje zagovorniki poudarjajo, da se obetajo
četrtnim skupnostim v prihodnosti večje pristojnosti in večja finančna
neodvisnost, a šele potem, ko bo čas pokazal, kako se bodo obnesle v
obstoječem lokalnem (samoupravnem) prostoru.
Žal ob pregledu analize sprejetih dnevnih redov in sej mestnega sveta
MOL takšnega stališča MUMOL ne moremo sprejeti. Analiza obeh aktov,
dnevnih redov in zapisnikov sej mestnega sveta MOL nam daje določen
kvantitativni vpogled v strukturo obravnavane vsebine in predlagateljev
točk dnevnega reda. Ker je mestni svet organ, ki sprejema občinske odloke in je najmočnejši akter pri oblikovanju občinske politike (ob dejstvu, da imajo četrtne skupnosti možnost posredovanja mnenj in pobud
na zapisnik mestnega sveta), smo izmerili čas, ki so ga mestni svetniki namenili za razpravo o četrtnih skupnostih pred njihovo ustanovitvijo, in
stopnjo udejstvovanja svetov četrtnih skupnosti po njihovi ustanovitvi.
Pokazalo se je, da so mestni svetniki MOL na 12 sejah mestnega sveta v
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letu 2001 razpravljali o 123 točkah, od katerih so se le 4 nanašale na tematiko četrtnih skupnosti. To pomeni, da naj bi svetniki za to tematiko
namenili približno tri odstotke svojega sejnega časa. Ob tem je seveda
treba upoštevati, da so svetniki morda kateri izmed točk namenili več
ali manj pozornosti oziroma časa, vendar nam pričujoča številka daje
vsaj delno sliko o tem, koliko pozornosti je bilo s strani mestnega sveta
MOL5 namenjenega tej temi. Ali so trije odstotki časa zadovoljivo visok
delež časa za strukture, s katerimi naj bi se povečala stopnja politične
participacije prebivalcev MOL, je sicer predmet individualnega mnenja,
namen analize pa je predstavitev dejstev.
Ker v letu ustanovitve četrtnih skupnosti še ne moremo meriti njihovega delovanja, smo analizirali sprejete dnevne rede in zapisnike sej
mestnega sveta v obdobju po ustanovitvi četrtnih skupnosti, in sicer smo
analizirali smo vse zapisnike sej in vse sprejete dnevne rede iz leta 2003,
ko so četrtne skupnosti delovale že slabi dve leti. Z analizo smo ugotovili
nično prisotnost četrtnih skupnosti (kar si razlagamo tako, da predlagatelji točk, posredovanih na dnevne rede, niso navedeni). Sklenemo
lahko z ugotovitvijo, da je neprisotnost tematike delovanja četrtnih skupnosti v dnevnih redih posreden dokaz o tem, da se na proces ustanavljanja in delovanja četrtnih skupnosti gleda kot na zaključen proces.
Nasprotno pa lahko ugotovimo, da so se v navedenem obdobju četrtne skupnosti pojavljale v zapisnikih sej. Če analiziramo vsebine sej, ki so
vsebovale tudi besedo »četrtna skupnost« v vseh njenih oblikah, ugotovimo, da je bilo le pet pobud, predlogov ali amandmajev posredovanih neposredno s strani četrtnih skupnosti, štiri od teh na proračunsko temo, ki
že po pravilniku predvideva sodelovanje četrtnih skupnosti, torej ostane
le en sam neposreden predlog četrtne skupnosti v celem letu 2003. Ne
glede na to, da četrtne skupnosti politično participacijo prebivalcev
lahko uresničujejo tudi preko drugih organov in institucij, ocenjujemo,
da je vplivanje četrtnih skupnosti na delo mestnega sveta kot organa
odločanja izrednega pomena.

4.3 Analiza mnenj četrtnih svetnikov
Da bi pridobili relevantne podatke o odnosu in komuniciranju med sveti
četrtnih skupnosti in MOL, smo v obdobju od novembra do decembra
leta 2003 izvedli anketo med četrtnimi svetniki v štirih četrtnih skupnostih MOL (ČS Trnovo, ČS Moste, ČS Šentvid in ČS Dravlje). Vseh anketiranih svetnikov je bilo 61, zastavili pa smo jim osem vprašanj s področja
delovanja svetov četrtnih skupnosti in sodelovanja z MOL. Od 61 razdeljenih anketnih listov smo izpolnjenih prejeli 44, kar predstavlja 72 % us5

Kot telesa, ki bo nadalje skrbel za razpravljanje o uresničevanju zahtev in želja prebivalcev Ljubljane, ki jih izbirajo sveti četrtnih skupnosti MOL.
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pešnost. Pri analizi odgovorov smo se osredotočili predvsem na oceno
odnosa med sveti četrtnih skupnosti na eni strani ter MUMOL, mestnim
svetom MOL in ostalimi organi MOL na drugi strani.
Najprej nas je zanimalo, kako četrtni svetniki ocenjujejo delo mestnega sveta in delo lastnih četrtnih skupnosti. Mnenje četrtnih svetnikov je
pričakovano, saj ocenjujejo lastno delovanje kot dobro, medtem ko ocenjujejo delo mestnega sveta precej bolj kritično (Tabela 2). Nadalje nas je
zanimal odnos, ki ga svetniki gojijo do MUMOL pri zagotavljanju strokovne in druge pomoči četrtnim skupnostim. Tu smo ugotovili, da so
ocene razporejene približno enakomerno, z rahlim pomikom v negativno smer. Ugotovimo lahko, da so nekateri svetniki precej zadovoljni z
delovanjem mestne uprave, drugi spet ne (po vsej verjetnosti lahko to
pripišemo odnosu, ki si ga je po lastnih izkušnjah pridobil celoten svet
posamezne četrtne skupnosti). Ne preseneča podatek, da četrtni svetniki
delovanje sveta svoje lastne četrtne skupnosti ocenjujejo pozitivno, je pa
ob tem zanimivo, da precej slabše ocenjujejo delovanje mestnega sveta v
primerjavi z delovanjem MUMOL.
Tabela 2: Ocena dela različnih organov MOL v tem mandatu.
(N =)
Mestni svet
Svet lastne četrtne skupnosti
Ocena vloge MUMOL pri zagotavljanju
strokovne in druge pomoči četrtnim skupnostim*

ČETRTNI SVETNIKI
(43)
3,77
7,36
4,88

Vir: Raziskava med četrtnimi svetniki.
Podatki so povprečne vrednosti, izračunane na osnovi ocene dela posameznega organa, podane s
strani anketirane osebe na osnovi enajststopenjske lestvice: od 0, ki pomeni »zelo slabo«, do 10, ki
pomeni »zelo dobro«; nižja je torej vrednost, slabša je ocena posameznega organa MOL, podana s
strani posamezne skupine anketirancev.
* Podatek je povprečna vrednost ocene vloge mestne uprave pri zagotavljanju strokovne in druge
pomoči četrtnim skupnostim, kot so to vlogo ocenili četrtni svetniki na osnovi enajststopenjske lestvice: od 0, ki pomeni »zelo negativno«, do 10, ki pomeni »zelo pozitivno«.

Četrtne svetnike smo prosili, da ocenijo, kolikšen vpliv na odločanje v
MOL imajo nekateri akterji v mestni občini (županja, mestni svetniki,
mestna uprava, sveti četrtnih skupnosti, politične stranke, navadni državljani, različne civilnodružbene organizacije in gospodarski akterji). Rezultati (Shema 2) so nekoliko presenetljivi, saj so kot najmočnejši akter
pri odločanju v MOL izpostavljene politične stranke. Po oceni četrtnih
svetnikov imajo približno enak vpliv na odločanje v MOL županja, mestni svetniki in MUMOL, nekaj manjši vpliv pa imajo po njihovem mnenju
gospodarski akterji. Relativno nizko stopnjo vpliva pri odločanju četrtni
svetniki pripisujejo svetom četrtnih skupnosti, zanimivo pa je, da najmanj vpliva pripisujejo navadnim državljanom.
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Shema 2: Ocena vpliva na odločanje raznih akterjev.

Vir: Raziskava med četrtnimi svetniki.
Legenda: 1 = županja; 2 = mestni svetniki; 3 = mestna uprava;
4 = sveti četrtnih skupnosti; 5 = politične stranke; 6 = navadni državljani; 7 = različne civilnodružbene
organizacije; 8 = gospodarski akterji (N = 42).

4.4 Primerjalna analiza intervjujev predsednikov svetov
četrtnih skupnosti in načelnikov oddelkov MUMOL
Za svete četrtnih skupnosti in za prebivalce MOL so dejanja in odločitve
posameznih oddelkov MUMOL, ki jih vodijo načelniki MUMOL, relativno pomembna, zato nas je v okviru vodenih intervjujev zanimalo mnenje načelnikov oddelkov v MUMOL (v nadaljevanju načelnikov), in sicer
smo to mnenje razumeli predvsem kot kazalnik odnosa, ki ga ima
MUMOL do svetov četrtnih skupnosti. Istočasno smo analizirali tudi
mnenja predsednikov svetov četrtnih skupnosti, saj je glede na večje pristojnosti, ki pripadajo predsedniku sveta četrtne skupnosti v primerjavi z
njegovimi člani, njegovo stališče do problema stika četrtnih skupnosti in
občanov MOL in MUMOL pomembnejše.6 V povzetku obeh analiz se
bomo osredotočili predvsem na razmerje med sveti četrtnih skupnosti in
organi MOL. Ob tem izhajamo iz ugotovitve, da sveti četrtnih skupnosti
že predstavljajo mnenje občanov. Analizo soočanja mnenj lahko strnemo v tri področja:
– vloga in pristojnosti svetov četrtnih skupnosti,
– povezanost MUMOL in četrtnih svetov,
– možnosti izboljševanja medsebojnega komuniciranja.
6

V intervjujih je sodelovalo 9 načelnikov oddelkov, ki smo jih intervjuvali v obdobju od decembra 2003 do januarja 2004, in 7 predsednikov svetov četrtnih skupnostih, ki smo jih intervjuvali v obdobju od decembra 2003 do januarja 2004 (Vič,
Dravlje, Nove Jarše, Šmarna gora, Rožnik, Črnuče, Center).
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4.4.1 Vloga svetov četrtnih skupnosti
Na tej točki so mnenja obeh akterjev bolj ali manj enaka. Skupni imenovalec skoraj vseh je, da obravnavajo svete četrtnih skupnosti kot »most«
med prebivalci Ljubljane in MOL. Srečamo se tudi z veliko željo po povečanju pristojnosti svetov četrtnih skupnosti, zlasti s strani predsednikov
svetov četrtnih skupnosti, v manjši meri pa tudi s strani načelnikov oddelkov MUMOL, ki poleg slednjega predlagajo tudi večjo in natančnejšo
razmejitev pristojnosti. Ob tem je zanimivo spoznanje, da so nekateri načelniki oddelkov MUMOL izredno naklonjeni svetom četrtnih skupnosti,
čeprav v praksi z njimi nimajo skoraj nobenih odnosov. Tako načelnica
Oddelka za gospodarsko dejavnost in turizem ocenjuje, da »naj bi bili
/četrtni sveti/ najbolj povezani s prebivalci in bi morali posredovati njihove želje, probleme … ter podajati predloge rešitev«, ter obenem odgovarja, da njen oddelek nima stikov s sveti četrtnih skupnosti. Sodelovanje
oddelkov MUMOL s sveti četrtnih skupnosti je torej vsaj v nekaterih primerih zgolj leporečenje. Skladno s tem je seveda razumljiva želja predsednikov svetov četrtnih skupnosti po večji prožnosti znotraj MUMOL
pri obravnavanju njihovih vprašanj, mnenj in predlogov, saj bi jim to posledično izkazalo večjo pomembnosti in namembnost, namesto da so,
kot sami ugotavljajo, pogosto sami sebi namen.
Shema 3: Primerjava mnenja načelnikov oddelkov MUMOL in
predsednikov svetov četrtnih skupnosti glede pristojnostih
svetov četrtnih skupnosti.

Vir: Raziskava med načelniki oddelkov MOL in predsedniki svetov četrtnih skupnosti. Legenda: levi
stolpec (svetlejša barva) = odgovori predsednikov svetov četrtnih skupnosti; desni stolpec (temnejša
barva) = odgovori načelnikov oddelkov v MUMOL.
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4.4.2 Povezanost MUMOL in svetov četrtnih skupnosti
Glede povezanosti MUMOL in svetov četrtnih skupnosti se mnenja predsednikov svetov četrtnih skupnosti in načelnikov oddelkov MUMOL
močno razhajajo. Predsedniki poudarjajo predvsem enosmernost komuniciranja, potrebo po lobiranju, papirnato vojno in odrinjenost na rob
dogajanja, medtem ko načelniki poudarjajo ravno nasprotno. Z njihovega stališča je položaj precej neproblematičen. Odgovarjali naj bi na vsake
pobude, ki jih prejmejo, poleg tega pa zagotavljajo, da svete četrtnih
skupnosti na različne načine vključujejo v svoje delo. Ob podrobnejšem
proučevanju kakovosti pripomb, mnenj in predlogov pa naletimo na
razhajanja. Načelniki trdijo, da sicer obravnavajo vse naslovljene pobude, a le, če so pravilno formulirane; ob tem se lahko upravičeno vprašamo, ali v primeru, da so pobude neustrezno naslovljene in formulirane,
niso obravnavane. Na to vprašanje nismo dobili neposrednega odgovora, sklepamo pa lahko, da bi bila možna rešitev tudi nekakšna formulizacija in institucionalizacija komuniciranja s predhodnim izobraževanjem.
S tem mislimo standardizirane obrazce za pripombe, mnenja in predloge, ki bi jih uporabljali po nekem vnaprej določenem in logično urejenem sistemu.
4.4.3 Možnosti izboljševanja medsebojnega komuniciranja
Predlogi za izboljšanje medsebojnega komuniciranja so presenetljivo
pestri. S strani načelnikov oddelkov MUMOL so se sicer nanašali bolj na
izboljšanje komuniciranja med občani in sveti četrtnih skupnosti, če pa
so že izrazili mnenje o komuniciranju med njihovimi oddelki in sveti četrtnih skupnosti, pa so videli težavo zgolj v neprimerni formuliranosti
pobud. Naj naštejemo nekaj možnosti, ki so jih navajali intervjuvanci:
– časovno bolj primerno vstopanje svetov v oblikovanje projektov,
– povečanje sodelovanja med obema akterjema,
– normativne spremembe, ki bi zagotovile večjo težo mnenjem svetov,
– instutucionalizacija posredovanja mnenj.
Že dejstvo, da je velika večina intervjuvanih kritizirala način in oblike
komuniciranja, nam razkrije srž problema. Dejanska komunikacija na
tem mestu sicer ni pretrgana, se pa glede na namen svetov četrtnih skupnosti, ki naj bi bili nosilci posredovanja predlogov na višji nivo (če so že
omejeni v drugih pristojnostih), izvaja popolnoma nepravilno. Tako četrtni svetniki raje lobirajo, kot da bi na odločitve vplivali na način, ki jim
ga zagotavljala že normativna ureditev sama.
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5 ZAKLJUČEK
Ugotavljamo, da so četrtne skupnosti kljub svoji primarni idejni zasnovi,
ki je usmerjena k zagotavljanju in omogočanju večje stopnje participacije prebivalcev MOL, zgolj deformirana oblika prvotne zamisli. Ne moremo se izogniti občutku, na katerega kažejo mnoga dejstva, da so četrtne
skupnosti zgolj kulisna struktura, ki naj bi predvsem zbujala vtis večje demokratičnosti v MOL, dejansko pa k temu pravzaprav ne pripomorejo.
Danes, ko se četrtne skupnosti šele bolj ali manj uvajajo (čeprav sicer
teče že četrto leto njihovega obstoja), bi bilo morda vendarle iluzorno
pričakovati, da bodo sklepi sej in ostale pobude svetov četrtnih skupnosti kakorkoli pomembneje vplivali na oblikovanje javnih politik v MOL,
hkrati pa moramo kljub temu poudariti, da je ravno to prvotni namen
njihove ustanovitve. Prav tako ne smemo zaobiti stroškov, ki so povezani
z vpeljavo in delovanjem četrtnih skupnosti. Četudi stroški relativno gledano niso ravno visoki, pa so vseeno povsem neupravičeni, če se jih
pokriva iz občinske blagajne, občani pa od četrtnih skupnosti nimajo nobene otipljive koristi. Žal je trenutno ena izmed najuspešnejših oblik
uveljavljanja mnenj in predlogov svetov četrtnih skupnosti lobiranje
preko svetniških klubov mestnega sveta MOL, kar je nedopustno, saj se s
tem gotovo zanika primarni namen ustanovitve četrtnih skupnosti. V
tem smislu je stopnja uporabnosti četrtnih skupnosti majhna, saj prihaja
zgolj do privilegiranega dostopa nekaterih posameznikov in skupin do
centrov odločanja, drugi občani pa na odločanje še vedno nimajo praktično nobenega vpliva.7 Rešitev je prav gotovo v normativnih spremembah, ki bi naložile MOL veliko večjo dolžnost upoštevanja pobud, mnenj
in predlogov, ki prihajajo iz četrtnih skupnosti, vključno z natančneje določenim postopkom posredovanja predlogov in odgovarjanja nanje.
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VLOGA SUBNACIONALNIH IGRALCEV
PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU
SKUPNIH EVROPSKIH POLITIK
Damjan LAJH1

V devetdesetih letih dvajsetega stoletja je postala mobilizacija
igralcev na subnacionalni ravni očitna značilnost politike
Evropske unije, subnacionalni igralci pa so v zadnjih petnajstih letih v vedno večji meri začeli izkoriščati različne kanale
vplivanja v procesih oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik. V tem obdobju so se sočasno začela pojavljati razmišljanja o Evropi regij. Čeprav so se nekateri avtorji na tovrstne ideje odzvali skeptično in so bili drugi mnenja, da je
celotna predstava o Evropi regij bolj stvar političnih in strankarskih razprav kot pa resnih znanstvenih in akademskih
analiz, ostaja dejstvo, da so v tem obdobju regije postale tretja
raven odločanja. V prispevku predstavljamo vlogo subnacionalnih igralcev pri oblikovanju in izvajanju skupnih evropskih politik. Osredotočimo se na različne vidike mobilizacije
subnacionalnih igralcev pri evropskem povezovanju in na
zastopanje subnacionalnih interesov na nadnacionalni
ravni. V prispevku ugotavljamo, da v evropskem policy procesu subnacionalni igralci gotovo imajo pomembno vlogo, še
posebej ob dejstvu, da se na subnacionalni ravni javnopolitične odločitve Evropske unije neposredno nanašajo na posameznega državljana, da se torej na tej ravni neposredno izvajajo. Zato ni presenetljivo, da naj bi imeli subnacionalni
igralci v evropskem policy procesu pogosto ključno vlogo, saj
najbolje (pre)poznajo probleme na določenem lokalnem oziroma regionalnem ozemlju, kot tudi sredstva za rešitev teh
problemov.

1

Damjan Lajh, raziskovalec v Centru za politološke raziskave, Fakulteta za družbene
vede, Univerza v Ljubljani.
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1 UVOD
Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let so pri odločanju v
Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) vedno večji pomen začele pridobivati regije. To je bilo obdobje, ko so se začela pojavljati razmišljanja o Evropi regij. Čeprav so se nekateri avtorji na tovrstne ideje odzvali skeptično
(Anderson, 1990) in so bili drugi mnenja, da je celotna predstava o Evropi regij v večji meri stvar političnih in strankarskih razprav kot pa resnih
znanstvenih in akademskih analiz (Smyrl, 1997: 291), ostaja dejstvo, da
so se v tem obdobju regije pojavile kot tretja raven odločanja (Ágh, 2003:
115). Slednje je povzročilo pojav in razvoj mnogonivojske vladavine, ki v
procese odločanja (procese oblikovanja in izvajanja javnih politik) vključuje številne tako državne kot civilnodružbene igralce2 z različnih ravni
odločanja (nadnacionalne, nacionalne in subnacionalne3) ter spreminja
njihove tradicionalne vloge in hierarhične odnose. V zadnjih desetletjih
naj bi torej v državah članicah EU številni in raznovrstni dejavniki čedalje
bolj vplivali na teritorialno (tj. subnacionalno) komponento oblikovanja
in izvajanja javnih politik (Keating, 1998: 25), subnacionalna komponenta pa naj bi hkrati na ravni odločanja postajala vedno bolj pomembna. Po
mnenju Hooghejeve in Marksa (2001) so ti procesi dejansko sprožili
množenje kanalov za mobilizacijo subnacionalnih igralcev, saj naj bi
slednji imeli neposreden dostop do Evropske komisije (v nadaljevanju:
EK) in drugih ustanov v Bruslju, poleg tega pa tudi medsebojno sodelujejo preko nacionalnih meja (Hooghe in Marks, 2001: 81). Tako je subnacionalna mobilizacija postala očitna značilnost politike EU zlasti v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, subnacionalni igralci pa so v zadnjih
petnajstih letih v vedno večji meri začeli izkoriščati različne kanale vplivanja v EU (Jeffery, 2000: 4).
Opozoriti je treba, da se politične ureditve držav članic EU medsebojno zelo razlikujejo. Smyrl (1997: 288) ugotavlja, da imajo raziskovalci
procesov evropskega povezovanja zelo različna pričakovanja glede rezultatov mobilizacije subnacionalnih igralcev: nekateri te procese vidijo
kot razjedanje nacionalnih oblasti in korak na poti k Evropi regij; drugi
ugotavljajo, da je prenos virov, pristojnosti in odgovornosti na subnacionalno raven povzročil, da so regije še bolj odvisne od igralcev nacionalne ravni kot kadarkoli prej; medtem ko tretji zagovarjajo to, da se zaradi
nacionalnih razlik mobilizacija in pooblaščanje regionalnih igralcev pojavlja le v nekaterih državah članicah EU. Takšna subnacionalno-nacio2

3

Na področju analize politik se za opisovanje (so)oblikovalcev javnih politik uporablja več pojmov, npr. akterji (actors), igralci (players) ali déležniki (stakeholders)
(glej Fink Hafner, 2002: 16). V prispevku bomo za pomen vseh treh uporabljali
tÍrmin (javnopolitični) igralci.
Ko govorimo o subnacionalni ravni oziroma subnacionalnih igralcih imamo v mislih lokalno in regionalno raven oziroma lokalne in regionalne igralce.
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nalno-nadnacionalna partnerska ureditev se torej v posameznih državah
EU sooča z zelo različnimi teritorialnimi odnosi.
V prispevku bomo predstavili vlogo subnacionalnih igralcev v procesu oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik. Vsaka javna politika se oblikuje v okviru določenih struktur političnega odločanja in učinkuje na območju določene teritorialno politične enote. Glede na to, kdo
oblikuje neko javno politiko in na katerem politično opredeljenem prostoru veljajo, lahko govorimo o lokalni, regionalni, nacionalni, zvezni,
skupni evropski itd. politiki (Fink Hafner, 2002: 14). V prispevku se
bomo osredotočili na skupne evropske politike, zato bomo najprej predstavili nekatere ključne značilnosti in rezultate evropskega policy procesa,4 ki so po našem mnenju z vidika vloge subnacionalnih igralcev pomembni. V nadaljevanju bomo predstavili različne vidike mobilizacije
subnacionalnih igralcev pri evropskem povezovanju in zastopanju subnacionalnih interesov na nadnacionalni ravni. Izpostavili bomo tudi
možne rezultate mobilizacije subnacionalnih igralcev. Ob koncu bomo
pomen sodelovanja subnacionalnih igralcev v evropskem policy procesu ocenili še z vidika deliberativne demokracije.

2 EVROPSKI POLICY PROCES: PROCES OBLIKOVANJA
IN IZVAJANJA JAVNIH POLITIK SUI GENERIS
V zadnjih letih je EU poimenovana z raznovrstnimi prispodobami in zaznamovana z uvajanjem inovativnih teoretičnih konceptov. Tako se v literaturi o evropskih povezovalnih procesih EU npr. opredeljuje kot »konzorcij držav«, »fuzija funkcij vladanja« (Scharpf, 2000), »mnogonivojska
vladavina« (Hooghe in Marks, 2001a in 2001b; Peters in Pierre, 2001; Bernard, 2002) in struktura »omrežne vladavine« (Kohler – Koch, 2002).
Splošno gledano, vse take in podobne prispodobe praviloma upoštevajo
naslednji dve izhodišči: 1) mnogonivojsko naravo ureditve EU in procesov vladanja5 in 2) njihovo edinstvenost, ki določa posebno in teoretsko
razločevalno področje raziskovanja evropskih povezovalnih procesov
(Scharpf, 2000: 7). Tisto, kar določa EU kot »drugačno« javnopolitično
areno, je torej nekakšen amalgam dveh oblik vladavine: nacionalni kontekst javnopolitičnih potreb in zmožnosti njihovega oblikovanja je po4

5

V prispevku bomo besedni zvezi evropski policy proces in proces oblikovanja in
izvajanja skupnih evropskih politik uporabljali kot sopomenki.
V prispevku vladavino/vladanje (governance/governing) razumemo kot strukturo
oziroma vse tiste aktivnosti družbenih, političnih in upravnih igralcev, ki vodijo,
usmerjajo ali nadzirajo družbo; vladavina/vladanje torej ni omejena zgolj na aktivnosti države oziroma vlade (Kooiman, 2003: 3), predvideva pa sine qua non participacijo vladnih igralcev.
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stavljen v skupen evropski okvir, ki proizvaja kolektivne odločitve, te pa
se izvajajo (spet) v različnih nacionalnih okvirih (Wallace, 2000a: 7).
Skupne evropske politike se torej oblikujejo v zelo različnih kontekstih. Zato je evropski policy proces ali proces oblikovanja in izvajanja
skupnih evropskih politik treba obravnavati kot mutatis mutandis. V nadaljevanju tako predstavljamo nekatere ključne kontekstualne značilnosti, ki določajo evropski policy proces in so pomembne za razumevanje
širšega okvira mobilizacije subnacionalnih igralcev pri evropskem povezovanju.

2.1 Evropski policy proces kot »push-pull« model odločanja …
Proces oblikovanja in izvajanja javnih politik se najbolj splošno opredeljuje kot rezultat odločitev »kaj narediti, na kakšen način in s kakšnimi
sredstvi« (Peterson in Bomberg, 1999: 4). A proces oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik je praviloma opredeljen kot »drugačen«.
Tisto, kar je drugačno, je mnogonivojski sistem vladavine, ki odseva
»push-pull« dinamiko med različnimi ravnmi odločanja (glej Börzel, 2000:
147–8). Z namenom predstavitve te dinamike je Helen Wallace (2000b)
uvedla metaforo t. i. javnopolitičnega nihala (policy pendulum), ki izraža
pomen premikov v evropskem policy procesu in v rezultate teh procesov vnaša določeno nepredvidljivost. Avtorica zagovarja, da se javnopolitično nihalo giblje med nadnacionalno ter nacionalno in subnacionalno
ravnjo držav članic EU. Vsaka od teh ravni ima nekakšno magnetno silo,
ki bodisi pritegne bodisi odvrača javnopolitične odločevalce, izvajalce
javnih politik in (potencialne) druge igralce, ki bi lahko vplivali na rezultat javne politike. Relativna moč teh magnetnih sil se razlikuje tako med
javnopolitičnimi področji kot med posameznimi državami. V določenih
primerih so sile tega magnetizma tako močne, da se pojavi težnja po oblikovanju javne politike na subnacionalni ravni, v nekaterih primerih
magnetne sile nacionalne ravni obdržijo proces oblikovanja javnih politik na isti ravni, medtem ko spet v drugih primerih nobena izmed magnetnih sil ni dovolj močna, da bi si priskrbela »ekskluzivno pravico« oblikovanja javne politike, zato se nihalo posledično giblje nepredvidljivo in
spremenljivo (ibid: 41–2).

2.2 … v mnogonivojskem sistemu vladavine …
Oblikovanje skupnih evropskih politik naj bi torej bilo nehierarhično in
razdrobljeno, kar pomeni, da poteka v zelo različnih institucionalnih ureditvah. Naraščajoča intenziteta evropskega policy procesa ter mobilizacija raznovrstnih nacionalnih in subnacionalnih igralcev v bruseljsko
areno odločanja sta (sub)nacionalne igralce v razvoju evropskih integra-
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cij »potegnila« iz nacionalnega konteksta ter jim ponudila nove strateške
možnosti delovanja, a v bolj kompleksnem in razpršenem političnem
okolju. Prepleteni odnosi znotraj posamezne družbe oziroma države so
se tako razširili na prepletene transnacionalne odnose (Marks et al.,
1996a). To pomeni, da so danes rezultati večine skupnih evropskih politik zaradi tako horizontalne kot vertikalne policentrične strukture EU odvisni od kompromisov in sporazumov med številnimi in raznovrstnimi
igralci, ki vključujejo tako politične kot upravne ustanove na subnacionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni odločanja, (trans)nacionalne interesne skupine, civilnodružbene organizacije, socialne in ekonomske
partnerje itd. Govorimo o mnogonivojski vladavini.6
Skozi razvoj evropskega povezovalnega procesa se je torej izven okvira nacionalne države razvila nova oblika vladavine/vladanja (Jachtenfuchs, 1995; glej tudi Marks et al., 1996b; Kohler-Koch, 2003a; Jachtenfuchs in Kohler-Koch, 2004). Kooiman (2003) meni, da je vladavina
vzorec ali struktura, ki nastane v družbenopolitičnem sistemu kot skupen rezultat medsebojnega vplivanja vseh vpletenih javnopolitičnih
igralcev. Tega vzorca ni možno omejiti na enega igralca ali skupino igralcev. Namreč, noben posamezen igralec, bodisi javni bodisi zasebni, ne
poseduje vsega znanja in vseh informacij, potrebnih za reševanje kompleksnih, dinamičnih in razpršenih problemov, niti nima zadosti potenciala, da bi samostojno dominiral v določenem modelu vladavine. To še
posebej drži v primeru EU, kajti EU je bolj kot drugi politični sistemi
funkcionalno odvisna od dobro razvitega sistema sodelovanja in komunikacije tako v smislu instrumenta za zbiranje in procesiranje informacij
kot v smislu orodja za oblikovanje soglasja in razširjanja skupnih pogledov (Kohler-Koch, 2002). Z namenom uspešnega oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik se mora zato EK običajno posvetovati s
številnimi javnopolitičnimi igralci, da pridobi potrebna strokovna mnenja, vire in informacije, še posebej v primerih, ko je javnopolitični sektor
kompleksen in opredeljen z institucionalno razdrobljenostjo mnogonivojske vladavine.
Koncept mnogonivojske vladavine v svojem bistvu zagovarja to, da je
vpliv na procese oblikovanja in izvajanja javnih politik med različnimi
ravnmi vladavine (tj. odločanja) – nadnacionalno, nacionalno in podnacionalno – deljen, in ne monopoliziran s strani državnih izvršnih oblasti.
Mnogonivojska vladavina torej temelji na treh osnovnih predpostavkah
o naravi procesov, ki vplivajo na subnacionalno, nacionalno in nadnacionalno raven odločanja:
6

V literaturi o evropskih povezovalnih procesih ni soglasja glede akademske uporabnosti pojma »mnogonivojske vladavine«, saj se opisuje bodisi kot teoretski pristop ali kot koncept bodisi zgolj kot metafora (glej npr. Hooghe in Marks, 2001a).
V prispevku obravnavamo mnogonivojsko vladavino kot koncept za opis oziroma
predstavitev okolja, v katerem poteka proces oblikovanja in izvajanja skupnih
evropskih politik.
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– igralci na subnacionalni ravni so enakovredni tistim na nacionalni in
nadnacionalni ravni (Hooghe in Marks, 2001a: 81);
– »pooblaščanje« subnacionalne ravni ne pomeni zamenjave (zatona)
nacionalne ravni (Hooghe, 1996b: 18);
– nadnacionalne ustanove imajo v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik neodvisen vpliv in niso zgolj zastopniki državnih izvršnih
oblasti (Marks et al., 1996b: 346).
Na tej osnovi v prispevku mnogonivojsko vladavino razumemo kot
sistem organizacije javnih pooblastil, ki so razdeljena med vsaj dvema
ravnema odločanja, kjer vsaka raven pri sprejemanju odločitev nasproti
drugim ravnem obdrži avtonomijo. Vsaka raven odločanja je tako suverena na področju svojih pristojnosti ter ni (vsaj ne v popolnosti) podrejena drugi (Bernard, 2002: 3).

2.3 … brez vlade
Poleg mnogonivojske narave je za EU značilno tudi to, da nima svoje
vlade (Bulmer, 1997), zato v primeru oblikovanja in izvajanja skupnih
evropskih politik govorimo o »vladavini brez vlade«. Kot smo že ugotovili, gre v primeru EU za nepopolnost njenega policy procesa, torej za politični sistem, in ne državo. EU tako sestavlja konzorcij držav, od katerih
ima vsaka svojo vlado (Wallace, 2003: 1), medtem ko klasičnih vladnih
zmogljivosti v smislu nacionalne države nadnacionalna raven sama
nima. Brez dvoma pa EU ima sistem vladavine, ki sočasno »tradicionalne
vlade« držav članic vključuje v proces oblikovanja skupnih evropskih politik na nadnacionalni ravni. Hkraten soobstoj dveh modelov vladavine
običajno povzroča, da si razpoložljivega prostora legitimnosti ne delita
enakovredno, saj ga praviloma in v večjem obsegu »zasedajo« nacionalne
vlade, medtem ko ima EU omejen prostor (Sbragia, 2002: 6).
Klasična literatura o vladavini temelji na nekaterih predpostavkah, ki
vključujejo: 1) obstoj izvoljene centralne vlade, ki ima legitimne, ustavno
določene pristojnosti, ki so priznane tako s strani nižjih vladnih struktur
znotraj državnega okvira, kot tudi s strani mednarodnega okolja, katerega del je neka država; 2) vključenost širše družbe preko rednih parlamentarnih volitev, kot tudi preko drugih mehanizmov (politične stranke,
interesne skupine, korporativne strukture itd.); 3) obstoj nacionalne
identitete, ki je sprejeta s strani večine državljanov (ibid: 2). Če primerjamo te (»klasične«) značilnosti z nadnacionalno ureditvijo EU, ugotovimo,
da jih slednja večinoma nima, vsaj ne v celoti. Prav zaradi odsotnosti teh
značilnosti je bila na ravni EU uvedena EK kot »kvazivlada«, ki sicer ima
določene administrativne zmogljivosti, a ni osnovana na temelju izvoljenih »tradicionalnih izvršnih oblasti« (ibid: 2–3). Kljub določenim administrativnim zmogljivostim EK Laffan (1997) opozarja, da so te precej
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manjše kot njene pristojnosti predlaganja zakonskih pobud. Vzrok za to
vidi v pomanjkanju zadostnih administrativnih (birokratskih) virov ter v
izvajanju skupnih evropskih politik v deljenem administrativnem sistemu z državami članicami EU. Čeprav je EK utrdila svojo vlogo »javnopolitičnega podjetnika« (policy entrepreneur), pa mora v prihodnje večjo
pozornost posvetiti tudi vlogi »javnopolitičnega menedžerja« (policy manager) (ibid: 423–26). V vsakem primeru se EK danes razume kot ključen člen t. i. jedra izvršne oblasti7 (core executive) na nadnacionalni
ravni EU (Sbragia, 2002: 3).
Če zgornje ugotovitve povežemo s procesom mnogonivojskega oblikovanja in izvajanja javnih politik, je treba upoštevati tudi razumevanje
posebne vloge nacionalne države, pravil vedÍnja, vzorcev interakcije in
ravni aktivnosti. V teh procesih se zato vloga države /ki je v medvladnih
pristopih postavljena v središče analize, op. D. L./ obravnava kot premik
od regulatorja »od zgoraj« k vlogi partnerja in posredovalca (KohlerKoch, 1996). V tem smislu torej vladanje postane izjemno kompleksno, a
vloga države kot osnovne enote mednarodnega sistema se še vedno pojmuje kot pomembna (Jachtenfuchs, 1995: 121; Kohler-Koch, 1996: 364–
6). Na podlagi vseh tukaj izpostavljenih dejstev lahko sklenemo, da v primeru EU vladavino/vladanje najbolje razumemo skladno z opredelitvijo
EK,8 po kateri so vladavina/vladanje »pravila, procesi in vedÍnja, ki vplivajo na način, po katerem se odločitve na ravni EU izvajajo, še posebej v
povezavi z vprašanji odgovornosti, jasnosti, transparentnosti, koherentnosti, učinkovitosti in uspešnosti delovanja« (EK, navedeno po Cram,
2001: 598).

2.4 Variacije na variaciji oblikovanja skupnih evropskih politik:
mnogosektorski in mnogonacionalni pogled
Vzorci in procesi oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik se
zelo razlikujejo tako od sektorja do sektorja, kot tudi po ozemlju EU. Politični analitiki ugotavljajo, da na nekaterih javnopolitičnih področjih oziroma sektorjih ključno vlogo in gonilno silo oblikovanja neke javne politike prevzemajo zgolj posamezni javnopolitični igralci, npr. močne in
7

8

Kot jedro izvršne oblasti razumemo tako formalne strukture kot tudi neformalne
postopke, ki so v srcu izvršne oblasti (Fink Hafner in Lajh, 2003: 15).
Vprašanja, povezana s transparentnostjo in odgovornostjo delovanja, so še posebej pomembna v okviru nadnacionalnega delovanja EU, saj se »bruseljska vladavina« opredeljuje kot »vladavina z napako« (Sbragia, 2002: 6). Pogodba iz Nice je ponovno odprla vprašanje, kako nadnacionalno raven približati državljanom EU. V
tem kontekstu je tudi EK leta 2001 pripravila t. i. Belo knjigo o evropski vladavini
(White Paper on European Governance), kjer je na podlagi Rhodesove (2003) klasifikacije opredelila tudi sam pojem vladavine v kontekstu evropskih povezovalnih procesov ter »dobro vladanje« v smislu strategije delovanja (glej Cram, 2001;
Kohler-Koch, 2001).
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vplivne ekonomske interesne skupine, medtem ko druga javnopolitična
področja v politični proces vključujejo več raznovrstnih javnopolitičnih
igralcev in vanj vnašajo določene novosti in spremembe (John, 1998:
12). S tega vidika so torej za proces oblikovanja in izvajanja javnih politik
na določenem javnopolitičnem področju pomembni zlasti vloga, vpliv
in interesi posameznih javnopolitičnih igralcev. To ugotovitev lahko
apliciramo na podlagi Hixove (1999: 8) delitve skupnih evropskih politik
v pet kategorij: regulativne politike, redistributivne politike, politike makroekonomske stabilizacije, državljanske politike in globalne politike.
Regulativne in redistributivne politike se sprejemajo po načelu »nadnacionalne prakse«, kjer ima EK monopol pri predlaganju javnopolitičnih
pobud. Zakonodaja se sprejema v dvodomnem postopku usklajevanja
med Svetom EU (v nadaljevanju: Svet) in Evropskim parlamentom (v nadaljevanju: EP), kjer se v Svetu pri odločanju praviloma uporablja postopek kvalificirane večine. Evropska zakonodaja ima v državah članicah
neposreden učinek in je »nad« zakonodajo držav članic. V nasprotju s
tem se državljanske in globalne politike praviloma sprejemajo na podlagi praks in postopkov, ki so značilni za medvladne odnose. Pri tem je
Svet ključni tako izvršni kot zakonodajni organ, pri čemer se odločitve v
Svetu sprejemajo soglasno. EK ima možnost oblikovanja javnopolitičnih
predlogov, a je njena moč zelo šibka, medtem ko ima EP zgolj možnost
(neobveznega) posvetovanja s Svetom. Končno, politike makroekonomske stabilizacije se praviloma sprejemajo po kombinaciji obeh načel,
nadnacionalnega in medvladnega (ibid: 8–9). Odgovornost nadnacionalne arene (EU) med javnopolitičnimi področji torej variira. Tako je na tistih področjih, kjer ima EU pomembne pristojnosti (npr. kmetijstvo, ribištvo, regulacija trga, regionalna politika, konkurenca itd.), nadnacionalna
ureditev močno razvita in razvejana, prav tako pa so na teh področjih
običajno razpoložljivi raznovrstni viri oziroma javnopolitični instrumenti. Na tistih javnopolitičnih področjih, kjer pa ima EU zgolj obrobno
vlogo (npr. zdravstvo, izobraževanje, nacionalna kriminaliteta, stanovanjska politika, obramba), pa je evropski politični proces zaznamovan le z
občasnim sodelovanjem oziroma izmenjavami idej in informacij med
zainteresiranimi igralci, medtem ko EU z viri oziroma javnopolitičnimi
instrumenti na teh področjih skorajda ne razpolaga oziroma razpolaga v
zelo omejenem obsegu (Nugent, 1999: 346).
Vendar razlike v vzorcih in procesih oblikovanja in izvajanja skupnih
evropskih politik niso opazne le medsektorsko: na celotnem ozemlju EU
je možno precejšnje razlike v političnih ureditvah zaznati tudi med državami članicami. Zato je evropski policy proces zaznamovan z mnogimi
značilnostmi, ki izhajajo iz različnih tradicij sodelujočih držav članic. Ne
gre zgolj za številčni vidik sodelujočih igralcev, pač pa tudi za kontekstualnega, saj vsi raznovrstni javnopolitični igralci v evropski policy proces prinašajo različne kulturne posebnosti, jezike in navade dela (Wallace, 2000c: 75). Poleg tega se različne države članice na evropski policy
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proces odzivajo z različno intenziteto, kot se nanj različno odzivajo tudi
posamezni igralci znotraj posameznih držav članic (Wallace, 2000b: 45),
na kar vplivajo predvsem njihove notranje politično-administrativne ureditve.

2.5 Rezultat policy procesa sui generis: javnopolitična omrežja
V literaturi o evropskih povezovalnih procesih je med številnimi raziskovalci (glej npr. Anderson, 1990; Peterson, 1995a in 1995b; Rhodes et al.,
1996; Ansell et al., 1997; Börzel, 1997 in 1998; Fink-Hafner, 1998; Peterson in Bomberg, 1999; Adshead, 2002; Kohler-Koch, 2002) prisotno
široko soglasje, da imajo v procesu oblikovanja in izvajanja skupnih
evropskih politik osrednjo vlogo javnopolitična omrežja. V prispevku
soglašamo s tovrstnimi akademskimi trditvami.9 Namreč, javnopolitična
omrežja imajo v evropski obliki vladavine pomembno vlogo: združujejo
interese množice različnih javnopolitičnih igralcev v visoko diferenciranem političnem sistemu (polity), ki je zaznamovan z razdrobljenostjo
javnih politik (policies) in politike (politics) (Rhodes, 2003: 7). Javnopolitična omrežja nastanejo, ko se določene naloge javne politike lahko uresničijo zgolj z izmenjavo informacij in virov, ki jih imajo različni javnopolitični igralci (Peterson, 1995a: 76). V tem kontekstu je oblikovanje javnih
politik kolektivna akcija. Povezave med različnimi javnopolitičnimi igralci so »igra«,10 v kateri želijo vsi sodelujoči imeti koristi. Vsak javnopolitični igralec uporablja svoje vire – zakonske, organizacijske, finančne, politične, informacijske – z namenom maksimiranja vpliva na javnopolitične
produkte, medtem ko se skuša izogniti odvisnosti od drugih javnopolitičnih igralcev (Rhodes et al., 1996: 368).
V kontekstu evropskih povezovalnih procesov Peterson (1995a: 77–8)
zagovarja, da so javnopolitična omrežja posebej primerna za pojasnjevanje vsakodnevnega odločanja v EU; skladno z njegovo klasifikacijo so
torej primerna za subsistemsko oziroma mezo raven odločanja. Po njegovem mnenju tri značilnosti evropske mnogonivojske vladavine še po9

10

Seveda je treba opozoriti, da vsi raziskovalci ne delijo enakega mnenja glede uporabnosti javnopolitičnih omrežij, zato so ta podvržena tudi kritiki. V kontekstu
evropskih povezovalnih procesov njihova kritika temelji na štirih elementih (Peterson, 2004: 126–9): 1) javnopolitična omrežja so lahko uporabna metafora, ne pa
tudi raziskovalni model ali teorija; 2) oblikovanje javnih politik v Bruslju je preveč
spremenljivo, nepredvidljivo in prenatrpano z velikim in raznolikim sklopom interesov, da bi lahko obstajala relativno stalna omrežja; 3) analizi javnopolitičnih
omrežij primanjkuje »teorija moči«; 4) literatura o javnopolitičnih omrežjih je pogosto nejasna in ujeta v osamljene in povsem akademske razprave o terminologiji
(več o kritiki javnopolitičnih omrežij glej pri Kassim, 1994; Dowding, 1995).
»Igro« razumemo v smislu interakcij med javnopolitičnimi igralci, ki (skupaj) iščejo
metode in sredstva za reševanje nastalih javnopolitičnih problemov (Klijn, 2003:
32).
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sebej podpirajo obstoj javnopolitičnih omrežij: 1) EU je izredno diferenciran politični sistem z množico raznovrstnih javnopolitičnih igralcev na
različnih ravneh odločanja; 2) ta množica javnopolitičnih igralcev je
medsebojno odvisna od specifičnih znanj in si deli skupna pričakovanja
in cilje; 3) velik pomen apolitičnih odborov na ravni EU ter nevladnih
igralcev na (sub)nacionalni ravni držav članic (Peterson, 2004: 117–8).
Na taki osnovi se je predvsem v kontekstu EU pojavila tudi naslednja alternativa javnopolitičnim omrežjem kot obliki interesne intermediacije:11 omrežna vladavina (network governance) ali javnopolitična omrežja kot nova oblika vladavine (Börzel, 1998; Pierre in Peters, 2000; Kohler
– Koch, 2002; Skogstad, 2003; Schout in Jordan, 2003).

3 MOBILIZACIJA SUBNACIONALNIH IGRALCEV V
KONTEKSTU EVROPSKEGA POVEZOVANJA IN
ZASTOPANJE SUBNACIONALNIH INTERESOV NA
NADNACIONALNI RAVNI
Z vidika omrežne vladavine je ena od pomembnih posledic evropskega
povezovanja množenje kanalov za (javno)politične »evropske« aktivnosti subnacionalnih igralcev. V tem kontekstu naj subnacionalni igralci ne
bi več bili omejeni na dvostranske politične odnose z nacionalnimi oziroma državnimi igralci, temveč naj bi sodelovali in se povezovali z različnimi igralci v različnih arenah odločanja ter pridobili različne kanale
možnega vpliva v evropskem policy procesu. S tega vidika je v teoriji
evropskega povezovanja postalo izjemno aktualno vprašanje subnacionalne mobilizacije (Hooghe, 1995), ki je postala na dnevnem redu preučevanja evropskega povezovanja posebej aktualna po obsežni reformi
skupne evropske kohezijske politike leta 1988 in uvedbi načela partnerstva. Deloma v okviru uvedbe načela partnerstva, deloma pa v okviru širšega evropskega povezovanja lahko govorimo o dveh vidikih subnacionalne mobilizacije: 1) o mobilizaciji mimo (beyond) države oziroma
centralne vlade, ko naj bi subnacionalni igralci postali vpeti v mednarodno (evropsko) okolje z neposrednimi kanali dostopa do evropske javnopolitične arene in evropskega policy procesa (Hooghe in Marks, 2001a);
2) o mobilizaciji skozi (through) državo oziroma znotraj državne javnopolitične arene, ko centralna vlada izgublja monopol pri odločanju o
11

Pristop interesne intermediacije praviloma obravnava javnopolitična omrežja v
smislu analitičnega orodja za preučevanje institucionaliziranih odnosov med državo in zasebno sfero delovanja, torej interesnimi skupinami, civilnodružbenimi
igralci itd. (Börzel, 1998). Vendar imata kljub razlikam oba pristopa vsaj dve skupni
točki: oba 1) obravnavata javnopolitična omrežja s strukturnega vidika in 2) oba
poudarjata, da javnopolitična omrežja vplivajo na rezultate javnih politik (ibid:
263).
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evropskih zadevah in sodeluje s subnacionalnimi igralci (Jeffery, 2000).
V prvem primeru lahko govorimo o internacionalizaciji subnacionalnih
igralcev, v drugem primeru pa o »interiorizaciji« Evrope oziroma evropskih zadev.

3.1 Načelo partnerstva kot spodbuda za mobilizacijo
subnacionalnih igralcev
Načelo partnerstva, ki je bilo formalno uvedeno z reformo skupne
evropske kohezijske politike leta 1988 (Hooghe 1996a; Bache 1999;
Thielemann, 2000), je primarno načelo postopka, ki označuje zlasti procese priprav na sprejemanje odločitev. 8. čl. Uredbe Sveta št. 1260/1999
določa, da se aktivnosti Skupnosti na področju regionalnega razvoja pripravijo ob »tesnem posvetovanju /tj. partnerstvu, op. D. L./ med EK in državo članico, skupaj z oblastmi in organi, ki jih določi država članica v
okviru nacionalnih pravil in obstoječe prakse, in sicer z: a) regionalnimi
in lokalnimi oblastmi in drugimi pristojnimi javnimi oblastmi; b) ekonomskimi in socialnimi partnerji; c) vsemi drugimi ustreznimi pristojnimi organi v tem okviru«. Omenjena uredba tudi določa, da se partnerstvo izvaja v popolni usklajenosti z zadevnimi institucionalnimi, pravnimi
in finančnimi pooblastili vsakega partnerja. Pri določanju najustreznejših
partnerstev na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni naj bi država članica omogočila široko in uspešno povezovanje vseh ustreznih organov v
skladu z nacionalnimi pravili in prakso, pri tem pa upoštevala potrebo
po spodbujanju enakosti med spoloma ter spodbujanju trajnostnega razvoja z vključevanjem zahtev glede varstva in izboljšanja okolja. Skladno z
zakonodajo EU partnerstvo zajema pripravo, financiranje, izvajanje,
spremljanje in vrednotenje pomoči. Pri tem so posamezne države članice odgovorne, da zagotovijo udeležbo relevantnih partnerjev na različnih stopnjah pripravljanja programov, upoštevajoč časovne omejitve za
vsako stopnjo. Partnerstvo potemtakem pomeni proces vključevanja raznovrstnih igralcev v različnih fazah evropskega regionalnega policy procesa, pri čemer niti identiteta partnerjev niti oblika njihove vključenosti
nista nujno enaki v vseh fazah procesa (Bernard, 2002: 106).
Uvedba načela partnerstva leta 1988 je pomenila pomembno novost v
evropskem regionalnem policy procesu, saj je pokazala na možen vpliv
nadnacionalnih javnopolitičnih igralcev in njihovih svežih idej na institucionalno strukturo ES (Bourne, 2003: 289). Za uvedbo partnerstva kot
najboljšega načina za doseganje ciljev evropske kohezijske politike se je
v največji meri zavzemala EK. Pred uvedbo načela partnerstva so za izvajanje evropske kohezijske politike praviloma v celoti bile odgovorne
vlade držav članic EU, medtem ko se je nov pristop partnerstva osredotočil za vzpostavitev decentraliziranih postopkov odločanja (ibid). Uvedba načela partnerstva je tako v prvi vrsti izzvala vzpostavljene hierarhič-
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ne odnose med nacionalnimi in subnacionalnimi igralci v državah članicah EU. A medtem ko je to partnerstvo za namene strukturnih skladov
spremenilo obstoječe teritorialne odnose v državah članicah, so se težnje po teh spremembah soočile z različnimi stopnjami odpora in različnimi rezultati: v nekaterih državah članicah je prišlo do mobilizacije subnacionalnih igralcev, a ne tudi do povečanja njihove moči, medtem ko je
bil v drugih državah članicah vpliv na teritorialno reorganizacijo večji12
(Bache, 1998: 141; glej tudi Bailey in De Propris, 2002). Z uvedbo načela
partnerstva je bil sprejet niz ukrepov predvsem v smeri izboljšanja odnosov in koordinacije med oblastmi/igralci na nadnacionalni, nacionalni in
subnacionalni ravni za pospeševanje regionalnega razvoja.13 S tem so
bili v proces odločanja vključeni tako javni kot zasebni igralci z različnih
ravni odločanja, v prvi vrsti z namenom, da bi dosegli široko podporo
pri zbiranju splošnih ciljev ter opredeljevanju in doseganju ciljev na področju regionalnega razvoja (Benz in Eberlein, 1999: 335; Kohler-Koch,
2002). Na ta način je načelo partnerstva raznovrstne igralce z različnih
ravni odločanja povezalo v transnacionalna (mnogonivojska) javnopolitična omrežja.
Načelo partnerstva je bilo torej institucionalizirano leta 1988, ponovno potrjeno in razširjeno pa s kasnejšima reformama v letih 1993 in
1999. Tako je leta 1993 razširitev načela partnerstva poleg lokalnih in regionalnih igralcev predvidela vključitev ekonomskih in socialnih partnerjev (Bache, 1998: 86), z reformo iz leta 1999 pa tudi vključitev vseh
drugih ustreznih pristojnih igralcev, npr. okoljevarstvenih skupin (Sutcliffe, 2000). Na tem mestu je treba tudi opozoriti, da so v devetdesetih
letih uredbe EU zgolj »svetovale« (asked) državam članicam, naj izvajanje
programov koordinirajo v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi igralci, ki so jih izbrale, medtem ko je zadnja reforma regionalne politike v
letu 1999 uvedla zahtevo po obvezni vključitvi subnacionalnih igralcev v
evropski regionalni policy proces. Skladno s tem se nacionalne vlade
morajo posvetovati s subnacionalnimi igralci in drugimi partnerji v procesu oblikovanja programov, relevantni partnerji morajo biti zastopani v
nadzornih odborih (monitoring committees), prav tako pa morajo dati
soglasje k sprejetim programskim dokumentom (Lang, 2003: 167).

12

13

V tem pogledu lahko ugotovimo, da je uvedba načela partnerstva do določene
mere povezana s procesi regionalizacije. Več o regionalizaciji glej v tej knjigi v prispevku Mira Hačka.
V kontekstu razvoja strukturnih skladov in vključevanja subnacionalnih igralcev v
proces odločanja o regionalnem razvoju se je pojavil tudi tÍrmin mnogonivojske
vladavine (Wallace, 2000a: 31; Allen, 2000: 245).
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3.2 Mobilizacija subnacionalnih igralcev
mimo države (centralne oblasti)
Mobilizacija subnacionalnih igralcev mimo države je zaznamovana z
dvema ključnima mehanizmoma: 1) vzpostavljanjem oziroma ustanavljanjem samostojnih regionalnih uradov oziroma pisarn v Bruslju in 2) institucionalizacijo subnacionalnih igralcev v politični ureditvi EU (Keating, 1999; Hooghe in Marks, 1996 in 2001; Jeffery, 2000). Mnoge regije
oziroma drugi subnacionalni igralci so vzpostavili svoje »bruseljske« pisarne, ki v politični ureditvi EU sicer nimajo svojega formalnega mesta, a
so pogosto pomemben vir informacij in (neformalnih) povezav z ustanovami EU (Marks et al., 1996b: 40). Prvi takšni pisarni sta bili vzpostavljeni že leta 1985, ko sta ju ustanovili nemško mesto (metropolitansko
področje) Hamburg in nemška dežela Saarland (ibid). Tri leta kasneje je
bilo ustanovljenih 18 takšnih pisarn, ob koncu leta 1995 okrog 100, do
konca leta 1999 pa približno 150 (Hooghe in Marks, 2001: 86). Ti uradi se
v organizacijskem smislu medsebojno močno razlikujejo. Nekateri imajo
zgolj enega polno zaposlenega strokovnjaka, medtem ko nekateri delujejo celo kot kvaziambasade s 15 do 20 zaposlenimi strokovnjaki, h katerim je treba prišteti tudi nekaj administrativnih delavcev (ibid). Posledično se tudi obseg dejavnosti med uradi zelo razlikuje. Bolje organizirani
uradi tako opravljajo več različnih funkcij: tekoče pridobivajo raznovrstne informacije iz bruseljske arene; pripravljajo različne analize in poročila; oskrbujejo EP in EK z različnimi regionalnimi pogledi in informacijami,14 ki zadevajo subnacionalno raven in še posebej skladen regionalni
razvoj v posamezni državi članici; preko različnih kanalov lobirajo v
evropskem policy procesu, predvsem za večjo aktivno vlogo subnacionalnih igralcev (Marks et al., 1996: 40).
Subnacionalni igralci, ki so zastopani neposredno v Bruslju, to svojo
zastopanost izkoriščajo tako v namene medsebojnega sodelovanja, kot
tudi medsebojnega tekmovanja, odvisno od javnopolitične tematike in
zastavljenih ciljev (Hooghe in Marks, 1996: 86). V primeru tematik, povezanih z institucionalno strukturo EU in vlogo subnacionalnih igralcev v
njej, slednji praviloma zavzamejo skupne pozicije. V takšnih primerih
pogosto prihaja do sklepanja bolj ali manj trdnih zavezništev in medse14

Fink Hafnerjeva (1995) meni, da evropske ustanove, še posebej pa EK, svoje vloge
ne bi mogle učinkovito opravljati brez informacij, ki jih pridobivajo od interesnih
skupin. Zato EK želi in potrebuje stike z interesnimi skupinami pri predlaganju in
oblikovanju javnih politik. Še več, posvetovanje z interesnimi skupinami je v njenem vitalnem interesu, saj je od njih dejansko odvisna (ibid: 35). Temu lahko dodamo, da je v vitalnem interesu EK tudi posvetovanje z raznovrstnimi subnacionalnimi igralci, bodisi vladnimi bodisi civilnodružbenimi, še posebej a) na področju
regionalnega razvoja in b) v fazi izvajanja ne le evropske kohezijske politike, temveč tudi drugih skupnih evropskih politik. Kot meni Vlaj (2004: 155), se na lokalni
ravni politične odločitve in predpisi EU neposredno nanašajo na posameznega državljana.
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bojnega mreženja (Hooghe in Marks, 2001: 87). V primerih, ko je v igri
pridobivanje sredstev iz kohezijskega in strukturnih skladov EU, pa so
regije praviloma v medsebojnem tekmovalnem odnosu,15 ki vključuje
zlasti čim hitrejše pridobivanje informacij o možnostih pridobivanja
sredstev in vzpostavljanja stikov z zasebnim (industrijskim) sektorjem
(Hooghe in Marks, 1996: 86).
Drugi mehanizem mobilizacije subnacionalnih igralcev mimo države
je institucionalizacija subnacionalnih igralcev v politični ureditvi EU.
Tako je bil leta 1994 na podlagi Maastrichtske pogodbe ustanovljen
Odbor regij (Committee of the Regions) kot »predstavniško telo tretje
ravni« (Jeffery, 2002: 2). Odbor regij je dejansko razširitev prejšnjega Posvetovalnega sveta regionalnih in lokalnih oblasti (Consultative Council
of Regional and Local Authorities), ki ga je EK vzpostavila leta 1988 s pristojnostmi posvetovanja v procesu oblikovanja in izvajanja evropske
kohezijske politike (Hooghe in Marks, 1996: 75). V Odboru regij so zastopani predstavniki regionalnih in lokalnih organov/oblasti. Ima 317
članov,16 vsak izmed njih pa ima svojega namestnika. Odbor torej sestavljajo nacionalne delegacije, ki imajo sedež v vseh državah članicah EU,
hkrati pa ima odbor tudi svoj generalni sekretariat s sedežem v Bruslju. V
skladu s Pogodbo o Ustavi za Evropo število članov Odbora regij ne sme
preseči 350. Člani odbora so imenovani za pet let, pri čemer so lahko ponovno imenovani, noben član pa ne sme biti hkrati tudi poslanec EP.
Predstavniki Odbora regij se sestanejo na petih plenarnih zasedanjih
letno. Poleg tega Odbor regij skliče njegov predsednik na zahtevo EP, EK
ali Sveta. Odbor se lahko sestane tudi na lastno pobudo (glej čl. III-386,
387 in 388).
Odbor regij je zakonodajno zelo šibek organ,17 saj ima zgolj posvetovalni status in nima moči soodločanja. V prvem obdobju njegovega obstoja sta se Svet in EK morala posvetovati z Odborom regij na področju
regionalnih in lokalnih zadev, po sprejemu Amsterdamske pogodbe pa
15

16
17

Na tem mestu je treba opozoriti na dvoje. Prvič, v medsebojnem tekmovalnem odnosu so lahko tako regije iz različnih držav članic EU, kot tudi regije iz iste države
članice. Drugič, regije iz različnih držav članic niso v medsebojno tekmovalnem
odnosu v primerih, ko gre za pridobivanje sredstev za financiranje skupnih projektov čezmejnega oziroma meddržavnega sodelovanja.
V Odboru regij je iz Slovenije sedem predstavnikov lokalnih oblasti.
Na delavnici v okviru raziskovalnega projekta Petega okvirnega programa EU »Organising for EU Enlargement: A Challenge for Member States and Candidate
Countries«, organizirani 16. in 17. januarja 2003 na Irskem inštitutu za evropske zadeve (Irish Institute for European Affairs) v Leuvenu, Belgija, predstavnik EK Paul
McAleavey v svojem enournem predavanju na temo skupne evropske kohezijske
politike in evropskega regionalnega policy procesa niti z besedo ni omenil Odbora regij. V kasnejši razpravi je eden izmed raziskovalcev McAleaveyja vprašal, kako
si lahko dovoli, da v svoji predstavitvi Odbora regij niti enkrat ne omeni. Ta mu je
nemudoma odgovoril, da je to storil namenoma, da bi prav z ignoranco ponazoril,
kako nepomembno je to telo.
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se z njim mora posvetovati tudi EP (Hooghe in Marks, 2001: 81–2).
Odbor regij naj bi tako v prvi vrsti zastopal interese regij na evropski
ravni. Ob njegovi ustanovitvi se je pričakovalo, da bo postopoma postal
vpliven organ, pri čemer naj bi izkoriščal dva ključna vira vpliva. Prvič,
njegovi člani zagovarjajo interese regionalnih in lokalnih oblasti, ki izvajajo skupne evropske politike. Evropski odločevalci naj bi zato le s težavo prezrli opozorila subnacionalnih igralcev pri oblikovanju skupnih
evropskih politik. Drugič, nekateri njegovi člani (predvsem predstavniki
iz Nemčije, Belgije in Avstrije) naj bi bili v položaju, ko bi tudi v nacionalni politični areni lahko z idejami oziroma predlogi, artikuliranimi v Odboru regij, močno vplivali na svoje vlade (Hooghe in Marks, 1996: 75). V
dosedanji časovni perspektivi se je izkazalo, da so bila pričakovanja (zlasti gorečih regionalistov iz nemških dežel) o vlogi in vplivu Odbora regij
prevelika (Keating, 1999: 70).
Delni razlog za šibek položaj Odbora regij v institucionalni strukturi
EU je v njegovi veliki notranji neenotnosti (glej Christiansen, 1996). Ta
neenostnost se kaže že v načinih izbire subnacionalnih predstavnikov v
Odbor regij.18 Tako imajo v večini držav članic EU ključno vlogo pri izbiri predstavnikov nacionalne vlade. Na tem mestu so izjema praviloma federalne države (Nemčija, Belgija in Avstrija), v katerih je izbira subnacionalnih predstavnikov v celoti prepuščena močnim regionalnim oblastem
(Hooghe in Marks, 1996: 75). Nadalje sta Hooghe in Marks (2001) opredelila še vsaj tri pomembne cepitve znotraj Odbora regij: a) bogatejši
sever nasproti revnejšemu jugu; b) lokalni nasproti regionalnim predstavnikom; c) predstavniki iz federalnih držav nasproti predstavnikom iz
unitarnih oziroma bolj centraliziranih držav (ibid: 82). Čeprav bi bilo pričakovati, da bo šibek položaj Odbora regij združil oziroma povezal njegove člane, temu (doslej) ni bilo tako. Razloge lahko iščemo predvsem v
zgoraj omenjenih cepitvah in dejstvu, da nekateri subnacionalni (zlasti
regionalni) igralci učinkovito izkoriščajo druge kanale vplivanja in posledično ne kažejo zanimanja niti ne vlagajo naporov v izboljšanje položaja
18

Slovenski predstavniki v Odboru regij se imenujejo na podlagi Sklepa Vlade RS o
merilih in postopku za sestavo delegacij lokalnih skupnosti Slovenije v mednarodnih organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih mednarodnih organizacijah, ter njihovem imenovanju (št. 943-00/2002-1). Ta sklep določa, da minister, pristojen za področje lokalne samouprave, pred imenovanjem delegacij pozove vsa združenja lokalnih skupnosti, da predlagajo ustrezno število kandidatov za
člane delegacij. Pri predlaganju kandidatov morajo združenja upoštevati naslednja
merila: a) da so funkcionarji lokalnih skupnosti, b) da je zagotovljena zastopanost
obeh spolov, c) da je zagotovljena sorazmerna politična zastopanost, d) da predstavljajo ustrezno strukturo članic združenj glede na njihovo velikost, e) da so iz
različnih območij države. Po preveritvi in upoštevanju teh meril minister, pristojen
za področje lokalne samouprave, imenuje delegacijo. Sklep prav tako določa, da
morajo člani delegacij (torej tudi člani Odbora regij) po zasedanjih mednarodnih
organizacij obvestiti ministra, pristojnega za področje lokalne samouprave, o zadevah, pomembnih za sistem in razvoj lokalne samouprave v Sloveniji.
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Odbora regij. Tu gre predvsem za regije iz federalnih držav: Nemčije,
Belgije in Avstrije. Te regije imajo vpliven položaj v nacionalnih političnih arenah odločanja, poleg tega pa izkoriščajo 146. čl. Maastrichtske
pogodbe, ki jim omogoča »ministrski dostop« v Svet (Jeffery, 2000: 4) –
namreč, skladno z omenjenim členom lahko regionalni igralci predstavljajo državo v Svetu, ko so na dnevnem redu odločanja o temah, povezanih z regionalnimi pristojnostmi. Poleg naštetih držav to določbo izkorišča tudi Velika Britanija (Keating, 2003: 55).

3.3 Mobilizacija subnacionalnih igralcev znotraj državne
javnopolitične arene
V teoriji evropskega povezovanja še vedno prevladuje prepričanje, da se
najpomembnejša mobilizacija subnacionalnih igralcev odvija znotraj
državne javnopolitične arene (Keating, 1999: 69). Maurer et al. (2003:
73–4) menijo, da med državami članicami (EU-15) lahko zaznamo več
naporov subnacionalnih igralcev za participacijo v evropskem policy
procesu preko kanalov vplivanja in sodelovanja, ki jih omogoča nacionalna politična arena, kot za vzpostavljanje neposrednih povezav z ustanovami EU. Najprej je treba izpostaviti, da se vsi subnacionalni igralci ne
vključujejo v evropski policy proces v enaki meri in z enako intenzivnostjo, kar je povsem logično. Posledično subnacionalna mobilizacija ne
pomeni nujno tudi krepitve moči (empowerment) subnacionalnih igralcev. Mobilizacija in vplivanje torej nista v premem sorazmerju. Kot smo
že omenili, se politične ureditve držav članic EU medsebojno zelo razlikujejo, zato obstojajo velike razlike tako med državami članicami kot
znotraj njih pri 1) njihovi zmožnosti in obvezi mobilizacije subnacionalnih igralcev ter 2) njihovi zmožnosti pretvorbe mobilizacije v vplivanje
(Jeffery, 2000: 3). Zato ne moremo govoriti o konvergentni politični
vlogi in vplivu mest, lokalnih skupnosti in regij v EU. Prav nasprotno,
med subnacionalnimi igralci obstajajo znatne razlike v stopnji institucionalizacije, v finančnih virih, politični avtonomiji in političnem vplivu
(Hooghe in Marks, 1996: 74). Na tem mestu Jeffery (2000) opredeli nekatere dejavnike, ki kažejo na položaj subnacionalnih igralcev v posameznih državah. Med temi dejavniki je še posebej izpostavil vprašanje ustavnega položaja subnacionalnih igralcev v posameznih državah19 (ibid:
12–4). Avtor predvideva, da imajo subnacionalni igralci, ki imajo znotraj
državnega okvira obsežne ustavno dodeljene pristojnosti, tudi večji vpliv
per se v evropskem policy procesu kot subnacionalni igralci s šibkim
19

Jeffery (2000: 14–8) meni, da so poleg ustavnih pomembni še vsaj trije dejavniki:
a) formalni/neformalni odnosi med centralno vlado in subnacionalnimi igralci; b)
sposobnost prilagajanja subnacionalnih igralcev; c) legitimnost in socialni kapital
subnacionalnih igralcev.
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ustavnim položajem znotraj državne ureditve (glej Sliko 1). Podobno
meni Warleigh (2003: 104), da je zaradi institucionalne šibkosti Odbora
regij uspešnost in učinkovitost delovanja in vplivanja subnacionalnih
igralcev običajno odvisna prav od njihove zmožnosti izkoriščanja svojega ustavnega položaja v domači politični ureditvi. Ponovno je treba opozoriti, da ustavne spremenljivke niso nujno uniformne oziroma statične
znotraj posamezne države, pač pa lahko zaznamo tudi 1) notranjo asimetrijo v obsegu pristojnosti subnacionalnih igralcev (npr. med španskimi
comunidades aute niso) in 2) soobstoj različnih podnacionalnih struktur, ki medsebojno tekmujejo v zadevah, povezanih z EU (npr. francoski
départements in régions). Znotrajdržavna raznolikost je torej ravno tako
pomembna kot meddržavna raznolikost.
Slika 1: Predpostavka o razmerju med ustavnim položajem subnacionalnih igralcev in njihovim javnopolitičnim vplivom.
ustavno močni

majhen vpliv

velik vpliv

ustavno šibki
Vir: Jeffery (2000: 13).

Vpliv EU na teritorialno ureditev držav članic se močno razlikuje in je
torej v veliki meri odvisen tudi od ustavnega položaja subnacionalnih
(praviloma regionalnih) igralcev v posameznih državah članicah. Predvsem zaradi federalne ureditve imajo regije velik vpliv v Belgiji, Nemčiji
in Avstriji (glej Jones in Keating, 2001; Hooghe, 1996a). V Španiji, ki je
običajno opredeljena kot kvazifederalna država (Christiansen, 1996:
102), imajo regije prav tako relativno velik vpliv, a je treba opozoriti, da
je Španija notranje zelo heterogena država, saj se stopnja vpliva njenih
regij močno razlikuje (glej Morata in Mun
~oz, 1996; Morata, 2001). V omenjenih državah (predvsem v Belgiji, Nemčiji in Avstriji) so se že pred
sprejemom Maastrichtske pogodbe, še posebej pa po sprejemu, razvila
formalna pravila in strukture, ki zagotavljajo regijam pravico do sodelovanja v evropskem regionalnem policy procesu, in sicer tudi pri finančnih zadevah (Maurer et al., 2003: 73). Zato tudi ni presenetljivo, da imajo
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subnacionalni igralci iz držav z bolj razvito in avtonomno subnacionalno
ravnjo (torej federalnih in decentraliziranih držav) v večini primerov
vzpostavljene tudi samostojne »bruseljske« regionalne urade. Tako ima
npr. v Bruslju svoja samostojna predstavništva vseh šestnajst nemških
dežel, vseh devet avstrijskih dežel in vse tri belgijske regije (Hooghe in
Marks, 2001: 86).
Po drugi strani je povsem razumljivo, da imajo predvsem v bolj centraliziranih državah (npr. v Grčiji in na Irskem) centralne vlade na področju
evropskih zadev (še vedno) ključno, lahko bi rekli monopolno vlogo.
One so tiste, ki določajo načine in obseg sodelovanja drugih /torej tudi
subnacionalnih, op. D. L./ igralcev (Maurer et al., 2003: 73). Omenili smo
že, da je subnacionalna mobilizacija pomembna tudi in predvsem v okviru načela partnerstva. Tudi tu so vlade držav članic praviloma še vedno
tiste, ki odločajo o načinu in sestavi partnerstva (Bache, 1999; Allen,
2000; Sutcliffe, 2000; Warleigh, 2003). Prav tako je treba omeniti, da je v
nekaterih državah prišlo celo do odkritega (vladnega) nasprotovanja
proti ustanavljanju samostojnih in neodvisnih regionalnih uradov v
Bruslju. Npr. v Italiji20 in Španiji sta vladi z zakonskimi in ustavnimi mehanizmi najprej preprečevali vzpostavljanje tovrstnih neposrednih povezav svojih regij z ustanovami na ravni EU. Vendar so v obeh primerih
sodišča ugotovila, da takšna predstavništva niso protiustavna (Keating,
1999: 70). V italijanskem primeru so se pojavila tudi vladna nasprotovanja transnacionalnemu povezovanju, ko je italijanska regija Alto Adige
želela vzpostaviti skupen neodvisen urad z avstrijsko južnotirolsko deželo21 (Hooghe in Marks, 2001: 87).
Vloga, pomen in vpliv subnacionalnih igralcev v evropskem policy
procesu se torej v posameznih državah članicah EU znatno razlikujejo,
pogosto pa so odvisni tudi od javnopolitičnih tem. Kot smo videli, subnacionalni igralci lahko delujejo relativno avtonomno in učinkovito izkoriščajo različne kanale vplivanja bodisi znotraj nacionalne javnopolitične arene bodisi mimo države (centralne oblasti). Po drugi strani pa so
tudi centralne vlade lahko zelo učinkoviti »vratarji« (gatekeepers) pri delovanju in uveljavljanju interesov svojih subnacionalnih igralcev, še posebej v bolj centraliziranih državah. Pri tem Bache (1998) meni, da centralne vlade praviloma lahko opredelimo kot fleksibilne vratarje, ki
»uravnavajo« obseg pristojnosti svojih subnacionalnih igralcev glede na
javnopolitično tematiko in posamezno fazo v evropskem policy procesu
(ibid: 155–6).
20

21

V Italiji daje ustava državni izvršni oblasti ekskluzivne pristojnosti na področju
mednarodnih zadev (Hooghe in Marks, 1996: 83). Italijanska vlada je tako vse do
leta 1996 preprečevala ustanavljanje neodvisnih subnacionalnih uradov v Bruslju
(Hooghe in Marks, 2001: 87).
Hooghe in Marks (2001: 87) menita, da države načelno ne nasprotujejo transnacionalnemu povezovanju svojih subnacionalnih organov/oblasti, razen v primerih, ko
zaznajo grožnjo nacionalni enotnosti.
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4 MOŽNI REZULTATI MOBILIZACIJE
SUBNACIONALNIH IGRALCEV
V nekaterih primerih so se regije torej dejansko konstituirale kot nov
prostor za oblikovanje javnih politik, medtem ko so v drugih primerih
države ohranile monopol nad odločanjem, kot tudi nadzor nad celotnim
svojim (subnacionalnim) ozemljem. John (1996) je tako oblikoval šest
možnih scenarijev, ki naj bi prispevali k razumevanju odnosov med EU,
državo (tj. nacionalno ravnjo) in subnacionalno ravnjo:
1. Prvi scenarij temelji na hipotezi o Evropi regij in vključuje zavezništvo
med subnacionalnimi igralci in EU. V tem primeru naj bi bil rezultat
premik moči od državne nacionalne ravni na subnacionalno in evropsko raven.
2. Drugi scenarij temelji na hipotezi »brez sprememb«, ko naj bi moč ostala skoncentrirana v rokah nacionalne države.
3. Tretji scenarij temelji na hipotezi o »Evroleviatanu22«, ko naj bi nacionalni in subnacionalni igralci v primerjavi s centralnimi ustanovami
EU moč izgubili oziroma izgubljali.
4. Četrti scenarij gradi na predpostavki, da nacionalna in subnacionalna
raven skupaj nastopita nasproti ustanovam EU, kot tudi drugim državam članicam. V tem primeru gre za branjenje nacionalnih interesov.
5. Peti scenarij temelji na predpostavki o zavezništvu med državami članicami in EK, pri čemer naj bi oboji nasproti subnacionalnih igralcev
svojo moč povečali. Rezultat takega scenarija naj bi bil centraliziran sistem odločanja o evropskih zadevah v samih državah članicah.
6. Zadnji scenarij predvideva, da vsi javnopolitični igralci zato, da bi
imeli koristi, medsebojno sodelujejo. Ta scenarij konfliktov interesov
oziroma prenosov moči in pristojnosti ne predvideva (ibid: 298–99).
V prejšnjih poglavjih smo v kontekstu evropskega povezovanja kar
nekaj pozornosti namenili ideji nastanka novega tipa vladavine, ki ga
različni avtorji razlagajo na različne načine, a v večini primerov s pomočjo omrežnega pristopa. Menimo, da je na tem mestu treba omeniti vsaj
dvoje razmišljanj treh raziskovalcev. Z vidika koncepta mnogonivojske
vladavine in v povezavi z novim regionalizmom Hooghe in Marks
(2001a) govorita o vzpostavljanju transnacionalnih (javnopolitičnih)
omrežij.23 V okviru EU govorita o treh oblikah tovrstnih omrežij. Prva so
sestavljena iz organizacij, ki jih z namenom spodbujanja regionalnega
sodelovanja financira EK. Tukaj gre za spodbude, kot so LEADER,
URBAN ali INTERREG. Druga kategorija so omrežja, sestavljena iz regij,
ki imajo skupne teritorialne značilnosti ali sorodne javnopolitične prob22
23

Država kot »pošast«, ki si prilašča vse pravice posameznika.
O vzpostavljanju in delovanju transnacionalnih (javnopolitičnih) omrežij glej tudi
John (2001: 87–8).
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leme. Tretjo skupino omrežij sestavljajo perspektivne regije, ki pri izmenjavi informacij in posredovanju najboljših praks medsebojno sodelujejo.24 V tej zadnji, tretji skupini omrežij avtorja govorita o evro-regijskem
partnerstvu (ibid: 88).
Na podlagi preučevanja regionalnega ekonomskega razvoja v zahodni
Evropi je po našem mnenju zelo zanimiv tudi koncept, ki prav tako sledi
omrežnemu pristopu, a v širši akademski politološki javnosti ni pritegnil
velike pozornosti. Uvedel ga je Ansell (2000). Avtor govori o t. i. omrežni
politični skupnosti (networked polity) kot posebni obliki sodobne politične ureditve. Omrežna politična skupnost je struktura vladavine, v kateri so tako državni kot civilnodružbeni javnopolitični igralci vertikalno in
horizontalno razpršeni (kot v pluralizmu), vendar medsebojno povezani
s kooperativnimi izmenjavami (kot v korporativizmu). Horizontalni odnosi in povezave med javnopolitičnimi igralci so vsaj toliko pomembni
kot vertikalni, vsi odnosi pa, splošno gledano, temeljijo na mnogoterosti
(heterarchy) in ne hierarhičnosti (ibid: 311). Po našem mnenju ima opisani koncept v primerjavi s konceptom mnogonivojske vladavine prednost, da se v svojem izhodišču osredotoči predvsem na odnose med
tremi tipi javnopolitičnih igralcev – civilnodružbenih oziroma nedržavnih, javnih agencij in (nad)državnih makro struktur (ibid: 309), ne pa toliko na posamezne ravni odločanja (nadnacionalno, nacionalno, regionalno in lokalno), kot je izhodiščna ideja koncepta mnogonivojske
vladavine. Če dejansko želimo govoriti o »enakovrednih javnopolitičnih
igralcih z različnih ravni odločanja« (Hooghe, 1996b; Marks et al., 1996b;
Hooghe in Marks, 2001a), jih moramo obravnavati glede na tip javnopolitičnih igralcev, ne pa glede na raven odločanja, saj ta lahko že vnaprej
determinira hierarhičnost. Vendar pa menimo, da je ključna slabost koncepta omrežne politične skupnosti v tem, da je avtor nalogo okrepitve
nedržavnih /tudi subnacionalne, op. D. L./ javnopolitičnih igralcev in
vzpodbude k sodelovanju med njimi naložil državi (ibid: 300).

5 NAMESTO SKLEPA: POMEN DELIBERATIVNE
DEMOKRACIJE ZA OMREŽNO VLADANJE
V prispevku smo ugotovili, da sta procesa evropskega povezovanja ter
oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik povzročila pojav nove
oblike vladavine – omrežne vladavine. Ta ima gotovo pomembno vlogo,
saj združuje interese množice različnih javnopolitičnih igralcev v visoko
diferenciranem političnem sistemu, ki je zaznamovan z razdrobljenostjo
24

Kot najboljši primer takega omrežja Hooghe in Marks (2001: 89) navajata Združenje štirih motorjev (Four Motors Association), ki medsebojno povezuje regije
Baden-Württemberg, Rhône-Alpes, Katalonijo in Lombardijo.
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javnih politik. V teh procesih imajo brez dvoma pomembno vlogo tudi
subnacionalni igralci, še posebej ob dejstvu, da se na subnacionalni ravni
politične odločitve in predpisi EU neposredno nanašajo na posameznega državljana, torej se na tej ravni skupne evropske politike praviloma
neposredno izvajajo. Zato ni presenetljivo, da imajo subnacionalni igralci v evropskem policy procesu pogosto ključno vlogo, saj najbolje (pre)poznajo probleme na določenem lokalnem oziroma regionalnem ozemlju, kot tudi sredstva za rešitev teh problemov.
Omrežni vidik vladavine torej poudarja predvsem institucionalno
kompleksnost (Klijn, 2003: 32). Vendar pa Skogstad (2003: 326) opozarja
na problem demokratične legitimnosti (rezultatov) omrežne vladavine.
Na tem mestu izpostavljamo pomen deliberativne demokracije. Izvorna
ideja deliberativne demokracije je sprejemanje odločitev na podlagi razprave med svobodnimi in enakopravnimi državljani (Elster, 1998: 1);
njeno jedro je torej ideja širšega javnega posvetovanja25 (Valadez, 2001:
31; Fearon, 1998). Deliberativna demokracija je sestavljena iz dveh elementov: 1) iz kolektivnega odločanja, pri katerem sodelujejo vsi tisti (oziroma njihovi zastopniki), ki jih bodo neke odločitve zadevale (to je demokratični del), in 2) iz sprejemanja odločitev na podlagi utemeljitev, ki
jih drug drugemu predstavljajo vsi udeleženci procesa odločanja, ki so
predani vrednotam racionalnosti in pravičnosti (to je deliberativni ali
posvetovalni del) (Elster, 1998: 8). Osrednja ideja (in prednost) deliberativne demokracije naj bi torej bila v tem, da bodisi s sodelovanjem bodisi
zgolj z opazovanjem javnih razprav državljani izboljšujejo védenje o javnopolitičnih alternativah, razvijajo zmožnost sklepanja kompromisov ter
povečujejo razumevanje skupnega dobrega (Valadez, 2001: 5). Kar pa je
še posebej pomembno z vidika omrežne vladavine v kontekstu evropskega političnega procesa, je naslednje: ideja deliberativne demokracije
ne zahteva, da je rezultat javne razprave v multikulturnih skupnostih
konsenz. V teh skupnostih zadostuje prepričanje sodelujočih, da so imeli
zadosten (enakopraven) vpliv na deliberativni proces in so pripravljeni
na sodelovanje v prihodnjih razpravah (ibid). V tem pogledu lahko deliberativno demokracijo razumemo kot podstat demokratične legitimnosti procesa oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik, v katerega
morajo biti sine qua non vključeni tudi subnacionalni, tj. tako regionalni
kot lokalni igralci.

25

V slovenskem jeziku bi deliberativno demokracijo lahko poimenovali posvetovalna demokracija. Javno posvetovanje razumemo kot proces, v katerem člani politične skupnosti sodelujejo v javni razpravi in kritično premišljujejo o rezultatih in posledicah kolektivno zavezujočih javnih politik (Valadez, 2001: 31).
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ELEKTRONSKA DEMOKRACIJA
NA LOKALNI RAVNI V SLOVENIJI –
POSKUS KONCEPTUALIZACIJE
Andrej A. LUKŠIČ1
V tekstu se avtor zavzema za prekinitev neustreznega trenda
uveljavljanja orodij e-demokracije v Sloveniji, še posebno v
kontekstu sicer zadovoljivega uveljavljanja informacijsko komunikacijske tehnologije na drugih ravneh v političnem prostoru, kar kaže primerjalna študija Economist Intelligence
Unit iz avgusta leta 2004 in analiza uporabe orodij e-demokracije na spletnih straneh slovenskih občin. Avtor vidi izhod
v naslonitvi na deliberativno demokracijo kot ustrezno konceptualno osnovo za apliciranje orodij e-demokracije in na
koncu namesto sklepa oblikuje izhodišča za aplikativni projekt uvajanja e-demokracije v slovenskih občinah. Da bi euprava v Sloveniji zaživela tudi z e-demokracijo, je treba obstoječi trend zaostajanja preobrniti z ustreznejšo politiko
javnih oblasti na lokalni in državni ravni.

UVOD
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) so danes del vsakdanjega življenja. Njihovega socialnega in političnega vpliva preprosto ni
mogoče spregledati. Po eksplozivni uporabi v devetdesetih letih v številnih organizacijah in gibanjih v političnih, vladnih in uradniških institucijah so postale del življenja slehernega posameznika. Te tehnologije so
kaj hitro postale, kot pred njimi že druge tehnologije, nepogrešljiva sestavina modernega načina življenja. Kljub množični uporabi pa je treba
še vedno opozarjati, da so tovrstne tehnologije po svoji naravi ambivalentne (Van Dijk, 1991/94),2 dopuščajo namreč, da se jih npr. v političnem prostoru uporablja za kanoniziranje obstoječih političnih razmerij
ali za vzpostavljanje novih emancipacijskih prostorov oz. za uvajanje
1

2

Dr. Andrej A. Lukšič, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani.
Več o tem glej v Jan A.G.M. van Dijk (1996).
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elektronske demokratizacije ali elektronske demokracije.3 Na osnovi
analitičnih podatkov iz leta 2004 bomo v I. delu najprej pokazati na stanje, ki je bilo doseženo v zadnjih nekaj letih po uvajanju IKT v politični
prostor v srednji Evropi, in v tem kontekstu tudi doseženo stopnjo razvoja v Sloveniji s poudarkom na uvajanju orodij e-demokracije na lokalni
ravni. V II. delu članka pa želimo izpostaviti nekatere elemente, ki na
konceptualni ravni spodbujajo razmišljanje v smeri preseganja nastalega
deficita pri uvajanju orodij e-demokracije na lokalni ravni v Sloveniji.

I. DEL
Stanje e-uprave v srednji Evropi po državah
Poročilo o stanju e-uprave, ki ga je pripravil Economist Intelligence Unit
v avgustu 2004, govori o dosedanjih naporih uvajanja IKT v 10. novih članicah EU in Turčije, in sicer so njihovo uspešnost merili glede na povezavo in tehnološko infrastrukturo – internet, internetne mreže; glede na zakonodajo, ki omogoča in spodbuja uveljavljanje e-uprave – zakoni, ki
omogočajo elektronski prenos storitev; glede na izobrazbo in znanje ter
spretnosti – online in offline; glede na vladno politiko in vizijo razvoja;
glede na razvitost e-demokracije in glede na razvoj online storitev za
državljane in podjetja. Slovenija se je v tej skupini držav in po teh kriterijih uvrstila na tretje mesto, takoj za Estonijo in Češko.
Glede povezave in tehnološke infrastrukture se je najbolj odrezala
Češka, na drugem mestu pa je Slovenija, sledi jima Estonija. Kriterij znanja in izobrazbe, tako online kot offline, kaže, da so v vrhu Estonija, Češka in Slovenija, sledi jim Madžarska. Glede na vladno politiko in oblikovano vizijo je v vrhu Estonija, sledijo ji Češka, Madžarska in Poljska.
3

Elektronska demokratizacija označuje razumevanje IKT kot sredstva za doseganje
večje učinkovitosti in dostopnosti javnosti oz. državljanov do uveljavljene forme
predstavniške demokracije. Glavni zagovornik elektronske demokratizacije so politične stranke in državne (politične) institucije, zato so tudi njihove spletne strani
udejanjanje ciljev elektronske demokratizacije. Največji potencial IKT, ki ga vidijo
ti zagovorniki, je v izboljševanju predstavniške demokracije, medtem ko večina nevladnih spletnih strani udejanja koncept elektronske demokracije, ki pomeni obliko neposredne demokracije z uporabo elektronskih medijev, npr. računalniških
omrežij. Obstajata dva podkoncepta: prvi (neposredna demokracija) predvideva
odpravo predstavniških institucij in političnih strank, do katere naj bi prišlo zaradi
neposrednega dogovarjanja med državljani in vlado. Drugi (participativna demokracija) pa ne predvideva popolne odprave predstavništva, temveč to, da bi uveljavitev elektronske demokracije le pomagala pri olajšanju prenosa političnih informacij in odziva nanje med političnimi predstavniki in državljani oz. kritično javnostjo ter dvignila stopnjo legitimnosti odločitvam, politikam in programom. V
obeh primerih je glavni cilj povečanje stopnje politične participacije (Becker,
2000).
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Slovenija je na skromnem šestem mestu. Online storitve za državljane so
najbolj razvite v Sloveniji, sledita pa ji Estonija in Poljska; online storitve
za podjetja pa so najboljše na Češkem, v Estoniji in Latviji, Slovenija sledi
na četrtem mestu. Zadnji omenjeni kriterij pa je še e-demokracija, kjer so
v vrhu Estonija, Turčija in Češka, Slovenija zaseda zelo skromno sedmo
mesto.
Na osnovi teh kriterijev lahko oblikujemo skupine držav, ki izkazujejo
različne stopnje razvitosti e-uprave. V prvo skupino so uvrščene Estonija,
Slovenija in Češka. V teh državah si vlade načrtno prizadevajo za razvoj
in vpeljevanje e-uprave. V drugo skupino sodijo Poljska, Turčija, Madžarska, Litva in Latvija. V teh državah je stopnja razvitosti infrastrukture na
nižji ravni kot v prvi skupini držav, je pa višja kot v naslednji skupini, ki
jo sestavljata Bolgarija, kjer so internetne storitve zelo drage, in pa Romunija, kjer je internetna infrastruktura razvita najmanj.
Če primerjamo srednjo in zahodno Evropo, lahko ugotovimo, da srednja Evropa za zahodno zaostaja. Stopnja tehnološke razvitosti je nižja,
raven široko-pasovne dostopnosti je občutno manjša, število internetnih
priključkov je manjše, slabša pa je tudi raven znanja. Pri predanosti in
implementaciji e-strategij pa so nekatere države iz zgornjega vzorca na
isti ravni kot države zahodne Evrope. Estonija je bila v devetdesetih letih
celo med prvimi državami, ki so osnovale strategijo za e-upravo, pri internetnih storitvah za državljane in podjetja pa sta Estonija in Slovenija
celo v evropskem ospredju: Slovenija je na tretjem mestu, takoj za Švedsko in Veliko Britanijo, Estonija pa je četrta.

Kriterij e-demokracija
E-demokracija je več kot le dostop do informacij javnega značaja na
spletnih straneh državnih in javnih inštitucij. Njena vsebina se ne izčrpa
niti z možnostjo občanov, da z županom ali člani občinskega sveta komunicirajo preko e-pošte. Tudi če na spletni strani določene ustanove,
npr. občine obstaja e-anketa za preverjanje razpoloženja občanov glede
nekega odprtega vprašanja ali celo e-forum, kjer lahko občani sami izražajo svoja mnenja in med sabo (nemoderirano) razpravljajo, še ne moremo govoriti o e-demokraciji. E-demokracijo razumemo kot splet orodij
za agregiranje mnenj občanov, ki so potem kot taki vključeni v komunikacijske in odločevalske procese v občinskih institucijah.
Na osnovi podatkov iz zgoraj omenjenega poročila lahko ugotovimo,
da Slovenija ne sodi v skupino držav z najbolj razvito e-demokracijo, kjer
sta Estonija in Turčija, ki že načrtno oblikujeta komunikacijske in odločevalske kanale, pri katerih se uporabla IKT. To možnost povratne informacije državljanov oz. občanov so v obeh državah tudi že zakonsko
opredelili. Na njihovih spletnih straneh je mogoče najti e-orodja, ki omogočajo srečevanje različnih zamisli in rešitev tako s strani ministrov in
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zakonodajalcev kot s strani državljanov oz. občanov. V ostalih državah
pa e-demokracija ni prioriteta vlad, zato se uvaja nesistematično, v njih
prihaja le do posameznih poskusov in projektov omejenega dometa.
Tako je temu zato, pravi kolega z neke češke univerze, ker zanimanja za
uveljavljanje dvostranske komunikacije s strani politikov na lokalni ravni
preprosto ni. Razlog za to nekateri vidijo v denarju. Na lokalni ravni so
pripravljeni uvajati e-demokracijo le, če dobijo denar s strani centralne
vlade ali EU. Že zavest o tem, da bi na naslednjih lokalnih volitvah politikom dvostranska komunikacija z občani le koristila, bi bila velika spodbuda v korist uvajanja e-demokracije na lokalni ravni.
Ministrstvo za informacijsko družbo se je odzvalo na poročilo, ki smo
ga zgoraj povzeli, in ugotovilo, da se je Slovenija do sedaj dobro odrezala pri razvoju e-storitev za državljane, nekoliko pa zaostaja pri merilih,
kot sta e-demokracija ter vladna politika in vizija. Dejansko pa v svojih
strateških dokumentih vlada sploh ni omenjala razvoja e-demokracije oz.
ga je omenjala le kot nepomemben del razvoja e-uprave. Slovenija se je
uvrstila na sedmo mesto, ker uporablja le najbolj enostavna orodja, predvsem e-dostop in e-anketo, če pa so na spletnih straneh javne oblasti
prisotni tudi e-forumi, ti niso moderirani in so le v funkciji izražanja razpoloženj in mnenj občanov, nimajo pa kakršne obvezujoče teže v odločevalskem procesu. Bolj natančna analiza spletnih strani z dne 12.
novembra 2004 kaže naslednjo podobo razvitosti e-demokracije v slovenskih občinah:
– od 193 slovenskih občin jih je bilo brez spletnih strani 67, kar pomeni,
da ima 126 občin e-dostop (15 spletnih strani občin pa tega dne ni
bilo dostopnih);
– od 111 občin s spletno stranjo jih le 24 uporablja e-posvetovanje oz. eankete in le 19 e-forume.
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Tabela 1: Orodja e-demokracije v slovenskih občinah
Št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Enota
analize
Občina
MO Celje
MO Koper
MO Kranj
MO Ljubljana
MO Maribor
MO Murska Sobo.
MO Nova Gorica
MO Novo Mesto
MO Ptuj
MO Slovenj Grad.
MO Velenje
Ajdovščina
Beltinci
Benedikt
Bistrica ob Sotli
Bled
Bloke
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brda
Brezovica
Brežice
Cankova
Cerklje na Gore.
Cerknica
Cerkno
Cerkvenjak
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
Dobrna
Dobrova - P. Gr.
Dobrovnik
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Topli.
Domžale
Dornava
Dravograd

Število
e-orodij

Orodja e-demokracije
e-dostop e-anketa e-peticija

x
X1
X1
X1
X1
X1
X2
X1
X2
x
X1
x

e-forum

e-kon- e-volitve
zultacija

e-refe- stran ni stran ne
rendum dostopna obstaja

X1

X2
x
x

x
x

x

x
x
x
x

X1
X
X2
x
x
x
x
X2

X2

X2
X
X
x

X1
X2

x
x
x

X1
X1
X
X
X
x
X1
x
X1
X1
X2
X1

x
X1

X1
X

X2

v občini

1
2
1
1
1
1
3
3
2
1
3
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
0
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
1
2
0
1
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a
45
Duplek
46 Gorenja V. - Po.
47
Gorišnica
48 Gornja Radgona
49
Gornji Grad
50 Gornji Petrovci
51
Grad
52
Grosuplje
53
Hajdina
54
Hoče-Slivnica
55
Hodoš
56
Horjul
57
Hrastnik
58 Hrpelje - Kozina
59
Idrija
60
Ig
61 Ilirska Bistrica
62 Ivančna Gorica
63
Izola
64
Jesenice
65
Jezersko
66
Juršinci
67
Kamnik
68
Kanal
69
Kidričevo
70
Kobarid
71
Kobilje
72
Kočevje
73
Komen
74
Komenda
75
Kostel
76
Kozje
77 Kranjska Gora
78
Križevci
79
Krško
80
Kungota
81
Kuzma
82
Laško
83
Lenart
84
Lendava
85
Litija
86
Ljubno
87
Ljutomer
88
Logatec
89
Loška Dolina
90
Loški Potok
91 Lovrenc na Pohorju
92
Luče
93
Lukovica
94
Majšperk
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X2
X2

x
x

X1

X1

X1
X
X
X

X1
X1
x

X1
X
X
X
X
X

X2
X
x
X2

x
x
X
X

X1

X1
X

X1
X2

X
X
x

X2
X1
X
x
X2
X
x
x
x
X1

x
x
x

X1
x
x
X1
x
x
x

x

x
x

X1
X1

2
1
0
3
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0
2
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
2
1
0
0
1
0
0
1
0
3
0
1
1
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a
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Markovci
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miklavž na D. p.
Miren - Kostanj.
Mirna Peč
Mislinja
Moravče
Moravske Topli.
Mozirje
Muta
Naklo
Nazarje
Odranci
Oplotnica
Ormož
Osilnica
Pesnica
Piran
Pivka
Podčetrtek
Podlehnik
Podvelka
Polzela
Postojna
Prebold
Predvor
Prevalje
Puconci
Rače - Fram
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne
Razkrižje
Ribnica
Ribnica na Poh.
Rogaševci
Rogaška Slatina
Rogatec
Ruše
Selnica ob Dravi
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenska Bistri.
Slovenske Konji.

x
x
x
X1
X1
X1
x
x
x
x
X
X
X
x
x

x
X
X

X1
X
X
X1
x
X1
X1

x

x
x
x
X1

x

X1

x

X1
x
x
x

x
X1
x
x
x
X1
X1
X1
x

x

x
x
x
x
x
x
X1

x
x
x

X1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
2
1
1
1
0
1
2
2
0
3
0
1
1
0
1
1
2
1
1
1
0
1
0
1
0
2
1
0
0
1
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a
145
Sodražica
146
Solčava
147
Starše
148
Sveta Ana
149 Sv. Andraž S.G.
150
Sveti Jurij
151
Šalovci
152 Šempeter-Vrtojba
153
Šenčur
154
Šentilj
155
Šentjernej
156 Šentjur pri Celju
157
Škocjan
158
Škofja Loka
159
Škofljica
160 Šmarje pri Jelšah
161 Šmartno pri Litiji
162 Šmartno ob Paki
163
Šoštanj
164
Štore
165
Tabor
166
Tišina
167
Tolmin
168
Trbovlje
169
Trebnje
170 Trnovska vas
171
Trzin
172
Tržič
173
Turnišče
174 Velika Polana
175 Velike Lašče
176
Veržej
177
Videm
178
Vipava
179
Vitanje
180
Vodice
181
Vojnik
182
Vransko
183
Vrhnika
184
Vuzenica
185 Zagorje ob Savi
186
Zavrč
187
Zreče
188
Žalec
189
Železniki
190
Žetale
191
Žiri
192
Žirovnica
193
Žužemberk
Skupaj občine
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x
x
x
x
x
x
x
x
X1

x
X1

x

x
X1

x

x

x

x
x
x
X1
X1
x
X1
X1
x

x
x

x
x
X1

x
x

x
X1
X1
x
x
x
x
x
x
X1
X1
X1
X1

x
x

x
x

x
x
x
X1
x
x
X1
X1
111

x
24

19

15

x
67

0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
2
0
1
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
3
2
0
1
0
1
1
1
0
1
2
0
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Iz zgornje razpredelnice4 je mogoče razbrati, da je elektronska demokracija v slovenskih občinah omejena le na tista orodja, ki občanom
omogočajo dostop do informacij, medtem ko komunikacijskih orodij
praviloma ni. Tam pa, kjer so ta orodja na spletnih straneh prisotna, igrajo vloge vzporednega agregiranja interesov in oblikovanja skupnih pogledov občanov na zadeve javnega pomena na lokalni ravni. Da bi euprava v Sloveniji zaživela tudi z e-demokracijo, je treba obstoječi trend
zaostajanja preobrniti z ustreznejšo politiko javnih oblasti na lokalni in
državni ravni.

II. DEL
V Sloveniji se v zadnjem desetletju izvaja predstavniško-parlamentarna
demokracija, kot jo poznamo tudi v industrijsko razvitih državah. Tako
kot tam tudi v Sloveniji poznamo vrsto institucionalnih rešitev, ki ne
izhajajo iz koncepta predstavniške demokracije, temveč iz drugih konceptov.5 Najnovejši impulzi za institucionalno dograditev obstoječega
političnega sistema prihajajo z Aarhuško konvencijo,6 ki »zapoveduje«
participativno demokracijo. Čeprav je njeno področje omejeno na okoljevarstveno politično areno, ne gre zanemariti, da daje dobre normativne okvire tudi za širši razmah e-participacije.
Tem trendom pa tudi v Sloveniji niso vsi naklonjeni. Predvsem tisti, ki
v IKT prepoznavajo zgolj možnost centraliziranega nadzorovanja in registriranja, niso v IKT pripravljeni prepoznati nikakršnih drugih potencialov, ki bi koristili razmahu demokracije. Postavili so se v bran obstoječemu predstavniškemu sistemu. Prepričani so, da je treba storiti vse, da se
obstoječi politični sistem ohrani takšen, kakršen je. Kategorično zavračajo kakršno koli razmišljanje o njegovi prenovi v smeri neposredne ali
participativne demokracije. Ta tip demokracije je zanje, čeprav se ohranja hegemonska vloga predstavniško-parlamentarne demokracije, čista
utopija ali celo zelo nevarna politična zahteva, ki nas vrača nazaj v obdobje samoupravljanja, tj. v totalitarizem. Takšna stališča do IKT in do
političnega sistema in/ali demokracije je mogoče zaslediti tako v slovenski politični nomenklaturi kot v nekaterih vladnih politikah, pa tudi nekaterim akterjem iz civilne družbe niso tuja.
Obstajajo pa seveda tudi drugi, ki so veliko bolj naklonjeni e-demokratičnim idejam. To so predvsem tisti (politični in civilnodružbeni) akterji,
4

5
6

Razpredelnico je posodobila Barbara Kvas novembra 2004, in sicer v okviru aplikativnega projekta Odpiranje komunikacijskega in odločevalskega procesa s pomočjo IKT v primeru javnih zadev na lokalni ravni.
Glej Lukšič, I. (1994)
The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision Making
and Access to Justice in Environmental Matters, http:/www.unece.org/env/pp (2.
3. 2003)
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ki so v sedanji politični ureditvi porinjeni na rob ali pa so celo sistemsko
izrinjeni iz komunikacijskih in odločevalskih procesov. Ti obstoječim sistemsko določenim odločevalcem niso več pripravljeni prepuščati odločitev, ki se tičejo pogojev tudi njihovega življenja in delovanja.
Poleg tistih, ki branijo obstoječi predstavniški sistem, in tistih, ki so ga
pripravljeni institucionalno podgrajevati – oboji pa so do neke mere pripravljeni uporabljati IKT – pa obstajajo v Sloveniji tudi tisti, ki ugotavljajo, da demokracija, kakršna koli že je, izgublja svojo podstat s tem, ko pojema moč in vloga političnega sistema nacionalnih držav z razmahom
transnacionalnih korporacij in drugih organizacij, ki lahko voljo nacionalnih držav enostavno obidejo. Oblikujejo se globalni akterji s fragmentirano globalno politično močjo, ki jim šibke (majhne) nacionalne države ne morejo biti kos.7 S tem najedajo suverenost nacionalnih držav in
njihovo moč sprejemanja ter implementacije odločitev na svojem ozemlju. K temu je svoje prispevala tudi IKT. Cela vrsta nacionalnih in nadnacionalnih organizacij je s pomočjo IKT-omrežij oblikovala neformalne
socialne mreže, ponekod pa so nastali celo s korupcijo in kriminalom
povezani nedemokratični in nenadzorovani centri politične moči. To pa
vodi v krizo nacionalne države in njene demokratične ureditve ter v libanonizacijo (balkanizacijo) politik oz. v konec (nacionalne) demokracije.
Te ugotovitve o današnji demokraciji nas opozarjajo vsaj na dve stvari,
ki se ju moramo zavedati in ki seveda vplivata tudi na konceptualni premislek o IKT in demokraciji: v transnacionalnih korporacijah in v drugih
globalnih asociacijah je demokracija daleč pod ravnjo demokracije nacionalnih držav, s svojo nekontrolirano (politično in ekonomsko) močjo
pa od znotraj najeda tudi demokracijo v nacionalnih državah.8 Proces
demokratizacije torej zaostaja, po drugi strani pa je že dosežena stopnja
(nacionalne) demokracije ogrožena.
Diagnozo o krizi nacionalne države in ogroženosti demokracije dopolnjuje Ulrich Beck (2001). Ugotavlja, da nacionalna država slabi zaradi
hkratnega premika institucionalne politike na dve ravni, in sicer po eni
strani na raven globalnih zadev, po drugi pa na raven civilnodružbenih
zadev. Ta pomik je povzročil dvome o političnem primatu nacionalne
države in o pomenu njene institucionalne politike. Te usode nacionalne
države pa ne deli tudi demokracija. Demokracija prav nasprotno v civilni
družbi zaseda nove prostore in dobiva nove forme, ki lahko nadomeščajo ali pa dopolnjujejo že obstoječo institucionalno demokracijo nacionalne države. Tisti (politični) akterji, ki jim gre za emancipacijo in ki
svoje delovanje utemeljujejo na tej diagnozi, seveda uporabe IKT ne zapirajo le v nacionalne okvire, za njih je pravi prostor bitke za demokraci7

8

Kot ilustracijo naj navedemo van Dijkovo stališče, da moči evropskega parlamenta
ali moči Organizacije združenih narodov preprosto ni mogoče primerjati z močjo
nacionalnih držav.
Več o tem je mogoče prebrati v članku A. Lukšiča (2001).
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jo cel svet,9 pri tem pa jim je v veliko oporo prav IKT, s pomočjo katere
se globalno informirajo in organizirajo ter s pomočjo katere komunicirajo in koordinirajo z drugimi po svetu, politično in javno delujejo v svojem nacionalnem okviru. Ne glede na različne diagnoze teh skupin akterjev tako glede demokracije kot IKT pa se vsi zavedajo demokratičnih
potencialov IKT, le da se jim eni zoperstavljajo, drugi pa jih tudi s svojim
delovanjem želijo čim bolj uveljaviti.

Deliberativni modeli komuniciranja
Ugotovili smo, da se do sedaj v Sloveniji nismo bili dovolj pozorni niti na
uvajanje orodij e-demokracije niti na demokratične deliberacije o vrednotenju in sprejemanju odločitev o zadevah javnega pomena. Pomemben razlog za to lahko najdemo v tem, da so tako pri nas kot drugod po
svetu sodobne liberalno demokratske institucije premalo senzibilne za
pluralnost vrednot in pogledov in se pri sprejemanju odločitev veliko
raje naslanjajo na tehnike, pri katerih se favorizirajo »objektivni« strokovni pogledi, kot pa na deliberacije, ki bi se lahko vzporedno odvijale tudi
preko orodij e-demokracije. Deliberacijo v teh ureditvah najbolj pogosto
nadomešča strokovna analiza »stroškov in dobička« (costbenefit analysis,
CBA).
Da bi lahko na konceptualni ravni utemeljili potrebo po uvajanju orodij e-demokracije, bomo najprej razčlenili nekatere bistvene elemente
deliberativne demokracije, ki terjajo reformo in rekonstrukcijo liberalno
demokratičnih institucij, da bi bile te bolj senzitivne tako za tehnološka
tveganja kot tudi za različne premisleke o javnih zadevah.
Teorije deliberativne demokracije so se razvile v dialogu s pomanjkljivostmi teorije in prakse liberalne demokracije10 in svoja spoznanja ponudile kot izziv institucijam sodobnih liberalno- demokratičnih držav.11
9
10

11

Glej v Held, D. (1995) in tudi Low N. (1998).
Mnogi kritiki menijo, da so dejavnosti, ozadja in interesi političnih predstavnikov in
odločevalcev daleč stran od življenja in pričakovanj državljanov. Čeprav periodične
volitve kot kontinuirano discipliniranje izvoljenih predstavnikov preko oblikovanja
javnega mnenja delujejo selekcijsko vsaka štiri leta, pa imajo državljani malo vpliva
na odločitve, ki se sprejemajo v njihovem imenu. Osnovno-predstavniška forma reprezentiranja, tako dominantna v liberalni demokraciji, temelji na dejstvu, da je politični predstavnik sposoben deliberacije in odločanja za druge. Toda kritika trdi, da
je vpliv strankarskih interesov in pomanjkanje prisotnosti ali glasu politično marginaliziranih v političnem odločevalskem procesu način, da so njihovi interesi in pričakovanja sistematično izključeni ali vsaj neustrezno naslovljeni.
Seveda sodobne liberalne institucije niso oblikovane tako, da bi spodbujale spopad in testiranje preferenc in vrednostnih orientacij – državljanstvo je tipično pasivna stvar, ki vodi k moralni in politični nekoristnosti in nepomembnosti volivcev
ter k širjenju ciničnega pristopa do javnih zadev in razumevanja javnega dobrega
(Offe in Preuss, 1991: 165).
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Čeprav pristaja na spoznanje, da je ob dani kompleksnosti sodobnih političnih, ekonomskih in socialnih pogojev nujna delitev političnega dela,
pa deliberativna demokracija ponuja možnost drugačnih form delitev
političnega dela, in sicer takšnih, v katerih se poveča možnost želenega
in možnega državljanskega delovanja in v katerih se državljansko delovanje oblikuje kot del trajnega kritičnega dialoga, kateremu morajo biti
zakonsko opredeljene forme politične oblasti bolj podvržene.12
Ne glede na njihovo notranjo pluralnost so si vse teorije deliberativne
demokracije enotne v tem, da stavijo na institucije,
– ki promovirajo demokratično deliberacijo, ki vključuje razumen politični dialog,
– ki so senzitivne za pluralnost vrednot in
– ki promovirajo politično presojanje, ki upoštevajo različne perspektive.
Deliberativna demokracija deli z liberalnimi teorijami željo po tem, da
bi oblikovala takšne politične institucije, ki bodo reševale konflikte, priznava pa, da se lahko te v procesu soočenja individualnih preferenc in
vrednostnih orientacij transformirajo – prav to pa je bistveno in prav
zato je soočanje tako pomembno. Po teoriji deliberativne demokracije
morata biti zato, da se pridobi višja stopnja legitimnosti in zaupanja v
forme politične oblasti, izpolnjena dva pogoja vključenost (inkluzivnost)
in spontan dialog.
Inkluzivnost je pojem, ki zajema tako prisotnost kot govor: načeloma
so vsi državljani nagovorjeni, da participirajo v političnem dialogu, in vsi
imajo enako pravico, da se predstavijo in postavijo vprašanje, da uveljavljajo svoje razloge, da izražajo svoje potrebe, vrednote in interese in da
oporekajo tistim potrebam, vrednotam in interesom, s katerimi se ne strinjajo. njihovi glasovi ne bi smeli biti izključeni iz političnega procesa; vsi
državljani imajo enako pravico, da se jih sliši.
Spontani dialog zahteva promocijo deliberacije, ki jo je treba razumeti
kot nasprotje »strateški« ali »instrumentalni« racionalnosti. V nasprotju s
strateško manipulacijo in manevriranjem, ki je pogosto značilno za sodobno politiko, lahko skupnost oz. kolektiv označimo, da je deliberativno racionalen in da zanj velja naslednje: njegove interakcije so egalitarne, neprisiljene, kompetentne in osvobojene prevar, goljufij, nad-moči
in strategij (Dryzek, 1990: 202).
Pri načinu komuniciranja v teh skupnostih oz. kolektivih so se nekatere teorije deliberativne demokracije po mnenju feminističnih teore12

Seyla Benhabib pravi: »Po deliberativnem modelu demokracije je nujni pogoj za
pridobitev legitimnosti in racionalnosti v kolektivnem odločevalskem procesu v
polity to, da so institucije v tej polity aranžirane tako, da je to, kar se razume kot
splošen interes vseh, rezultat procesov kolektivne deliberacije, ki poteka racionalno in pošteno med svobodnimi in enakimi posamezniki« (Benhabib, 1996: 69).
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tičark, še posebno Iris Marion Young, preveč naslonile na takšne koncepte demokratičnega dialoga, ki morda malce preveč omejujejo komuniciranje s posameznimi togimi formami in stili racionalne argumentacije, v katerih je komuniciranje vljudno, urejeno, hladnokrvno, oporekanje
pa džentelmensko (Young, 2000: 49). Po mnenju I. M. Young imajo takšni privilegirani tipi debate in izražanja lahko tudi neželen učinek, lahko
namreč utišajo nasprotja in nesoglasja ter razvrednotijo perspektive tistih, ki so manj vešči argumentiranja v takšnih formah. Young zato predlaga, da se ta koncept deliberativne demokracije obogati in razširi, in predlaga, da se uvedejo poleg kritičnega argumentiranja tudi nagovarjanje,
retorika, sposobnost pripovedovanja zgodb oz. pripovedništvo (Young,
1996: 128–133; 2000: 53–80). Vse te tri forme imajo neko značilnost, in
sicer:
– nagovarjanje je forma komunikacije, kjer subjekt prepozna subjektivnost drugih in na podlagi tega vzpostavlja zaupanje,
– retorika je način izražanja političnih izjav in argumentov, ima zelo veliko vlog, ki pomagajo pri inkluzivni in prepričljivi politični komunikaciji, vključno z usmerjanjem pozornosti na določene teme in z vzpostavljanjem medsebojnih odnosov med govornikom in poslušalci,
– pripovedništvo ima prav tako veliko vlog in kljubuje izključevalnim
tendencam ter podpira argumentiranje. Med drugim pripovedništvo
pomaga relativno brezpravnim skupinam, da se javno uveljavijo; ponuja tudi načine, s katerimi dialoško razumevanje obogatijo ljudje, katerih izkušnje in prepričanja so tako zelo različna, da z drugimi ne morejo deliti dovolj predpostavk, ki bi jim omogočale plodno razpravo.
To, kaj se razume pod legitimnimi načini in oblikami komuniciranja,
je še posebno pomembno pri predpostavki, da morajo biti vsi glasovi slišani in upoštevani. Seveda pa kakršno koli formo že prevzame deliberacija, je temeljno to, da ta forma omogoča čim širše okvire za medsebojno
razumevanje v skupnosti/kolektivu in da omogoča dojemanje kar največjega števila perspektiv udeležencev.
Opozoriti pa velja, da tudi različne forme komuniciranja, kot to velja
pri racionalni argumentaciji, niso samodejno zaščitene pred manipulacijo in varanjem in se jih lahko vedno znova uporablja za te namene.13
Zato se mora deliberativne institucije zavestno zaščititi pred strateškim
in manipulativnim delovanjem.
13

Politična aktivnost in vpliv državljanov se širi preko volitev in za sodobne družbe
velja pluralnost interesnih skupin in združenj. Seveda je demokratična narava tega
pluralizma spodkopana s socialnim in ekonomskim neravnotežjem, ki je družbam
inherentno. Izražanje ekonomske moči in socialnega vpliva v veliki meri spodkopava predpostavke politične enakosti, na katere se redno sklicujejo liberalne predstavniške institucije. Kot pravi David Beetham, »svoboda govora in povezovanja ni
garancija le za bolj ekstenzivno politično aktivnost, kot so volitve, temveč je tudi
sredstvo, s katerim se neenakosti civilne družbe prenašajo v politični prostor«.
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Nobenega dvoma pa ni, da inkluzivnost in spontanost dialoga ponujata dobro osnovo za bolj legitimne in zaupanja vredne forme politične
oblasti. Bernard Manin pravi, da je zato treba radikalno spremeniti splošno perspektivo tako liberalnih teorij kot demokratične misli: vir legitimnosti ni vnaprej določena volja posameznikov, temveč prej proces njenega oblikovanja, ki je deliberativen sam po sebi (Manin, 1987: 351-352).
Na isti valovni dolžini je tudi Amy Gutmann ko trdi, da legitimiranje politične oblasti zahteva zagovor pred tistimi ljudmi, ki so od nje oddaljeni,
in da je odločanje z deliberacijo med svobodnimi in enakimi državljani
najboljši možni zagovor (Gutmann, 1996: 344), saj se demokratična legitimnost in zaupanje v oblast vzpostavlja skozi kritično preiskovanje in
preko možnosti za diskurzivni izziv.
Čeprav legitimnost odločitev in institucionalnih aranžmajev temelji na
doseganju inkluzivnosti in spontanosti dialoga, pa se s tem ne pove ničesar o tem, kako se odločitve oblikujejo. To je kontroverzna in še relativno teoretsko neobdelana tema znotraj deliberativne teorije. Se pa po
mnenju Grahama Smitha (2003: 58-59) od konsenza kot koncepta odločanja v deliberativni demokratični teoriji preveč pričakuje. Za mnoge je
konsenz regulativen ideal ali impliciten standard demokratičnega dialoga (Cohen, 1989: 23; Eriksen, 2000: 62). Teoretiki, ki dajejo velik poudarek doseganju konsenza so pod močnim vplivom Habermnasovega argumenta, da je konsenz o moralnih normah implicitno prisoten že v zelo
strukturiranem govornem aktu (Habermas,1990; 1993).
Čeprav je lahko normativni potencial konsenza pomemben, pa obstaja praktični pomislek glede njegove vloge v aktualnih političnih diskurzih. Obstoj in pomembnost vrednostnega pluralizma v sodobnih demokratičnih družbah, še posebno pa spoznanje, da so lahko konfliktne
vrednote nezdružljive in/ali neprimerljive, postavlja konsenz na oddaljen horizont – konsenz je nekaj, kar je, ko gre za kompleksne politične
odločitve, preprosto nedosegljivo. Prav tako pa realne moralne in politične debate, ki izražajo vrednostni pluralizem in zato tudi iz tega izhajajoče konflikte in nedoločenosti, ne opogumjajo teoretskih pričakovanj,
ki se pripisujejo konsenzu. Zadržki do konsenza pa so še večji ob spoznanju, da teoretska stava na konsenz lahko oblikuje prepreke za kritični
dialog in vodi k nadaljnji marginalizaciji neprivilegiranih skupin in perspektiv, ker so, kot predvideva I. M. Young, perspektive privilegiranih najverjetneje dominantne pri opredeljevanju tega, kaj je splošno dobro
(Young, 1996: 126). Zato se lahko zgodi, da prevzem soglasja in konsenza kot temeljnega načela odločanja v skupnosti oz. kolektivu povzroči,
da člani dominantne kulture ali tisti, ki so v večini, pri posameznih zadevah ne bi videli nobenega razloga za to, da bi svoje perspektive iz vidika
drugačnih izkušenj, znanj in uvidov preverili ali pretresli.
Zaradi naštetih pomislekov Graham Smith (2003) predlaga, da je treba
demokratično deliberacijo razumeti ne kot konsenz, temveč kot usmeritev k medsebojnemu razumevanju. To pa pomeni, da se ljudje ne bodo
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vedno strinjali med seboj, bodo pa veliko bolj motivirani za to, da konflikte rešujejo s pogovorom na osnovi argumentov kot pa z drugimi
sredstvi. Medsebojno razumevanje pa terja od udeležencev debate, v kateri soočajo različne poglede na določeno tematiko, da so odprti za možnost, da se po končani refleksiji in skupnem premišljanju njihove izhodiščne preference in preference drugih spremenijo (Baynes, 1995: 216;
Manin, 1987: 351). Udeleženci debate bi morali zato znati prepoznavati
omejitve in zmote tako svojih lastnih perspektiv in sodb, kot tudi omejitve in zmote ostalih. Vrednostni pluralizem in njegov izraz v različnih
perspektivah se lahko s tega vidika razume prej kot vir demokracije kot
pa nekaj, kar demokracijo onemogoča.
Čeprav se je deliberativna demokracija pojavila kot odgovor na zaznane pomanjkljivosti liberalne demokratične prakse in teorije in nasprotuje (liberalnemu) agregatnemu modelu demokracije, pa se proti agregaciji ne postavljajo per se. Zaveda se, da so odločitve imanentne politiki in
da je ekonomija časa tista, ki najbolj vznemirja politične institucije, saj so
te tu zato, da odločitve sprejemajo in izvajajo. Deliberativne odločevalske institucije pa tu kažejo svojo protislovno naravo: obstaja potreba po
institucionalizaciji deliberacije in obstaja potreba po odločitvi. Deliberacija je načeloma nenehna, namreč v procesu medsebojnega razumevanja, argumentativnega dialoga, presojanja in prepričevanja ni nujno
neke končne točke (izvzet je pri tem univerzalni konsenz). Odločitev
sama po sebi pa implicira konec diskurzivnega procesa. Politika terja odločitve, zato je časovna omejitev debate nujna; tu pa se pričnejo napetosti med načelom dobrega medsebojnega razumevanja in učinkovitostjo
(Chambers, 1995: 241).
Čeprav je v teorijah deliberativne demokracije mogoče malo prebrati
o odločevalskih pravilih, je jasno, da morajo biti kolektivne odločitve
soočene z refleksivnimi preferencami. Čeprav odločitev ne afirmira vseh
pogledov, pa so bile vse perspektive v premisleku upoštevana in prav to
dejstvo (procedura predhodne odločitve) je pogoj legitimnosti. Po procesu deliberacije se lahko tudi narava procedur agregiranja spremeni.
Kar je tu pomembno, je spoznanje, da se lahko naše ali njihove preference spremenijo samo skozi spopadanje z drugimi perspektivami in
vrednostnimi orientacijami, ki smo jih sposobni reflektirati udeleženci
debate. Le tako se lahko spremenijo naše/njihove preference in zato
lahko pridemo do bolj razumnih presoj in odločitev. Strokovne elaboracije in agregacijske tehnike, kot je analiza CBA, pa so bolj usmerjene k
poudarjanju (p)osebnih preferenc14 in sodb kot k opogumljanju medsebojnega razumevanja.15
14

Kako na široko se lahko uporabljajo mehanizmi socialne izbire kot so volitve, analiza CBA ali mnenjske ankete, ki se jim pripisuje nevtralnost, ob neenakosti, ki je
inherentna civilni družbi, in ob obstoječih političnih institucijah? Ali morda ti mehanizmi ne spodkopavajo vpliva liberalnega načela, da je vloga demokracije v tem,
da agregira individualne predhodno dane preference v kolektivne izbire? Analiza
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Seveda pa odprtosti do preferenc drugih udeležencev v debati ni mogoče zagotoviti le z oblikovanjem pravil inkluzivnosti in spontanosti ter
nenasilja. Udeleženci teh debat morajo kultivirati posebna nagnjenja, jih
ponotranjiti in v njihovem duhu komunikacijsko delovati. Od njih se pričakuje, da gradijo na medsebojnem spoštovnju in nepristranskosti (pravičnosti), ki omogoča razvoj imaginacije in empatije. Da bi bilo mogoče
to doseči, je treba vztrajati, da udeleženci jemljejo perspektive sogovornikov resno, da dajejo drugim perspektivam enako pravico do moralne
avtoritete, da izražajo odprtost do drugih preferenc, da reflektirajo svoje
lastne vrednote in preference z vidika konfliktnosti in da se izogibajo nepotrebnim konfliktom, da bi dialog ostal odprt in imel možnost za svojo
nadaljnjo transformacijo.
Demokratična deliberacija zato zahteva formo presojanja, ki jo po H.
Arendt imenujemo »povečana umska sposobnost« (enlarged mentality)
(1968; 1982). Razvoj povečane umske sposobnosti povzroča in je hkrati
posledica oblikovanja takšne stopnje moralnega poguma posameznika,
da upošteva in priznava moč argumentov, ki jih ponujajo različni udeleženci, kljub temu da se z njimi ne strinja. Pri tem pa velja uvajati dvoplastno kultivacijo državljanskih vrlin, in sicer:
– za tiste, ki so na področju določene politike (policy) v večini, se zahteva kultivacija vrline državljanske odgovornosti, voljnosti (pripravljenost) prisluhniti in reflektirati perspektive tistih, ki so v manjšini.
– za tiste pa, ki so v manjšini, se pričakuje kultivacija državljanske vztrajnosti, nadaljevanje in nenehna motivacija za prepričevanje drugih v
verodostojnost in pomembnost svojih lastnih perspektiv (Bently in
Owen, 2001).
V deliberativni demokraciji se legitimnost utemeljuje na medsebojnem razumevanju in ne na zahtevi po konsenzu. Legitimnost temelji na
razumevanju in sprejemanju:
– preferenc vseh udeležencev debate in

15

CBA je pokazala, da so takšni mehanizmi socialne izbire redno predmet strateške
manipulacije in da ignorirajo vpliv institucij na oblikovanje preferenc. S tem, da se
jemljejo preference kot dane in nespremenljive, agregacijske tehnike, kot je CBA,
ne morejo uvideti, da politični, socialni in ekonomski kontekst, v katerem se posamezniki znajdejo, oblikuje in sintetizira preference, interese in vrednote. Preference niso eksogene, nekaj vnanje institucionalnemu okviru: odločevalske procedure
se ne bi smele ukvarjatile le z agregiranjem preferenc, temveč tudi z naravo procesa, v katerem se same oblikujejo.
Deliberacija je najprej način soočenja vseh državljanskih etičnih pogledov in spoznanj – takšnih, kakršni so – tako, da drug na drugega vplivajo, in nato način vzpostavljanja osnove, ki omogoča recipročno preispraševanje in kritiko, s tem da omogoča vpogled v to, kateri vložek je boljši od drugega, kar je veliko več kot le agregiranje teh vložkov (Waldron,1999: 106).
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– tega, kako je prišlo do določenega izida ali rešitve in zakaj je bil dosežen tak izid ali rešitev, četudi ostane med udeleženci nestrinjanje o
temeljni naravi odločitve (Miller, 2002).
Vidimo torej, da lahko politične odločitve izhajajo iz:
– (slučajnega) pojava konsenza,
– sporazuma, ki je osnovan na tekmujočih se razlogih in obvezah, kompromisih in večinsko- manjšinskih odločitvah.
Sama tako koncipirana deliberacija ima svojo legitimnost tako dolgo,
dokler udeleženci sprejemajo pogoje, pod katerimi se sprejemajo kolektivne odločitve, toliko časa torej nestrinjenje ne spodkopuje deliberacije
same. V družbah, katerih značilnost je vrednostni pluralizem, je potrebno spoznanje, da bodo antagonizmi in nesoglasja obstajali na vseh področjih politik (policy) in zato se jih ne sme spregledati in ne teoretizirati
(Moon, 1995; Waldron, 1999), kajti šele resna teoretizacija omogoča, da
se najdejo ustrezne rešitve problemov, pred katerimi stojimo.
V deliberativni demokraciji je implicitno prisoten koncept aktivnega
državljanstva. Toda ta koncept razume državljane na nek določen način;
imajo ponotranjeno empatijo, priznavajo različnosti in so pogosto v
konfliktih z drugimi perspektivami in formami rezoniranja. Te lastnosti
spodbujajo tudi same deliberativne forme. Osiromašene pa so tiste demokracije, v katerih se posamezniki držijo preferenc in svoje sodbe oblikujejo izolirano od ostalih. Še več. Če posameznikom niso že sistemsko
dane možnosti, ki bi jih spodbudile in krepile njihove težnje po po preverjanju, artikuliranju in branjenju lastnih preferenc ter zato delujejo
zgolj ultimativno na osnovi svojih presoj, potem je malo verjetno, da so
sposobni tudi empatije do drugih, precej verjetno so slabo informirani
in tudi možnosti nimajo, da bi razvili kritične veščine, ki so potrebne za
artikulacijo, obrambo in preverjanje svojih pogledov (Warren, 1996:
242).
V tem smislu deliberativna demokracija terja več form politične oblasti oz. več institucij, ki so osnovane na inkluzivnosti in spontanosti dialoga in ki so bolj zaupanja vredne in legitimne. Deliberativna demokracija
omogoča tudi bolj informirane politične sodbe in odločitve ter spodbuja
aktivnost državljanov. Po drugi strani pa je zelo sumničava do agregiranja individualnih osebnih sodb (kot je CBA), ko gre za politično odločanje.
Habermas daje pri ščitenju in pri oblikovanju skupne volje v javni
sferi pomembno vlogo liberalni ustavi. Pomen neformalnih deliberacij,
ki se odvijajo v javni sferi, je v tem, da vplivajo na formalne deliberacije
in na odločitve vladnih institucij (Habermas, 1996). Mnoge teorije deliberativne demokracije so prevzele to idejo in se pravzaprav asimilirale z institucijami liberalnega konstitucionalizma. Tako imamo situacijo, da so
obstoječe liberalne institucije reprezentativne demokracije eksplicitno
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močno kritizirane s strani teorije deliberativne demokracije, po drugi
strani pa so te institucije v njej implicitno prevzete, predpostavljene.16
Povezava med javno sfero in formami politične oblasti mora biti vzpostavljena, saj avtentičnost demokracije zahteva, da refleksivne preference vplivajo na kolektivne izide in terja dvosmerno delovanje, in sicer v
tem smislu, da bo toliko časa dokler bo država glavno mesto (čeprav ne
ekskluzivno) kolektivnega odločanja, nujna tudi usmerjenost na državo
in na diskurzivne mehanizme, ki državi posredujejo javno mnenje.
Opraviti imamo torej s spoznanjem dela deliberativnih demokratov
(različnih barvnih odtenkov), da so »mehanizmi transmisije javnega
mnenja državi« posebnega pomena, seveda če se razumejo refleksivne
sodbe državljanov tako, da morajo pomembno vplivati na politični odločevalski proces. In tu je točka, kjer se deliberativna demokracija sooči s
ponujenimi procedurami, ki jih koristno uporablja liberalno-demokratična država, vključno s CBA.
Vprašanje, ali je mogoče oblikovati alternativne institucije, ki bi lahko
dopolnile prakso analiz CBA, hkrati pa ustrezno odgovarjale pluralnosti
vrednot in preferenc, je povsem na mestu. Prav tako vprašanje, ali je mogoče oblikovati institucije, ki bi zagotavljale inkluzivnost in spontan dialog in omogočile refleksijo vrednot in preferenc. Če je odgovor pritrdilen, potem se ponuja institucionalni dizajn ali kot potencialno dopolnilo
ali kot reforma obstoječe liberalno demokratične politične arhitekture.
Tu je treba takoj opraviti z iluzijo, ki izhaja iz nepremišljene heroične
domneve o veliki motivaciji političnih akterjev za demokratično deliberacijo, še posebno, ko gre za premišljanje preoblikovanja institucij. Prav
tako lahko od državljanov pričakujemo preveč v prepričanju, da bodo
pokazali moralni pogum, da bodo kultivirali »povečano umsko sposobnost« (enlarged mentality) in da bodo priznavali nesprotujoče si vrednote. Medsebojno razumevanje je dobrina, za katero se je treba zavestno
odločiti in jo gojiti, tudi s pomočjo vzpostavljanja političnih pogojev, saj
so nerazumevanje, zavračanje, umik in konflikt prav tako možne rešitve.
Pri vsem tem pa je treba biti še posebno pozoren na tiste dejavnike, ki bi
lahko spodkopavali dialog, kot so npr. zahrbtna uporaba moči oz. oblasti, neenakost virov, gospodarnost s časa, omejeno znanje in izkušnje- te
16

Razočaran z asimilacijo deliberativne demokracije v liberalni konstitucionalizem
in zaskrbljen, da bodo deliberativne institucije kooptirane in absorbirane v državo,
je Dryzek razvil teorijo diskurzivne demokracije. Izbral je drugo možnost od dominantne poti deliberativne demokracije in poskuša obdržati kritično usmeritev
proti institucijam liberalne države. Njegova teorija diskurzivne teorije se izogiba
vprašanjem odločevalskih pravil v političnih institucijah in namesto tega izpostavlja deliberacije in diskurze znotraj civilne družbe, pri čemer še posebno ceni delovanje novih družbenih gibanj. Zelo pa je skeptičen do možnosti avtentične deliberacije znotraj državnih struktur (čeprav je lahko v redkih primerih celo mogoča) in
trdi, da je ključna razlike v tem, da diskurzivna demokracija problematizira demokratične potenciale države na način, ki jih liberalni konstitucionalizem ne (Dryzek,
2000b: 82).
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dejavnike je treba pravočasno prepoznati in z njimi mentalno »obračunati« znotraj institucionalnih oblik, ki omogočajo deliberacijo in ki so občutljive na pluralnost vrednot in preferenc.
Tudi če v tem trenutku še ni politične volje za vzpostavljanje takšnih
institucij, pa bo slej kot prej prišla na površje zahteva državljanov po zaupanju in po ublažitvi strahov in stisk, ki jih povzroča politika (politics in
policy). Za potrebe legitimiranja politik bomo na tem mestu omenili tri
potencialne deliberativne modele, s katerimi se lahko presojajo kompetativne vrednote, prepričanja in preference:
– mediacija in deležniške institucije;
– državljanski forumi, kot so deliberativni mnenjski shodi, državljanska
razsodišča in konsenzualne konference;
– referendumi in državljanske iniciative.
Ti modeli ponujajo možnosti, da se v odločevalskem procesu poveča
demokratična deliberacija in refleksija pluralnosti vrednot, in jih lahko
kot bolj ali manj stalne oblike upeljemo na lokalni in/ali nacionalni ravni.
Komunikacijski in odločevalski procesi potekajo lahko le znotraj komunikacijskih in odločevalskih form, ki so bolj ali manj formalizirane in proceduralno dorečene in ki so postavljene v realni in/ali virtualni prostor.
V nadaljevanju želimo prikazati, kako je mogoče realne in virtualne komunikacijske forme in procedure uporabljati kompatibilno in prepletajoče tako, da se izkoristijo prednosti obeh prostorov in da se lahko na
tak način doseže bistveno večja vključenost državljanov oz. občanov, ki
želijo aktivno participirati pri oblikovanju odločitev o javnih zadevah.

NAMESTO SKLEPA: UTEMELJITEV APLIKATIVNEGA
PROJEKTA UVAJANJA ORODIJ E-DEMOKRACIJE V
SLOVENSKIH OBČINAH
Projekt uvajanja orodij e-demokracije v občinah v Sloveniji je usmerjen
na vzpostavljanje komunikacijskih in odločevalskih procesov ob nekem
praktičnem vprašanju ali ob neki zadevi javnega pomena, ki se bodo
hkrati odvijali tako v realnem kot v virtualnem prostoru in se bodo tudi
vsebinsko medsebojno prepletali in dopolnjevali. Da bi lahko dosegli ta
cilj, razumemo občino kot politično skupnost, v kateri delujejo v javnem
in političnem lokalnem prostoru različni akterji. Ti akterji z artikulacijo
zaznanih težav v LS oblikujejo tisto, kar postane javen in/ali politični
problem in kot taki vstopijo v komunikacijski in odločevalski proces. Na
lokalnoinstitucionalni ravni je odločevalski proces za posamezne akterje
lahko bolj ali manj zaprt. Kadar je na dnevni red uvrščen problem, katerega rešitev prizadene celotno lokalno politično skupnost (oblikuje pogoje njihovega bivanja in kvaliteto življenja), so lahko posamezni akterji
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te skupnosti sistemsko izključeni iz iskanja rešitve, ni pa jim odvzeta
moč, da bi v fazi implementacije ustavili njeno udejanjenje. V tem projektu nas torej zanimajo tisti življenjsko-praktični problemi lokalne skupnosti, ki se tičejo vseh in pri katerih je treba odpreti odločevalski proces
in omogočiti participacijo tudi tistim, ki imajo to moč, so pa sistemsko
izključeni iz procesov odločanja. Skozi vodeno javno razpravo želimo
doseči čim večje medsebojno razumevanje in končni odločitvi tako zagotoviti legitimnost ter omogočiti njeno učinkovito uresničenje oz. odgovoriti na vprašanje, ali je mogoče z vključevanjem zainteresirane javnosti v komunikacijski in odločevalski proces ob uporabi IKT povečati
stopnjo legitimnosti in uresničitve politik, programov, načrtov in strategij ter posameznih odločitev, ki se nanašajo na skupne zadeve lokalne
skupnosti.
V ta namen bomo v izbranih občinah s pomočjo predstavnikov javne
oblasti in drugih lokalnih akterjev ter zainteresiranih občanov (analiza
politik in usmerjeni intervjuji) identificirali praktično vprašanje oz. problem ali zadevo, ki terja zato, da bi se ustrezno rešila, participacijo tistih, ki
so bili do sedaj iz kakršnih koli razlogov izključeni iz komunikacijskega
in odločevalskega procesa. V nadaljevanju bomo v okviru projekta v virtualnem in realnem prostoru organizirali takšne komunikacijske forme,
ki bodo omogočile aktivno participacijo do sedaj izključenih akterjev.
Pri tem si bomo pomagali tudi z IKT, še posebno z orodji e-demokracije
in organiziranjem delavnic. Rezultati komunikacijskega procesa bodo
osnova za končno legitimno odločitev lokalne javne oblasti o tem, ali naj
se in na kakšen način naj se reši praktični problem. Z izvedbo opisanega
aplikativnega projekta se stanje e-demokracije v Sloveniji ne bo bistveno
popravilo, bomo pa pridobili izkušnje, ki so in bodo še kako potrebne
pri demokratiziranju demokracije v Sloveniji.
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POLITIČNA SOCIALIZACIJA MLADIH
(OB SPREMLJANJU URESNIČEVANJA LOKALNE
DEMOKRACIJE V LETU 2002)
Alojzija ŽIDAN*

V prispevku avtorica oblikuje dva didaktična vzorca za
obravnavo vsebin s področja lokalne demokracije. Poudarjen
je pomen vzgoje za demokracijo. Teme in problemi lokalne
demokracije so del spremenljivih kurikularnih vsebin, ki naj
bi socializirale mlade v državljansko aktivne ljudi. Tudi lokalno demokracijo mora učeči se spoznavati, da bo lažje celovito
razumel delovanje demokracije v pluralno odprti slovenski
družbi.

1 UTEMELJITEV AKTUALNOSTI VSEBINE
Namen prispevka je prikazati pomen ustvarjalne, moderne, participatorne in izzivne družboslovne didaktizacije, natančneje učnih vsebin, ki
lahko učečemu se spregovorijo o temah in problemih, ki se pojavljajo
pri uresničevanja lokalne demokracije, in sicer na primeru volitev v letu
2002. Trenutno učeči se so v letu 2002 lahko pri pouku družboslovja v
osnovni ter srednji šoli spremljali številne teme s področja lokalne demokracije. Gre za teme, ki so v osnovni šoli, vključene v predmet Državljanska vzgoja in etika, v srednji šoli pa v hrbtenični družboslovni predmet Sociologija. Nikoli ni nepomembno, kako se profesor didaktično
loteva obravnave družboslovnih tem. Obravnava mora biti za učečega se
vselej motivirajoča in izzivna. To bomo poskusili upoštevati tudi pri naši
vsebinski obravnavi.
Predmet Državljanska vzgoja in etika, ki se je v prenovljeni devetletni
osnovni šoli komaj začel izvajati, lahko učencu prikaže tudi pomembnost njegove tako imenovane državljanske pismenosti. Državljanska pismenost je za mladega človeka iz dneva v dan pomembnejša, in sicer
tako zelo, kot so pomembne njegova informacijska, komunikacijska in
socialna pismenost. Že mlad človek naj bi čim bolje razumel vse bolj
*
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zapleten in spremenljiv dinamizem globaliziranega družbenega življenja, skratka, pridobival naj bi si državljanske kompetence.
Z negovanjem etične ter državljanske občutljivosti je treba nadaljevati
tudi v srednji šoli. Še posebej pri obravnavi socioloških kurikularnih vsebin. Tudi to predmetno področje lahko pri mladem človeku utrjuje
temelje njegove državljanske kulture.
Šola je sicer formalna učna ustanova, kar pomeni, da je tudi pomembna kulturna in civilizacijska . V njej poteka institucionaliziran proces vse
bolj zahtevne socialne vzgoje in izobraževanja. Tudi šola mora kljub svojemu formalnem značaju pri mladih negovati pozitiven odnos do demokracije, to je do demokracije kot vrednote, kot vsebine, ki se nenehno
spreminja. Demokracija je kontekstualna družbena vrednota. To vrednoto lahko učitelji družboslovnih premetov pri mladih negujejo na različnih ravneh: vsebinski, didaktični in odnosni. In kar ni nepomembno:
tudi preko obstoječe šolske kulture. Skratka, preko svojih celotnih življenjskih praks. Le z oblikovanim pozitivnim odnosom do demokracije v
šoli si bo mlad človek lahko oblikoval pozitiven odnos tudi do demokracije v družbi. Spoznal bo, da lahko naša družba uresničuje demokracijo
tako na državni kot lokalni ravni. Uresničevanje demokracije na obeh
ravneh je zahtevno in odgovorno opravilo.
V šolo informacijske družbe, ki se nenehno spreminja, prodirajo nove
paradigme. Te poudarjajo:
– kakovost,
– individualizacijo,
– nove vrednote in demokracijo,,
– različne stile učenja in poučevanja,
– uporabo komunikacijsko-informacijske tehnologije.
Vstop novih paradigem v šolski prostor postavlja tudi zahtevo po vse
bolj kakovostni didaktizaciji pedagoškega procesa. Samo z didaktično
kakovostno izvedbo učne ure je mogoče krepiti državljansko kulturo
učečih se. To pa bodo mladi lahko pozneje v svojem življenju uresničevali tudi na lokalni ravni.
Kako se bomo v pričujočem sestavku lotili obravnave tem, aktualnost
katerih smo pravkar izpostavili? Preden bomo poskusili odgovoriti na zastavljeno vprašanje, še opozorimo, da so teme s področja lokalne demokracije zelo številne. Vseh seveda ne bomo poskusili didaktizirati.
Učitelj družboslovja se lahko loti obravnave naslednjih tem:
– lokalna demokracija in lokalne volitve;
– volilna (ne)udeležba na lokalnih volitvah;
– selekcija kandidatov na lokalnih volitvah;
– volilni sistemi na lokalnih volitvah in neodvisni kandidati;
– ženske v lokalni politiki;
– civilna družba in lokalne volitve;
– župani in lokalne volitve;
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– želene in potrebne prvine osebnosti županov;
– mediji in lokalne volitve;
– vloga lokalnih skupnosti v evropskih politikah.
Najprej bomo prikazali konkreten primer možne uporabe problemske didaktizacije kurikularnih vsebin s področja lokalne demokracije
v osnovni šoli, in sicer pri še relativno mladem predmetnem področju
Državljanska vzgoja in etika. Zatem se bomo lotili izgradnje učnega vzorca tudi za predmetno področje Sociologija.
Pri didaktični izgradnji obeh učnih vzorcev se bomo opirali tudi na
tuja (še posebej evropska) didaktična spoznanja ter priporočila, in kar je
tudi pomembno: na številna pomembna raziskovalna spoznanja projektov, ki potekajo na FDV v okviru Centra za politološke raziskave.1
Upoštevali bomo tako imenovane didaktične aksiome, ki zapovedujejo:
– učeče se je treba z vsebinsko obravnavo kar najbolj motivirati;
– učeče se je treba vključevati v razlago;
– učeče se je treba spodbujati, da o obravnavani snovi izrazijo kritično
mnenje;
– učečim se je treba priporočiti dodatno literaturo, vire in sredstva.

2 DIDAKTIZACIJA TEMELJNIH VSEBIN S PODROČJA
LOKALNE DEMOKRACIJE IN NJENEGA URESNIČEVANJA
NA LOKALNIH VOLITVAH V LETU 2002
Kje so lahko (morajo biti) učiteljeva vsebinska težišča pri ustvarjalni in
problemski obravnavi vsebin s področja lokalne demokracije?
Mladi morajo začutiti, da je tudi lokalna demokracija v Sloveniji zelo
pomembna oblika uresničevanja demokracije. »Lokalna demokracija je v
svojem bistvu mnogo bliže ljudem kot državna organizacija; zadeve lokalne demokracije so ljudem tudi mnogo bolj razumljive kot odločanje o
državnih zadevah. Poleg vsega tega je neposredno participacijo prebivalcev tudi po čisto organizacijski, tehnični in finančni plati mnogo lažje izvajati na lokalni ravni, kar še zlasti drži zaradi bistveno drugačne narave
odnosov v lokalni skupnosti, saj gre za precej bolj tesno povezano skupnost kot je to primer države. Tudi vsebina odločitev je v taki skupnosti
drugačna, saj ne gre za odločanje o splošnih političnih vprašanjih, temveč o zadevah lokalnega pomena, ki zadevajo vse prebivalce lokalne
skupnosti« (Brezovšek, 2004: 5). Mladi se morajo seznaniti tudi z dejstvom, da je lokalna demokracija v Sloveniji zagotovljena v tako pomembnem dokumentu, kot je ustava. Soočiti se morajo s tem, da je »participa1
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cija ljudi v lokalni politiki /…/ način, s katerim ljudje izražajo svoje mnenje
o javnih zadevah in sodelujejo v različnih oblikah in organih lokalne
skupnosti« (Brezovšek, 2004: 7). Znanje o lokalni demokraciji jih mora
nadalje prepričati, da je tudi lokalna demokracija vrednota z mnogimi (še
posebej volilnimi) razsežnostmi. Nadalje je želeno, da so mladi seznanjeni tudi s tem, da so v Sloveniji lokalne volitve v primerjavi s parlamentarnimi žal večkrat zapostavljene, pa tudi s tem, da so na lokalni ravni možne
različne oblike politične participacije. Učenci in dijaki se morajo zavedati
tudi tega, da je lokalna demokracija lahko različno razvita ter da je delež
žensk v lokalnih predstavniških telesih v Sloveniji še vedno zelo nizek.2
Želeno je, da profesor družboslovja mlade opozori tudi na to, da je sodobna družba zelo kompleksna, polna sprememb, tveganj, novih izzivov
itd. Tudi slovenska družba je pomembna tvorka takšne sodobne družbe.
Tudi slovenska družba se je morala odreči idealu neposredne demokracije in sprejeti ureditev predstavniške demokracije. Omenjena demokracija
sicer ni idealna, je pa najboljša od vseh trenutno dostopnih demokracij.
Pedagoško delo pri obravnavi pričujočih učnih vsebin z mladostniki ne
sme biti receptološke narave.

3 UČNI VZOREC ZA OBRAVNAVO TEM S PODROČJA
LOKALNE DEMOKRACIJE PRI PREDMETU
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA
Najprej se zadržimo pri učnem vzorcu, ki predstavlja eno od možnih
obravnav nekaterih tem s področja lokalne demokracije pri predmetu
Državljanska vzgoja in etika. Predstavljeni učni vzorec z ustvarjalnimi didaktično-delovnimi strategijami je odprt. Se pravi, da izvajalcu nudi možnosti za prilagoditev osebnemu načinu izvedbe. Teme so spremenljive,
zato jih lahko učitelj obravnava v okviru učne enote »Urejanje skupnih
zadev – vprašanja demokracije«. Vodilna didaktična načela za kakovostno izpeljavo pedagoškega procesa so: problemskost, demokratičnost, individualizacija, dinamičnost in življenjskost.
Uporabljenestrategije naj pri osnovnošolcu razvijajo tako konvergentno (en problem – ena rešitev) kot divergentno razmišljanje (en problem
– več možnih rešitev).
Želeno je, da didaktično-delovne strategije učečemu se tudi odpirajo
probleme, ne le, da mu zgolj posredujejo vse rešitve. Zato je izbrani tip
družboslovne učne ure dvojne narave. In sicer gre za implementacijo
(pridobivanje ) novih spoznanj o lokalni demokraciji ter navajanje učečega se na samoizobraževanje o vsebinah s tega področja. Tudi pri tovrstni vsebinski obravnavi se učenec že lahko sooči s konceptom vseživ2
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ljenjskega učenja kot izrazito dinamičnim konceptom tretjega tisočletja.
Pri tako didaktično zasnovani učni uri se učenci naučijo tudi novih pojmov, kot so na primer: demokracija (na državni, na lokalni ravni), načela
demokracije, državljanska kultura, vseživljenjsko učenje, vrednota, družbeni dogovor, svoboda, odgovornost. Tudi teme s področja lokalne
demokracije lahko osnovnošolce kakovostno socialno izobrazijo in
vzgojijo. S tovrstno vsebinsko obravnavo lahko učitelj družboslovja pri
učečem se uresničuje naslednja znanja:
– učeči se še natančneje spozna demokracijo kot vrednoto in kot proces;
– učeči se spozna možnosti konkretnega uresničevanja demokracije v
pluralni družbi;
– učeči se spozna prednosti uresničevanja demokracije na državni in lokalni ravni.
Poglejmo, kako si lahko pri učni uri sledijo didaktični dogodki. Uro
lahko učitelj začne s kakovostnim pogovorom z učenci. Zastavi jim lahko
delovna vprašanja: Kaj vam osebno pomeni demokracija? Ali ste se že
morebiti soočili s kakšnimi (katerimi) internetnimi gradivi o demokraciji? Ali ste se morebiti soočili tudi že s kakšnimi (katerimi) življenjskimi
ravnanji, za katere bi lahko osebno sodili, da so bila izrazito nedemokratična? Katera so osnovna načela demokracije?
Načela demokracije in drugo lahko učitelj prikaže z uporabo programa
Power Point. Nato sledi opis in razčlemba načel, ki so:
– enakost vseh državljanov;
– zaščita človekovih pravic;
– individualna svoboda znotraj družbenega konteksta;
– izobraževanje kot človekova pravica in ne le privilegij določenih slojev družbe;
– pravna država.
Želeno je, da osnovnošolci učitelju utemeljijo, kaj pomeni vsebinsko
in procesno uresničevanje demokracije, nadalje uresničevanje demokracije na individualni ter družbeni ravni, zakaj je demokracija tako zelo pomembna vrednota civilizirane in kultivirane družbe tretjega tisočletja, ali
se strinjajo s trditvijo, da je demokracija osrednja vrednota današnjega
časa. Vprašamo jih lahko tudi, kako oni sami v svojem življenju uresničujejo demokracijo. Naslednja didaktična dogajanja so lahko namenjena
pojasnjevanju mladim, da lahko v naši družbi demokracijo uresničujemo
tako na državni kot lokalni ravni. Učence lahko učitelj na primer vpraša,
katere so vsebine uresničevanja državne in lokalne demokracije. Pri tem
se lahko poudari, da je bilo v tem pogledu v Sloveniji še posebej zanimivo leto 2002. Pri obravnavi mora še posebej priti do izraza naslednje:
uresničevanje demokracije na lokalni ravni (volitve županov itd.) ni nič
manj odgovorno kot na državni ravni.
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4 UČNI VZOREC ZA OBRAVNAVO TEM S PODROČJA
LOKALNE DEMOKRACIJE PRI PREDMETU SOCIOLOGIJA
Pri predmetu Sociologija je mogoče mladim povedati zelo veliko o racionalnih življenjskih praksah. Tudi o takšnih, ki jih bodo potrebovali pri
izpričevanju volilne pravice.
Razumljivo je, da morajo biti teme s področja lokalne demokracije mladim v srednji šoli predstavljene na višjih, zapletenejših učnociljnih taksonomskih ravneh kot v osnovni šoli. Tudi tokrat mora učitelj upoštevati, da
je treba od tradicionalnega pouka preiti k sodobnemu, v izzive usmerjenemu pedagoškemu delu. V tem kontekstu naj si še dovolim opozoriti,
katere so bistvene značilnosti tradicionalnega in sodobnega pouka.
Značilnosti tradicionalnega pouka:3
– učni proces je osredotočen na učitelja;
– pouk večinoma poteka v frontalni obliki;
– komunikacija je akcijsko-reakcijska;
– težišče je na informiranju;
– učenci so nesproščeni, nemotivirani;
– razred je miren, brez delovne vneme – naveličanost;
– poudarek je na pomnjenju, reprodukciji;
– učeči se ima malo možnosti za izražanje svojih zamisli;
– učitelj je vodja, ki prevladuje;
– učitelj govori večino časa;
– komunikacija je pomanjkljiva, skromna, povratna informacija pa večinoma le ob ocenjevanju;
– vsebina je čustveno nevtralna.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Značilnosti sodobnega pouka:
učenec je središče učnega procesa;
pedagoško delo poteka v fleksibilnih skupinah;
komunikacija je vertikalna in horizontalna;
učeči se so sproščeni, motivirani;
poudarek je na razumevanju, produktivnem učenju;
pri reševanju problemov je upoštevana pobuda učencev;
učitelj je organizator, animator, moderator, mentor, svetovalec;
težišče dejavnosti je na učenju učencev;
prisotno je sprejemanje in dajanje povratnih informacij;
vsebina je čustveno angažirana.

Prav sodobni družboslovni pouk ali – bolje in širše rečeno – kompleksno pedagoško delo naj mladim pri predmetu Sociologija pomaga uresničevati mnoge pomembne potrebe, kot so:
3

Primerjalna analiza značilnosti tradicionalnega in sodobnega pouka je povzeta po
Tomić (2002).
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a) potreba po avtonomiji – dijaki si morajo pridobiti nadzor nad lastnim
življenjem;
b) potreba po kompetentnosti – bolj ko se bodo mladi počutili uspešne
pri dejavnostih, večja bo njihova vztrajnost pri izpolnjevanju teh dejavnosti;
c) potreba po pripadnosti in povezanosti – mladi naj bi bili povezani ne
samo z vrstniki, temveč tudi z učitelji;
d) potreba po samospoštovanju – ta potreba združuje občutek lastne
vrednosti, samozavest in spoštovanje edinstvenosti drugega; pri tem
je pomembna vzpostavitev občutka identitete;
e) potreba po zadovoljstvu – spodbujanje interesov pri učečih se je del
učenja, ki navdušuje. Dijakova dejavna udeležba je nujna, če želimo
doseči cilje, kot so razumevanje in pomen določenega znanja.
Kakovostno poučevanje družboslovja mora izhajati iz učiteljeve identitete in integritete. To vodilo mora profesor družboslovja uresničevati
tudi pri obravnavi tem s področja lokalne demokracije. To pa pomeni,
da mora upoštevati, da so dijaki sotvorci njegove tako imenovane vselej
edinstvene pedagoške, delovne in razredne strukture. Dijaki so si med
seboj zelo različni. Eni so lahko za kompleksno pedagoško delo nemotivirani, drugi so zunanje motivirani, spet tretji so dijaki s ponotranjeno
motivacijo (pri njih je še vedno močan vpliv zunanjih spodbud in priznanj), lahko pa dijaki tudi so mešano motivirani ali notranje motivirani.
Notranje motivirani dijak se od nemotiviranega dijaka loči po številnih
značilnostih: uči se z veseljem, je radoveden, maksimalno izkorišča lastne sposobnosti ter krepi lastne interese. Različno motivirani dijaki učna
sporočila implementirajo zelo različno. Razlikujemo pet zunanjih in pet
notranjih čutov: vizualni, avditivni, kinestetični, alfaktorični in gustatorični čut (vid, sluh, otip, vonj, okus). Evropejci smo najbolj razvili vidno zaznavanje, sledita slušno in otipno zaznavanje, nato pa še vonj in na koncu
okus.
Tudi poznavanje tako imenovanega modela petih čutov stalno opozarja profesorja sociologije, da nenehno razmišlja o vedno novih, kakovostnejših didaktičnodelovnih prijemih. To velja seveda tudi pri vsebinah, ki so tokrat predmet naše didaktizacije. Kako je lahko profesor
sociologije moderator didaktičnih dogajanj in komunikacije pri kompleksnem pedagoškem delu, ki je namenjeno obravnavi tem s področja
lokalne demokracije?
Tokrat bomo za možen modelov izvedbe ure pri predmetu Sociologija uporabili tako imenovani matsistem didaktičnega izvajanja. Ta ima
štiri strateško pomembne stopnje, in sicer:
– motivacija;
– obravnava, pridobivanje novih vsebin;
– aplikacija novih vsebin;
– oblikovanje kreativnih ugotovitev.
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Tudi za učitelja sociologije je večno aktualna tema, kako do še bolj kakovostnega poučevanja. Kako lahko učitelj motivira učeče se za razmišljanje o temi, ki jo obravnavamo? V motivacijski stopnji družboslovne
učne ure je lahko uporabnik tako imenovanega vrelca idej. Učeči se mu
lahko izpostavljajo vsebinske sklope in z njimi povezane ideje, ki so
povezane s temami s področja lokalne demokracije. To so lahko denimo
lokalna demokracija in lokalne volitve, izbor kandidatov na lokalnih volitvah, ženske v lokalni politiki, župani in lokalne volitve, mediji in lokalne
volitve ali vloga lokalnih skupnosti v evropski politiki. Učitelj lahko osmisli pomen obravnave lokalne demokracije tako, da učeče se opozori,
da bodo tudi oni pozneje v življenju uresničevalci lokalne demokracije,
kajti na lokalni ravni bodo uresničevali svojo volilno pravico, lahko pa
bodo celo kandidirali za župane.
Pri motiviranju učečih se lahko na primer učitelj prikaže slike (uporaba metode fotogovorice) nekaterih županov. Učeči se lahko komentirajo, nosilci katerih bistvenih kakovostnih prvin so te osebnosti, ki so jim
volivci zaupali odgovorno nalogo. Ker odraščajo dijaki v zelo različnih
lokalnih skupnostih, bodo njihovi komentarji verjetno zelo zanimivi.
Zelo različne lokalne skupnosti se namreč razlikujejo po svoji razvitosti,
prebivalcih, problemih in tako dalje. Še nadalje lahko učitelj vključi v
svoje pedagoško delo tudi časovno premico. To na primer pomeni, da
mu učeči se strokovno razloži, kako je bilo z uresničevanjem lokalne demokracije v preteklosti.
Učitelj mora v pedagoški proces vključevati tudi tako imenovano primerjalno komponento. To pomeni, da prosi učno skupino, naj mu izpostavi prvine uresničevanja lokalne demokracije v tujini. Dijaki naj spregovorijo tudi o vlogi lokalnih skupnosti v evropski politiki, tudi lokalna
demokracija namreč lahko prispeva k izboljšanju demokracije v Sloveniji in svetu. To je lahko osrednja misel, ki jo lahko učitelj nadalje izpostavi
tudi za vzpodbuditev kakovostnega diskurza učečih se. Pozornost naj
torej učitelj nameni sistematični obravnavi temeljnih značilnosti uresničevanja lokalne demokracije, pri čemer lahko pritegne primer lokalnih
volitev iz leta 2002.
Naslednjo (se pravi tretjo stopnjo) matsistema lahko nameni obravnavi konkretnega primera uresničevanja lokalne demokracije v Sloveniji.
Pri tem lahko uporabi igro vlog. Tako lahko učeči se simulirajo prizore
razreševanja nekaterih zapletenih problemov lokalne skupnosti. Pri tem
bo izpostavljena različnost mnenj učencev, njihovi bolj ali manj strpni
komunikacijski vzorci in sploh njihova sposobnost razreševanja problemov.
V izvajanje pedagoškega procesa naj učitelj vključuje tudi ugotovitve
raziskav Centra za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede
ter Slovenskega javnega mnenja. Tako bo pedagoško delo tudi raziskovalno podkrepljeno. V tem kontekstu naj opozorim, da so zagovorniki
prepleta pedagoškega procesa z raziskovalnimi ugotovitvami tudi Finci.
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Z raziskovalno obarvanim pedagoški procesom se lahko povečuje tudi
participacija v učnem procesu. Sintetično stopnjo matsistema učne ure
lahko učitelj izvede z oblikovanjem kreativnih (bistvenih) povzetkov
spoznanj učne ure. Tiste učeče se, ki imajo računalnik, lahko tudi nagovori, naj si na medmrežju izberejo neko besedilo o demokraciji, nato pa
njegovo vsebino strokovno soočijo z obravnavanim pri šolski uri.
Pri pričujočem učnem vzorcu smo izpostavili nekaj delovnih prijemov, ki učiteljem družboslovnih predmetov omogočajo uresničevanje
želenih (nujnih) dimenzij njegovega pedagoškega dela, na primer:
– dinamičnost učne ure;
– usmerjenost učne ure v posameznega učečega se;
– krepitev njegove samomotivacije;
– vsebinska povezljivost učne ure;
– osmišljenost učne ure.
V učno uro smo vgradili tudi raziskovalne prvine ter prijem mednarodne primerjave (poučevanje družboslovja na Finskem). Osebno želim,
da prikazana možna izvedba učne ure še nadalje vodi učitelje sociologije
in sploh družboslovja k vnosu njihovega eksperimentalnega duha v
obravnavo številnih in spremeljivih tem in problemov, ki jih odpira področje lokalne demokracije. Učitelj naj problematiko lokalne demokracije spremlja skozi različna časovna obdobja in jih vsebinsko ter didaktično stalno nadgrajuje.

5 ŠE O POMENU DEMOKRATIČNE VZGOJE
Doslej smo že nakazali, da je uresničevanje demokratične vzgoje ena
izmed zelo pomembnih nalog pluralnega izobraževalnega sistema. Posameznik naj bi se resnično izobraževal zato, da bo bolj celostna osebnost,
osebnost z več in bolj kakovostnimi znanji, spretnostmi, sposobnostmi,
vedenji in kompetencami. Naš sistem gradi na strateško pomembni vrednoti, ki se imenuje demokracija. Zato je smotrno, da o njej učeči se izvedo čim več in na čim boljši način, in sicer tako v osnovni kot v srednji
šoli. Pomembna naloga učiteljev družboslovnih predmetov je vzgajanje
za življenje. Švicarski didaktiki govorijo o velikem pomenu učenja iz
življenja in za življenje. Tudi demokratične vzgoje naj bi se mladi učili iz
življenja in za življenje. Ta vzgoja pa je individualna in državljanska.
Termin državljanska vzgoja lahko razlagamo zelo široko. V različnih
deželah se uporabljajo zelo različni pojmi. Ti izražajo tudi zelo različne
vidike ter tradicije. Denimo: civilna vzgoja, politična vzgoja, pouk o
državljanskih pravicah.
Mladostnike je treba pripravljati za participacijo v demokratičnih procesih. Zato se mora že v osnovni šoli otroku omogočiti obvladovanje demo-
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kratičnih načel strpnosti, sodelovanja, odgovornosti in spoštovanja pravic
drugega. Zelo pomembno je graditi pri mladostnikih pozitivno samopodobo, skratka, jih pripraviti za življenje v demokratični, odprti družbi.
V moderni državi temelji sistem vzgoje in izobraževanja na načelih
demokratičnosti, avtonomnosti in enakih možnosti – to so načela človekovih pravic in pravne države. Posameznika je treba naučiti sprejemljivih načinov vključevanja v skupnost, s čimer je neposredno povezana
vzgoja za strpnost, solidarnost in odgovornost.
Državljansko vzgojo določajo svoboda, demokratičnost, pluralnost
itd. Osnova državljanske vzgoje so socialne vrednote. Temeljne med
njimi so: demokratičnost, svobodnost, pluralnost, kulturnost, civilizacijskost, pravičnost, svoboščine. Pouk državljanske vzgoje je lahko uspešen
le v šoli kot demokratični instituciji, za katero so značilni pluralnost, torej
načelo strpnosti do drugih in drugačnih. Če hočemo vzgojiti razsodne
državljane, je treba kultivirati presojanje, ki vključuje kritično mišljenje
že v šoli, tako v osnovni kot srednji. Izobraževanje v multikulturnem
okolju naj bi pripomoglo k razvijanju spretnosti demokratičnega izobraževanja.

6 SKLEP
V prispevku smo obravnavali politično socializacijo mladih v informacijski družbi tretjega tisočletja. Mladi se pri srečanju z družboslovnimi kurikularnimi vsebinami bodisi v osnovni bodisi v srednji šoli soočijo tudi z
ustvarjalno obravnavo tem s področja uresničevanja lokalne demokracije. Izmed aktualnih dogodkov je sem smiselno pritegniti in spremljati
uresničevanje lokalne demokracije v letu 2002.
Tudi kakovostno uresničevanje lokalne demokracije lahko prispeva k
nadaljnjemu vsebinskemu zorenju te strateško pomembne vrednote civilizacije tretjega tisočletja – demokracije. Najprej smo poskusili oblikovati ustvarjalni učni vzorec za didaktično možno obravnavo tem s področja lokalne demokracije pri predmetu Državljanska vzgoja in etika, ki
ima za informacijsko in državljansko socializacijo mladih v prenovljeni
devetletni šoli nadvse pomembno vlogo. Čim bolj kakovostno začne
učeči se spoznavati tovrstne učno-vzgojne vsebine že v osnovni šoli, toliko bolj poglobljena bo lahko tudi njegova nadaljnja problemska implementacija v srednji šoli. Zato smo izdelali tudi ustvarjalen učni vzorec za
možno obravnavo lokalne demokracije še pri predmetu Sociologija, za
katerega lahko sodimo, da je v srednji šoli eden izmed najbolj življenjskih predmetov, saj njegove vsebine nenehno »polnijo« sama dinamična
družbena dogajanja.
V izgradnjo obeh učnih vzorcev smo vključili evropske didaktičnodelovne prvine. Se pravi: za spremembe odprta zasnova učnih vzorcev;
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upoštevanje razlik med učečimi se; izvajanje pedagoškega dela tako s tradicionalnimi kot z virtualnimi didaktičnimi prvinami in tako dalje. In kar
je v tem kontekstu še posebej pomembno: oba predstavljena vzorca naj
prispevata h kakovostnemu uresničevanju vzgoje mladih za demokracijo.
Tovrstno izboraževanje in vzgajanje smo v prispevku poskusili osvetliti še nekoliko bolj poglobljeno. Zakaj? Tudi zato, ker družbeni sistem, katerem živimo, gradi svoje temelje na pomembni vrednoti, ki se imenuje
demokracija. Zato je tudi smotrno, kot smo zapisali, da mladi o demokraciji zvedo čim več in na čim boljši način že v osnovni in srednji šoli. Pri
čemer se je treba zavedati, da gre za zelo kompleksne teme, ki jih mora
učitelj poglobljeno razumeti in jih mladim prikazovati čim bolj kakovostno. S tem si bo povečeval tudi svojo kredibilnost, utrjeval svojo pedagoško integriteto in ostril svojo kulturo profesionalizma. Dodajmo še, da je
šolska obravnavi tem s področja uresničevanja demokracije na lokalni
ravni zelo pomembna tudi v Veliki Britaniji.
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PROBLEMI IN PERSPEKTIVE LOKALNE
DEMOKRACIJE V SLOVENIJI
Marjan BREZOVŠEK*

Reforma lokalne samouprave praktično poteka povsod po
svetu in je sestavni del procesov modernizacije. Lokalna samouprava je ključni element v političnem sistemu evropske
liberalne demokracije. Lokalna oblast in odnosi s centralno
oblastjo se bistveno spreminjajo; lokalna demokracija je bistvena za demokratičnost neke države. Spreminjajo se tudi
ideološke premise, ki so podlaga teh procesov: poleg tradicionalnih vrednot lokalne samouprave (avtonomije, participacije in učinkovitosti) so tu še vrednote, kot so vladavina prava
(pravna država), teritorialna prerazporeditev in makroekonomsko upravljanje. Klasična dihotomija centralizacija in
decentralizacija tako ni več ustrezen model; razvita sta zlasti
dva nova modela, tj. subsidiarnost in integracijski model. V
tem okviru se uresničuje tudi lokalna demokracija v Sloveniji.
Avtor presoja lokalno demokracijo v Sloveniji z vidika lokalne
avtonomije (finančne in upravne), z vidika sposobnosti lokalnih oblasti za odločanje in postavljanje ciljev, upravljavske
učinkovitosti in odgovornosti ter spoštovanje temeljnih družbenih vrednot. Posebno pozornost pa avtor namenja ugotavljanju problemov politične razsežnosti lokalne demokracije v
Sloveniji, tj. razdelitvi moči na lokalni ravni, udeležbi državljanov v različnih načinih sodelovanja pri odločanju na lokalni ravni ter posledično politični kulturi na občinski ravni.

1 UVOD
Lokalna samouprava je ključni element v političnem sistemu (evropske)
liberalne demokracije (Stoker, 1991: 1). Je civilizacijska pridobitev in teoretična in praktična sestavina vseh sodobnih demokratičnih političnih sistemov. Najpreprostejša opredelitev lokalne samouprave je, da je to tista
*
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raven oblasti oziroma vladanja, ki je najbližja državljanom oziroma občanom, tako da ima nalogo zastopati pomen in stališča lokalnosti. Prav na
tej točki ali problematiki prihaja do izraza tradicija kot pozitivna zgodovina nekega naroda in države, toda hkrati tudi njena univerzalnost preko
skupnih vrednot posebej ali najprej kakovostnega življenja. Tudi sicer je
treba čim hitreje preoblikovati stališča, družbene vrednote in težnje, zlasti ko gre za vprašanje modeliranja novih družbenih institucij in sistema
odločanja v okviru skladnega ekološkega razvoja oziroma deficita. To
nadalje pomeni izboljšanje in povečanje lokalne participacije vse do pravice na »zeleni veto«. Oblikuje se nova lokalnost, za katero je značilno, da
je rezultat svobodne volje in zavestne izbire, prostovoljnosti, racionalnosti in odprtosti do zunanjega sveta. Lokalno samoupravo premišljamo od
obče volje (Rousseau), delitve oblasti (Montesquieue), predstavniške demokracije (Mill in drugi) preko teorije samoorganizacije do moderne
družbene teorije samooblikovanja – autopoiesis (Luhmann). Takšna moderna spoznavna teorija ne govori samo o razliki med empiričnimi in
transcendenčnimi, pač pa tudi o razliki med sistemom in okoljem. Samo
celovita in vsestranska obravnava zagotavlja ustvarjalnost in uresničevanje. Pomembno je znanstveno proučevanje vzrokov, poteka in rezultatov relevantnih dogodkov. Civilna družba predstavlja svobodo samoorganiziranja od družine do države (»bottom up«). Tako je civilna družba
oblika demokracije, v kateri državljani aktivno sodelujejo v javnem življenju. Ta oblika ima svojo »horizontalno« sodelovanje (local, face-to-face)
(Putnam, 1993: 7) – gre za omreženo družbo. Samoorganizacija je značilnost, posebnost najnižji upravno-teritorialnih enot lokalne samouprave.
Na tej ravni se opravljajo najpomembnejši izpiti kakovostnega življenja.
Lokalna samouprava in politika sta postali središče demokratičnega
političnega razvoja. Dva glavna razloga za to sta: druga demokratična revolucija, utemeljena na participaciji, in vzpostavitev globalnega gospodarstva, ki opredeljuje lokalne pogoje miru in blaginje. Prvi razlog zahteva lokalno samoodločbo namesto usmerjanja od zgoraj (»top-down«),
drugi osvobaja lokalno raven od centralne (državne) oblasti z zagotavljanjem alternativ za vire in podporo: novi viri so druge države in mednarodne agencije (Teune, 1995: 2). Vprašanje lokalne demokracije je postalo kritično v novih demokracijah, kjer so nacionalne (državne) institucije
vzpostavljene na šibki tradiciji lokalne avtonomije. Kajti že Tocqueville
(1986: 7) je zapisal, da »v lokalnih institucijah leži moč svobodnih narodov. Te pomenijo za svobodo tisto, kar je osnovna šola za znanost. Brez
njihovega obstoja ima lahko nek narod svobodno vlado, ne pa tudi duh
svobode«. Demokratične institucije morajo imeti lokalno utemeljitev, če
nočejo biti samo nasprotna moč ali oblast, tj. centralna uprava. Demokracija mora biti utemeljena na institucijah, ki so ljudem odgovorne na različne načine. Dokazana politična oblika demokracije je njena lokalna različica. Lokalna demokracija ima pozitivno konotacijo v tem smislu, da
zagotavlja državljanom naprednejši stik, udeležbo in nadzor nad institu-
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cijami in dogodki v njihovem življenjskem okolju, oziroma predstavlja
okvir razvoja ustavne demokracije. Izhodišče najdemo v Evropski listini
o lokalni samoupravi, ki poudarja, da so lokalne oblasti eden od glavnih
izvorov katerekoli demokratične ureditve, da je pomembno demokratično načelo, ki velja v vseh državah, pravica državljanov, da sodelujejo pri
vodenju javnih zadev, na tem pa temelji prepričanje, da se ta pravica najbolj neposredno uresničuje na lokalni ravni, da obstoj lokalnih oblasti s
stvarno odgovornostjo lahko zagotavlja upravo, ki bo učinkovita in odprta ter blizu državljanom. Iz tega izhaja, da je test demokracije, ali lahko
lokalne politične sile izražajo politične interese neodvisno od višjih
ravni, in to tako pri oblikovanju kot pri implementaciji politik. To je možno ob predpostavki lokalno izvoljenih uradnikov in delitvi oblasti. Drugi
kritični test demokracije je lokalna avtonomija (finančna in pravna). In
tretji test demokracije je participacija državljanov na lokalni ravni v različnih oblikah, od klasičnih političnih do novih, ki krepijo civilno družbo.

2 SPREMINJANJE VREDNOT LOKALNE DEMOKRACIJE
Katere so torej ideološke premise, ki so podlaga za spremembe in obstoječe reforme lokalne samouprave v svetu, še in posebej v okviru procesov demokratizacije?1 Izhodišče reorganizacije lokalne samouprave je
dejstvo, da je le-ta enakovredna preoblikovanju medvladnih odnosov v
družbi (Page, 1991; Dente in Kjellberg, 1988). Reformiranje lokalne oblasti, strukture, funkcije in organizacije ni zgolj administrativno oziroma
upravno preoblikovanje, pač pa izvirno politično prestrukturiranje različnih ravni vladanja (Cochrane, 1993). Prav tako je to reformiranje tudi
odgovor na razširitev javne sfere oziroma spremenjeni značaj vladnega
delovanja v družbi. Takšnega preoblikovanja lokalne samouprave tudi ni
mogoče analizirati zgolj v okviru dihotomije decentralizacija – centralizacija (Smith, 1985). Čeprav enotnega koncepta ni, pa obstaja soglasje o
tem, da obstajajo trije sklopi vrednot oziroma načel lokalne demokracije
(Sharpe, 1993; Stevard in Greenwood, 1995):
– svoboda ali avtonomija, ki pomeni v primeru lokalne samouprave zaščito pred koncentracijo politične moči oziroma oblasti v eni točki in
dopušča oblikovanje različnih političnih izbir v različnih okoljih;
– participacija, ki predpostavlja obstoj lokalne oblasti, ki dopušča večjo
vključenost državljanov (občanov) v samoupravo;
– učinkovitost, ki pomeni sposobnost lokalne samouprave pri zagotavljanju različnih storitev in služb na čim bolj uspešen in gospodaren na1

Nedvomno je reforma lokalne samouprave tudi sestavni del enkratnega tranzicijskega procesa demokratizacije, ki je preobrazil celotno družbo, na tem področju
pa odpravil komunalni sistem, v katerem je bila občina družbenopolitična skupnost, ki je večino nalog opravljala za državo
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čin. Vsi trije sklopi vrednot so pomembni, toda v praksi posameznih
držav je poudarek lahko zelo različen.
Učinkovitost, avtonomija in lokalna participacija so ideali, vendar zelo
pomembni ideali, brez katerih bi bili cilji in sama legitimnost institucij lokalne samouprave lahko sporni. Skupaj, čeprav včasih tudi v nasprotju,
tvorijo ideološki temelj lokalne samouprave. Vrednote tudi niso vedno v
skladu s politično stvarnostjo. Vsekakor obstajajo dvomi o obsegu stvarne participacije v lokalni samoupravi v številnih primerih, kot tudi v
prepričanje o takšni učinkovitosti, kot jo predpostavlja idealni model.
Ugotovimo lahko tudi, da je obseg stvarno avtonomnega delovanja v sodobni državi omejen. Kljub temu pa ne gre zavreči vrednote svobode,
aktivne politične participacije in učinkovitega nudenja storitev in uslug
kot temeljev lokalne samouprave, ker bi to pomenilo zavračanje same legitimnosti te institucije (Jones in Stewart, 1983). Avtonomija ne pomeni
samo zagotavljanja svobode pred poseganjem centralne oblasti, pač pa
tudi zagotavljanje sredstev za uresničevanje interesov lokalnih skupnosti
in okvir za udejanjanje drugih vrednot. Demokratični ideal v lokalni samoupravi predpostavlja aktivno udeležbo državljanov v lokalnih zadevah kot cilj in kot sredstvo za krepitev demokracije v družbi kot celoti.
Na lokalni ravni izvoljeni organi oblasti pa so tudi učinkovitejši ponudniki javnih storitev in način za preseganje razkoraka med potrebami in
zahtevami v lokalni skupnosti, čeprav je v stvarnosti prav ta ideal težko
uresničljiv. Učinkovitost (»service value«) je v praksi povezana z večjim
obsegom lokalnih skupnosti, medtem ko je demokracija (»participation
value«) prisotna v večji meri v manjših enotah. Avtonomija kot vrednota
je povezana z obema idealoma; enako težo učinkovitosti in participacije
je sicer teoretično lahko zagovarjati, v praksi pa sta obe prisotni skoraj
vedno različno oziroma neuravnoteženo.
Dejanski problem, ki se zagotovo pojavi v katerikoli reformi institucij
lokalne samouprave, pa je v tem, da morajo te vrednote ali ideali tekmovati z drugimi premisleki. Razlogi, zakaj je lokalna samouprava v večini
demokratičnih držav navidez tako zapletena in prežeta s protislovji, niso
samo v tem, da se navedeni ideali skoraj nikoli ne morejo povsem ujemati s politično in upravno vsakdanjostjo, zaradi česar jih je treba vedno
znova obnavljati z organizacijskimi reformami; razloge najdemo tudi v
dejstvu, da morajo te vrednote tekmovati z drugimi legitimnimi zahtevami, ki izhajajo iz nacionalnih oziroma državnih premislekov, na primer
centralnim upravljanjem. Lokalna samouprava je, kot smo že ugotovili,
relativen koncept. Čim začnemo to področje bolj poglobljeno raziskovati, hitro ugotovimo, da je lokalna samouprava odvisna od širše vladne
(upravne, oblastne) strukture in zajema številne predpogoje. Kakorkoli
je že lokalna samouprava avtonomna (vsaj formalno), pa predpostavlja
eno ali več institucionalnih ravni, katerim je »podrejena« (Kjelberg, 1985:
215–239). V vseh demokratičnih državah (unitarnih in federalnih) so
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enote lokalne samouprave del širšega, obsežnejšega političnega in
upravnega telesa. Na tej podlagi pa se postavlja vprašanje o dometu centralnega upravljanja in njegovi legitimni podlagi.
Ta problem je zapleten, zato se bomo omejili le na glavne ideološke
elemente, ki so podlaga za različne oblike centralnega upravljanja. Najbolj očiten in zgodovinsko najpomembnejši razlog za centralni nadzor
lokalnih oblasti v demokratičnih družbah je vzpostavitev in podpora vladavini prava in pravni državi: zagotavljanje človekovih pravic pred poseganjem lokalne oblasti, nadzor zakonitosti delovanja in aktov lokalne oblasti itd. Drugi razlog je prisoten v zahtevi po učinkovitem izvajanju
javnih služb in proti razsipnemu trošenju javnega denarja. Ta učinkovitost je lahko tudi v nasprotju z učinkovitostjo, ki je podlaga oziroma
temeljna vrednota lokalne samouprave, tj. optimalne soodvisnosti med
potrebami in dejanskimi koristmi, kajti to ni vedno najcenejši način vodenja javnih zadev, po drugi strani pa to ne sme voditi v zmanjšanje pristojnosti občin. Tretji razlog je v prerazporeditvi povečanih in bolj artikuliranih zahtev po javnih storitvah: centralna oblast ne sme biti neopredeljena
do prizadevanja po enaki dostopnosti do javnih storitev in koristi na različnih področjih. Četrti razlog pa je potreba po uspešnem obvladovanju
makroekonomskih dejavnikov: neodgovorno od centralne oblasti bi bilo,
če ne bi bila pozorna tudi na močne posledice nepovezanih ekonomskih
odločitev številnih avtonomnih lokalnih enot. Značaj in vloga lokalne samouprave v sodobnih družbah sta tako soočena z nacionalnimi oziroma
državnimi zahtevami po pravni državi, stroškovni učinkovitosti, prerazporeditvi in makroekonomskim upravljanjem in nadzorom. Ravnotežje
obeh vrst vrednot je težko dosegljivo, vendar pa si v različnih reformah
lokalne samouprave po svetu in pri nas prizadevamo ta cilj doseči.
Ideološka vsebina lokalne samouprave po svetu in pri nas zato ni ostala nedotaknjena zaradi novih razvojnih, družbenih in političnih teženj v
modernih demokratičnih državah. Cilj reform na tem področju ne more
biti (več) samo popravljanje, izboljševanje ali loščenje idealov preteklosti
iz retoričnih razlogov. Cilj mora biti prenovitev vrednot lokalne samouprave z vsebino, ki je v skladu s sodobnimi težnjami in obsegom javne dejavnosti. V sodobnih reformah lahko zaznamo dve različni perspektivi
oziroma modela odnosov med centralno in lokalno oblastjo, državo in lokalno samoupravo. Prvi je avtonomni model lokalne samouprave, ki
odraža tradicionalne liberalne poglede na te odnose, z ločenostjo obeh
sfer in čim manjšim omejevanjem delovanja lokalnih oblasti s strani centralnih organov. Obnovljeno različico tega koncepta najdemo v načelu
subsidiarnosti kot podlagi za razdelitev pristojnosti v okviru EU. Drugi,
dokaj drugačen model, pa je integracijski model,2 ki poudarja povezanost
2

Integracijski model se je razvil v skandinavskih državah in se razume kot ustreznejši način prevladovanja nasprotij med lokalno in centralno oblastjo, kot je koncept
subsidiarnosti.
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obeh sfer oblasti, pri čemer je funkcionalna razdelitev nalog oziroma pristojnosti med njima fleksibilna in pragmatična; zato se mora stalno prilagajati potrebam in posebnim okoliščinam. Lokalna samouprava ni več
samo izvajalec nalog, ki se tičejo državljanov posamezne lokalne skupnosti, pač pa so enote lokalne samouprave vse bolj udeleženci na širšem področju javne dejavnosti z vse več funkcijami. V sodobni družbi gre vsekakor za vse večje prepletanje različnih ravni, zato je nujno oblikovati
nadzor kot splošni okvir za lokalno odločanje in okrepiti demokratični
značaj lokalne samouprave, tako da se izognemo številnim protislovjem
med centralizacijo in decentralizacijo. Ena glavnih nalog demokracije pa
je v tem primeru ponuditi prostor za različne vrednote ob stalnem prizadevanju za dosego primernega ravnotežja med njimi.

3 SPLOŠNA OCENA LOKALNE DEMOKRACIJE
V SLOVENIJI
Po osamosvojitvi Slovenije je bila uvedba lokalne samouprave gotovo
drugo najpomembnejše državotvorno dejanje. Z zagotovitvijo lokalne
samouprave prebivalcem Slovenije v Ustavi RS (1991) se je Slovenija uvrstila med države, ki žele zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki so za državljane najbližja raven uprave in jim omogočajo učinkovito udeležbo pri oblikovanju
vsakdanjih odločitev (Vlaj, 1998; Brezovšek, 2004). Reforma lokalne samouprave oziroma ponovna uvedba lokalne samouprave v Sloveniji pa
ni bila potrebna samo zaradi nove ustave, na podlagi katere naj bi dobili
nazaj klasično občino, kakršno smo imeli pred vzpostavitvijo komunalnega sistema v šestdesetih letih in kakršno imajo še danes drugod po
Evropi in po svetu, pač pa tudi zaradi demokratičnih sprememb v družbi; z njimi so nastopile razmere za odpravo komunalnega sistema. Zanj
je bilo značilno, da je bila občina hkrati oblastna in samoupravna skupnost, vendar je približno 80 % vseh svojih dejavnosti opravljala za državo, le približno 20 % njenih dejavnosti pa je obsegalo opravljanje lokalnih zadev, ki so izvirne naloge klasične občine. Občina (komuna) je
delovala kot integralni del države (kot njena prva stopnja). Poleg tega pa
so občine nekaj tistih lokalnih nalog, ki so jih opravljale, rade prelagale
na krajevne skupnosti, ki niso mogle biti nadomestek za klasično občino, čeprav se je prav iz teh skupnosti do neke mere izoblikovala klasična
lokalna samouprava.
Danes, po več kot desetih letih (lokalna samouprava v Sloveniji praktično deluje od januarja 1995 dalje),3 reforma lokalne samouprave v Slo3

V desetih letih (1995–2005) se je zgodilo veliko sprememb, zlasti na zakonodajnem področju: ratificirana je bila Evropska listina lokalne samouprave, v letu 2003
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veniji še vedno ni končana v nobeni njeni sestavini (funkcionalni, teritorialni, finančno-materialni, organizacijsko upravni in pravni), vendar to
dejstvo ni tako presenetljivo, če upoštevamo, da je imela Slovenija pri
vzpostavitvi lokalne samouprave na voljo zelo malo časa (podobno kot v
drugih tranzicijskih državah), poleg tega pa reformni procesi na področju lokalne samouprave danes še vedno niso končani tudi v drugih evropskih državah, kjer ima lokalna samouprava bistveno daljšo tradicijo. Uvajanje in uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji so spremljala
številna nesoglasja, zapostavljene so bile zlasti funkcionalna, finančna in
regionalna sestavina reforme, problematično pa je tudi razumevanje in
razvijanje načela subsidiarnosti, kot ga pojmuje Evropska listina lokalne
samouprave. To načelo naj bi bilo zagotovilo za preprečevanje spreminjanja reforme lokalne samouprave zgolj v reorganizacijo s centralističnimi učinki (Vlaj, 2004: 10). Pri nastanku novih občin je bilo v ospredju
še do danes nerazrešeno vprašanje, ali naj imamo občine z velikimi ali
majhnimi pristojnostmi, oziroma velike ali manjše občine, torej »močno
lokalno samoupravo, ki bi bila protiutež državnemu centralizmu, ali pa
šibko lokalno samoupravo, ki bi omogočala centralistično upravljanje
države« (Vlaj, 2004: 6). Nerazrešeno vprašanje ni omogočilo ustrezne
opredelitve pojmov in pojavov na področju lokalne samouprave, oteževalo pa je tudi uvajanje novih vrednot in načinov delovanja lokalne demokracije v Sloveniji.
To, kako državljani ocenjujejo lokalno oblast in njeno delovanje, pa
tudi svoj vpliv nanjo, je zelo pomembno za vzpostavljanje legitimnosti
lokalnega političnega sistema, pa tudi za delovanje predstavnikov oblasti
in lokalne uprave. Od pozitivne ali negativne ocene državljanov je odvisno, kako sprejemajo posamezne odločitve, vključno s tistimi, ki zadevajo spremembe, ali pa so vsaj strpni do teh sprememb, če nimajo pozitivnega stališča. Takšne zaznave in ocene državljanov so pomemben
element pri izgradnji institucij in oblikovanju stabilnega političnega sistema. V raziskavi Stališče o lokalni demokraciji (2003) smo anketirancem postavili tudi vprašanje, kako ste nasploh zadovoljni z lokalno samoupravo v Sloveniji, pri čemer pri odgovorih najdemo vsaj relativno
zadovoljstvo, čeprav je izrazito nezadovoljnih nekaj več kot izrazito
zadovoljnih; zanimivo pa je, da so ženske nekoliko bolj kritične in da je
nezadovoljstvo z lokalno samoupravo nekoliko večje pri starostni skupini od 37 do 60 let, pri čemer je glavna točka nestrinjanja razmerje med
občino in državo.

tudi Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti, v Svetu Evrope so nastali novi dokumenti in usmeritve za lokalno in regionalno
samoupravo, pripravljajo se ustavne in zakonodajne spremembe, sprejet je bil
zakon o glavnem mestu, na področje lokalne samouprave pa vpliva tudi celotna
nova zakonodaja s področja javne uprave (državna uprava, javni uslužbenci, plače
itd.).
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Tabela 1: Zadovoljstvo z lokalno samoupravo v Sloveniji.
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

b. o.

2,7

1,3

3,4

8,2

11,5

33,0

12,7

10,2

5,5

0,9

1,1

9,5

Anketirani so svoje zadovoljstvo z lokalno samoupravo v Sloveniji ocenjevali z ocenami od 0 do 10,
pri čemer 0 pomeni zelo nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen. Vir: Raziskava »Stališča o lokalni demokraciji« (2003).

V ospredje je postavljena vrednota avtonomije, pri čemer se ta nanaša
na arhaične predstave o ločenem delovanju posameznih ravni kot teritorialni omejitvi (Lavtar, 2002), namesto da bi vzpostavila partnersko sodelovanje med njima. Lokalna avtonomija je pri nas (tudi v normativni ureditvi) še vedno preveč razumljena samo kot neodvisnost, kar nekateri
avtorji ocenjujejo kot negativno za razvoj lokalne demokracije; Mlinar
(2002) govori celo o getoizaciji lokalne demokracije. Osredotočenost
predvsem na vprašanja, ki so ljudem neposredno dostopna, oprijemljiva,
jih neposredno zadevajo ali pa si razmeroma lažje predstavljajo njihove
posledice – to pa so lokalna vprašanja oziroma problemi – ima lahko
tudi negativne posledice in je znak instrumentalnega pojmovanja demokracije (Makarovič, 2002), povezana pa je z lokalnim egoizmom, partikularizmom, ksenofobijo itd. Vsaj deloma je vse to povezano s problematiko reforme lokalne samouprave (Vlaj, 2002; Vlaj, 2004), ki se je zataknila
na nekaterih točkah oziroma je prišla do skrajnosti, kot so ustanovitev
velikih in zelo majhnih občin, centralizem namesto regionalizma, zoženje pristojnosti občin le na lokalne javne zadeve, finančni vpliv države
na lokalno samoupravo, neuresničevanje neposrednih oblik odločanja,
odsotnost druge ravni lokalne samouprave itd.
Nekateri raziskovalci participacije prebivalcev lokalnih skupnosti
(Goldsmith, 2001) trdijo, da v državah južne Evrope razumevanje pomembnosti lokalne samouprave v večji meri temelji na vrednotah skupnosti in predstavljanjem teritorialnih interesov. Za večino držav v tranziciji, tudi za Slovenijo, je bila namreč značilno hitro in radikalno
teritorialno drobljenje sistema lokalne samouprave, ko se je tudi manjšim lokalnim skupnostim hotelo nuditi določeno stopnjo avtonomije, saj
se je sodilo, da je to nujno za okrepitev demokratičnih načel oziroma odnosov med občani in oblastjo. Lahko bi pričakovali, da bo v državah, kjer
več pozornosti namenjajo demokratičnim vrednotam lokalne samouprave, odnos med lokalnimi oblastmi in državljani drugačen kot v državah,
kjer več pozornosti namenjajo učinkovitosti in z njo povezanim vrednotam. V prvi skupini bi zato med državljani pričakovali večjo udeležbo na
lokalnih volitvah, večje zaupanje v lokalne oblasti in večje poznavanje lokalnih oblastnikov, vendar večjih razlik ni, razen pri volilni udeležbi, ki je
nekoliko višja. Na splošno lahko rečemo, da v Sloveniji (podobno kot v
drugih tranzicijskih državah) izmed na eni strani utemeljitev lokalizma in
javne izbire za teritorialno drobljenje in na drugi strani utemeljitev za
združevanje lokalne samouprave prevladujejo prvi. V prvo skupino spa-
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dajo trditve, ki poudarjajo pogoje za lokalno demokracijo, zmanjšanje
konfliktov med različnimi deli občin, vzpodbujanje stikov med državljani in svetniki, povečanje solidarnosti med prebivalci občine in povečanje politične vključenosti državljanov. Na drugi strani so poudarki usmerjeni na večjo učinkovitost javnih služb, povečan obseg storitev, ki jih
nudi lokalna raven, pravičnejšo razdelitev storitev med državljani, povečano lokalno avtonomijo, prilagoditev služb in storitev lokalnim potrebam in zahtevam ter zmanjšanje potrebe po pomoči države. Vsekakor
pa ni mogoče reči, da bi prevladoval samo en sklop vrednot. Po drugi
strani pa je mogoče ugotoviti še, da je zanimanje državljanov za lokalno
politiko večje, kot pa je njihov vpliv na politiko in odločanje v občinah.
O političnem dogajanju v občinah se občani največkrat pogovarjajo s
prijatelji (23,6 %). Strankarska pripadnost kandidatov je pri izbiri najmanj pomembna na lokalni ravni. Največje zaupanje državljanov v občini uživa župan (45,5 %), ki ima tudi največji vpliv na odločanje v občini,
temu sledi občinski svet, najmanjše zaupanje pa uživajo politične stranke (2,7 %). Sicer pa državljani bolj zaupajo politikom, ki delujejo na lokalni ravni (30,8 %) kot pa tistim, ki delujejo na državni ravni (12,3 %).
Najpreprostejša oblika sodelovanja pri odločanju na lokalni ravni je glasovanje na volitvah (84,1 %), sledi glasovanje na referendumu (53,4 %);
od ostalih oblik pa so pogostejše še: udeležba na zborih občanov (27 %),
pogovor z županom občine (19,2 %) in pogovor z občinskimi svetniki
(17,3 %). V majhnih občinah je mobilizacija ljudi pri udeležbi večja kot v
večjih oziroma največjih občinah. Kot je razvidno iz teh podatkov, je politična kultura na lokalni ravni še dokaj heterogena in še premalo demokratična oziroma participativna.

4 AVTONOMIJA OBČIN V SLOVENIJI
4.1 Finančna avtonomija
Določena stopnja finančne samostojnosti lokalnih skupnosti je pogoj za
uresničevanje lokalne samouprave v praksi, saj lahko le finančna samostojnost prepreči popolno podrejenost odločitev lokalnih organov odločitvam osrednje oblasti. Avtonomija občin je kompleksen, večplasten
pojem, ki se v večji ali manjši meri uresničuje predvsem na treh področjih: samostojnost pri prihodkih, samostojnost pri dotacijah in samostojnost pri porabi. Zadostna stopnja samostojnosti je stopnja, ki občinam
omogoča delovanje v skladu s potrebami njihovih prebivalcev. Podlaga
za avtonomijo je načelo subsidiarnosti. Evropska listina o lokalni samoupravi zahteva, da imajo lokalne oblasti svobodo pri določanju prednosti
porabe. Finančna avtonomija zahteva povečanje pristojnosti lokalnih
skupnosti, hkrati pa zahteva tudi demokratičen nadzor nad izdatki lokal-
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nih skupnosti. V obstoječem sistemu financiranja občin so občinski proračuni premalo razvojno naravnani, saj so preveč obremenjeni s tekočimi nalogami (šolstvo, kultura). Občine morajo pridobiti več avtonomije
pri razpolaganju z lastnimi sredstvi in sredstvi finančne izravnave. Politiko gospodarskega razvoja namreč lahko dosledno izvajajo le finančno
neodvisne lokalne skupnosti. Lahko se zgodi, da občine ne bodo več gonilo razvoja, ampak le servis za razdeljevanje sredstev.4 Slovenija spada
med države z relativno nizko stopnjo decentralizacije, kar pomeni, da lokalne skupnosti nimajo velikega vpliva na svoje prihodke. Obseg lokalnih javnih financ v skupnih javnih financah je le okoli 12 % (v državah
OECD se ta delež giblje okoli 30 %). Od 193 občin v Sloveniji jih finančno izravnavo prejema kar 171. Finančna avtonomija občine je toliko
manjša, kolikor večji je delež teh sredstev v občinskem proračunu. Občine morajo pridobiti več avtonomije pri razpolaganju s sredstvi finančne
izravnave. V prihodnje je bistveno, da se delež finančne izravnave v občinskih proračunih zmanjša in se predvsem spodbudi občine, da v večji
meri izkoristijo svoj davčni potencial.
Pri nas trenutno občine pridobivajo večino davčnega prihodka iz naslova dohodnine, na katero nimajo nobenega vpliva, zato bi bilo predvsem treba povečati pomen davka na premoženje oziroma davka na nepremično premoženje, ki je primer visoko neelastičnega in do sedaj
slabo obdavčenega produkcijskega dejavnika. K večji avtonomiji občin
bi prav gotovo prispevale tudi manjše omejitve možnosti za zadolževanje. Predvsem manjšim in manj razvitim občinam bi bilo treba omogočiti, da bi se lahko zadolžile za financiranje investicij v javno infrastrukturo. Pri tem gre namreč za dolgoročne investicije, katerih porabniki bodo
predvsem bodoče generacije. Poleg tega bi bilo smiselno narediti premik proti trgu kot dobavitelju nekaterih javnih dobrin. Do sedaj le malo
uporabljen instrument koncesionarstva in partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem na področju gospodarskih javnih služb bi lahko bistveno izboljšal stanje proračunov in bilanc nižjih ravni lokalnih skupnosti, vnesel več konkurence in učinkovitosti v omenjeni segment ter
povečal kakovost javnih dobrin in storitev. V Sloveniji še ne moremo govoriti o večji stopnji finančne avtonomije občin. Nizko stopnjo finančne
avtonomije slovenskih občin lahko pripišemo naslednjim razlogom:
a) neustrezni vertikalni davčni strukturi in nizki stopnji lokalne avtonomije;
b) trenutnemu sistemu finančne izravnave, ki bi ga bilo treba skupaj s
formulo primerne porabe spremeniti (sistem ne vzpodbuja občin k
zbiranju lastnih sredstev);
4

Potreben je nov zakon o financiranju občin, ki mora biti rezultat dialoga med ministrstvom za finance in občinami. Slednjim je treba zagotoviti lastne finančne vire in
s tem finančno avtonomijo. Pri oblikovanju sprememb takega zakona je treba razmisliti, katere naloge bodo občine opravljale, in jim na podlagi tega določiti izvirne
prihodke.
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c) pomanjkanju povezave med normativno in dejansko porabo in prihodki ter neupoštevanju značilnosti in davčne osnove občin;
d) politično oblikovanim občinam (katerih obstoj je močno vprašljiv) in
vlogi lokalnih uradnikov, ki je zmanjšana na politično lobiranje.
Razvoj lokalne samouprave je pokazal svoje prednosti in slabosti, vendar so bile politične izkušnje premalo upoštevane. Evropska listina o lokalni samoupravi o zagotavljanju finančne avtonomije občin (9. člen) se
ne upošteva. Razdelitev javnih sredstev med državo in lokalno ravnijo je
neprimerljiva z Evropo, saj dobijo slovenske občine bistveno manj sredstev kot občine v drugih evropskih državah. Dvostopenjska lokalna samouprava (uvedba pokrajin) pa bi tudi zmanjšala pritiske in politične
vplive osrednje oblasti na občine.

4.2 Pravna avtonomija
Pravna avtonomija lokalne samouprave bi morala biti vsebovana v ustavnih in zakonskih okvirih, ki se nanašajo na odnos med centralnimi in lokalnimi oblastmi. Ustava je zagotovilo neodvisnosti lokalnih skupnosti in
njihova zaščita pred političnimi spremembami, ki bi lahko ogrozile položaj in vlogo lokalnih skupnosti. Čim bolj ustava zagotavlja neodvisnost
lokalnih enot in njihovo zaščito, ki omejuje spremembe in poseganje
centralnih oblasti, toliko bolj je zagotovljena pravna avtonomija lokalne
samouprave. Uresničevanje lokalne samouprave je s pravnega vidika
zahtevna naloga, ki se nanaša predvsem na delitev pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, kar vsebuje tudi ureditev ustreznih finančnih in lastninskih tokov in razmerij med obema ravnema. Dejanska vloga
lokalne samouprave je v vertikalni delitvi oblasti oziroma omejevanju
oblasti države, tako da je manj možnosti za odtujitev in zlorabo oblasti.
Samostojnost lokalne samouprave pa je relativna, saj država odloča o
tem, katere interese priznava za lokalne in na kakšnih območjih se lahko
uveljavljajo; res pa je tudi, da je sodobna evropska država z načelom subsidiarnosti in dokumenti Sveta Evrope zavezana k spoštovanju avtonomije lokalne samouprave in pravic lokalnih skupnosti.
Ustava RS v splošnih določbah (9. člen) določa, da »je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava«. To je temeljno ustavno jamstvo lokalni
samoupravi in priznavanje njene avtonomije, ki jo mora spoštovati tudi
država. Lokalno samoupravo ureja ustava v členih od 138 do 144, v različnih zvezah pa je omenjena tudi še na drugih mestih v ustavi. Z ustavnega vidika je najbolj sporna določba o pokrajinah. Na podlagi ustave ureja
položaj lokalne samouprave več zakonov, med katerimi je najpomembnejši Zakon o lokalni samoupravi. Zakon je bil sprejet decembra 1993
in je bil kasneje osemkrat spremenjen (pogoji za ustanovitev, razmejitev
pristojnosti med občinskimi sveti in župani, članstvo v nadzornih odbo-

274

Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji

rih, ožji deli občin, delitev skupnega premoženja občin itd.). Predlagane
pa so še spremembe pri opredelitvi lokalne samouprave kot dela javne
uprave, pravice prebivalcev do obveščenosti, posvetovanje in sodelovanje pri upravljanju občine, uvedba komisije za nadzor javne porabe, komisiji za narodnostna in romska vprašanja, skupne občinske uprave za
občine z manj kot 3.000 prebivalci, zveze občin kot osebe javnega prava
ter okrepljene vloge vlade pri nadzoru nad delom občinskih organov in
spremembi območja, imena in sedeža občine. Vzrok za pogoste spremembe zakonodaje na tem področju je zelo splošna in včasih dvoumna
zakonodaja.
Ustava v 140. členu poudarja avtonomijo lokalne skupnosti, hkrati pa
je tudi omejitvena določba za državni zbor, ki ne sme z zakoni posegati v
zadeve, ki se nanašajo samo na prebivalce občine. Takšna ureditev pristojnosti občine je dokaj ozka, saj je delovanje lokalne samouprave težko omejiti zgolj na zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občine. Lokalna
samouprava se mora namreč nujno ukvarjati tudi z zadevami, ki sicer
niso državnega pomena, vendar pa se tičejo tudi drugih ljudi, ki se v različnih vlogah nahajajo na območju občine. Problematično je tudi pogojevanje prenosa posameznih nalog iz državne pristojnosti na lokalno
skupnost, čeprav po njenem predhodnem soglasju. Nekoliko boljši je
glede opredelitve delovnega področja občin Zakon o lokalni samoupravi, pomanjkljivi pa so področni zakoni, v katerih bi se morale razporediti
pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi v korist slednjih, zagotoviti pa bi se morala tudi ustrezna sredstva zanje.
Delovno področje občine je po slovenski ustavi zelo ozko in v naprej
določa majhne, malo pomembne in od države ostro ločene občine. Naša
ustava je postavila tudi nenavadno ostro mejo med izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi občine.. V izvirno pristojnost občine spadajo lokalne
zadeve javnega pomena, nanašajo pa se na prebivalce občine, občina pa
jih je sposobna samostojno urejati. Občina ima v izvirni pristojnosti vse
funkcije, ki so pomembne za življenje in delo ljudi na njenem območju
in se mnogo racionalneje in učinkoviteje uresničujejo v lokalni skupnosti kot s centralno oblastjo. Naloge občine se nanašajo na normativno
urejanje (statut, odloki), upravljanje občinskega premoženja, naloge, ki
jih opravlja s svojimi sredstvi (vzdrževanje lokalnih javnih cest in poti),
naloge, ki jih opravlja s svojimi ukrepi (spodbuda gospodarskega razvoja občine), občina zagotavlja tudi različno pomoč, sklepa pogodbe, daje
koncesije itd. Slovenska ustava pa zmanjšuje vlogo občine v javnem sektorju in jo ostro razmejuje od države. Največ pristojnosti imajo občine
pri varstvu okolja in v gospodarskih javnih službah. Problematično je, da
naloge občin niso podrobneje opredeljene glede na velike razlike v velikosti posameznih občin.
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5 POLITIČNE RAZSEŽNOSTI
LOKALNE DEMOKRACIJE V SLOVENIJI
5.1 Politična uspešnost lokalnih oblasti v Sloveniji
Splošna spremenljivka, s katero se je ukvarjala raziskava, je politična
»sposobnost« (uspešnost) lokalnih oblasti, da ta izvaja svoje naloge oziroma pristojnosti. Lokalna oblast je centralna institucija v občini (lokalni samoupravi), v kateri morajo imeti prebivalci možnost, da neposredno ali
po izvoljenih predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev. Ob
predstavniškem telesu, ki je nosilec strateškega odločanja v občini, je župan tisti, ki skrbi za uresničevanje sprejetih odločitev. Pri tem mu pomaga občinska uprava, ki jo vodi direktor. Naš župan je eden najmočnejših
v Evropi. Veljavna ureditev nadzornega odbora občine, zlasti neposredna vezanost na predstavniški organ, in njegova neprofesionalnost ne
omogočata dejanske neodvisnosti in samostojnosti izvajanja nadzora.
Uvedba lokalne samouprave je imela za cilj tudi demokratizacijo življenja v lokalni skupnosti z večjo uporabo zborov občanov, lokalnih referendumov, državljanske pobude in drugih oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini.5
V družboslovju še ne obstaja natančna opredelitev, kaj je politična
sposobnost oziroma uspešnost lokalnih oblasti, zato pa obstajajo nekatera merila, s katerimi se le-te povezuje, na primer učinkovitost, produktivnost, dostopnost storitev, sprejemanje in izvajanje političnih odločitev,
kakovost javnih služb, zadovoljstvo prebivalcev, odgovornost itd. Lokalno oblast tako lahko opredelimo z vidika njene sposobnosti s kategorijami odločanja, izvrševanja, odzivnosti in demokratičnosti. Lokalne oblasti
naj bi postavljale cilje lokalne skupnosti in oblikovale različne politike. S
tega odločevalskega vidika imamo ta temelj za oceno skladnosti med političnimi zahtevami in praktičnim izvajanjem različnih politik. Lokalne
oblasti naj bi učinkovito izvajale lastne odločitve. Ta upravni vidik je
podlaga za primerjavo konsistentnosti odločitev in izvedbe lokalnih oblasti. Od lokalnih oblasti se pričakuje, da delujejo v dobrobit svoji skupnosti; z vidika odgovorne organizacije je zato to osnova za zagotavljanje
njihove odzivnosti na potrebe in zahteve prebivalcev ter posledično njihovo zadovoljstvo. Lokalna oblast naj bi bila demokratična in z vidika
demokratičnosti naj bi njeno delovanje temeljilo na upoštevanju temeljnih družbenih vrednot, na odprtem, odgovornem in razvidnem delova5

Prizadevanja Sveta Evrope za povečanje sodelovanja državljanov so zabeležena v
posebnem dokumentu (Poročilo o participaciji državljanov v lokalnem javnem
življenju), poudarjajo pa, da je sodelovanje državljanov srce demokracije, da je lokalna demokracija eden od temeljev demokracije, da lokalna demokracija deluje v
novih, zahtevnejših okoliščinah, da to zahteva bolj neposredne, prilagodljive in ad
hoc načine sodelovanja, da je treba vzpostaviti dialog med državljani in lokalnimi
predstavniki, oživiti zaupanje v lokalne institucije in drugo.
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nju in na obravnavi državljanov na pravičen način. Sposobnost lokalnih
oblasti za sprejemanje in izvrševanje odločitev je ključni kazalnik njihovega razvoja; če sprejemajo odločitve pravočasno, izvršujejo finančne
načrte ter uresničujejo programe in projekte, je to zato, ker našteto zagotavlja takšna raven upravne in managerske sposobnosti, ki je potrebna
za zadovoljitev pričakovanj lokalnih prebivalcev. Pri nas obstajajo dokajšnje težave že pri proračunskem odločanju, še večji problemi pa so
pri izvajanju projektov in odločanju nasploh, kar je pogojeno tudi z
majhnimi finančnimi zmožnostmi oziroma velikostjo občin. Slabo pripravljeni predlogi, nasprotja med lokalnimi političnimi akterji in blokade v procesu odločanja so nekateri izmed razlogov za kratenje človeških,
organizacijskih in materialnih virov v občinah. Za odlaganje odločitev so
najpogostejši razlogi: pomanjkanje zadostnih informacij, nesporazumi v
občinskem svetu, potreba po oblikovanju celostnih stališč, pomanjkanje
časa, preprečevanje sprejetih odločitev in drugo. Glavna prepreka za
gladko sprejemanje odločitev so slabi odnosi med županom in občinskim svetom. Večje in razvitejše lokalne skupnosti se srečujejo z večjimi
problemi; tu je tudi največ izrednih sej. Odzivnost lokalnih oblasti zagotovo ni zadovoljiva, prav tako tudi demokratična uspešnost ni posebno
visoka, saj slabo izpolnjuje zahteve po vzpostavljanju stikov s prebivalci,
vključuje v procese odločanja premalo civilnih združenj in premalo
obvešča prebivalce o svojem delovanju. Več stikov z občani navezujejo
župani kot občinski svetniki, čeprav tudi pri županih tega ni prav veliko
(okrog 20 %), veliko boljša je sicer ocena možnosti teh stikov. Sicer pa
zadovoljstvo s trenutnim stanjem demokracije v občinah ni posebej izrazito niti v pozitivni niti v negativni smeri.
Tabela 2: Zadovoljstvo s trenutnim stanjem demokracije v vaši občini.
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

3,6

1,9

4,5

9,2

11,3

30,5

12,0

10,6

6,0

1,3

1,6

Anketiranci so ocenjevali svoje zadovoljstvo s trenutnim stanjem demokracije v občini z ocenami od
0 do 10, pri čemer 0 pomeni zelo nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen. Vir: Raziskava »Stališča o lokalni demokraciji« (2003).

5.2 Procesi odločanja, participacija državljanov
in politična kultura na lokalni ravni v Sloveniji
Lokalne oblasti so demokratične institucije in zato zavezane k spoštovanju demokratičnih norm in standardov. To se nanaša na »prežetost«
postopkov lokalnih oblasti z demokratičnimi načeli, tj. načelom odprtosti (ali mobilizira volivce oziroma prebivalce pri političnem odločanju?),
načelom konsistentnost in načelom transparentnost. Na procese odločanja v lokalni skupnosti vplivajo institucionalne povezave, lokalna politična kultura in participacija državljanov, civilna družba, lokalni mediji, veli-
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kost skupnosti itd. Na politično kakovost lokalne oblasti vplivajo naslednje determinante: razmerje med volivci oziroma prebivalci in predstavniki, med občinskim svetom in županom, notranja razdelitev moči, velikost in kompetentnost osebja, sestava predstavniškega telesa in drugo.
Institucije lokalnega javnega življenja lahko vplivajo na izvajanje politik
lokalne skupnosti. Civilnodružbene organizacije, lokalni mediji in politične stranke imajo prav tako določen vpliv na obseg političnih ciljev, njihovo učinkovitost, odgovornost in demokratičnost lokalnih oblasti.
a) Vpliv na odločanje in razdelitev moči na lokalni ravni
Odnosi med različnimi akterji lokalne oblasti, formalno močjo in zaznavo vpliva na odločanje na lokalni ravni so kazalnik stvarnega delovanja
oblasti na tej ravni. Formalna in neformalna razdelitev moči na lokalni
ravni nam razkrije najvplivnejše akterje, in kako delujejo politični kanali
predstavništva. Čeprav bi morala biti moč enakomerno porazdeljena na
vse subjekte, je v praksi seveda skoncentrirana na določene družbene
(politične) akterje, medtem ko imajo drugi posamezniki ali skupine
malo vpliva na odločanje, razkriva pa se tudi razkorak med političnimi
cilji in potrebami državljanov. Pri nas ima daleč največji vpliv na odločanje v občini župan (41,5 %), na drugem mestu pa je občinski svet (25,5
%), še bolj zanimivo pa je, da so na tretjem mestu politične stranke (16,0
%) in šele na četrtem mestu občinska uprava (4,0 %). Pri odgovorih iz ankete je najbolj presenetljiv prav majhen vpliv občinske uprave. Majhen
vpliv imajo tudi civilna družba, lokalni podjetniki, mediji in tudi običajni
državljani. Kako vplivajo državljani na politične odločitve v občini, pa je
razvidno iz naslednjega vprašanja (glej Tabelo 3), pri katerem lahko ugotovimo, da sta najpomembnejša kanala vplivanja na politične odločitve v
občini volitve in referendum.
Tabela 3: Politična participacija na lokalni ravni I.
a) z glasovanjem na lokalnih volitvah
b) z dopisom na občino
c) s pogovorom z občinskimi svetniki
d) s pogovorom z županom
e) s podpisom peticije
f) z udeležbo na zboru občanov
g) z glasovanjem na občinskem referendumu
h) z udeležbo na demonstracijah, protestih, stavkah
i) z objavo v lokalnih medijih

DA
84,1
11,2
17,3
19,2
15,0
27,0
53,4
3,8
3,9

NE
15,7
88,6
82,4
80,6
84,6
72,8
46,3
96,1
95,8

B. O.
0,2
0,3
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
0,2
0,3

Vprašanje se je glasilo: »Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na
katerega od spodaj navedenih načinov?«
Vir: Raziskava »Stališča o lokalni demokraciji« (2003).
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b) Participacija državljanov na lokalni ravni v Sloveniji
Participacija državljanov je način, kako ljudje uveljavljajo svoje zahteve
glede javnih zadev. Participacija zajema ne samo volitve, pač pa tudi organiziranje v volilni kampanji, pri peticijah, političnih demokracijah itd.
Vendar pa odgovori na prejšnje vprašanje kažejo, da sta najpogostejši
obliki participacije sodelovanje pri odločanju v občini, glasovanje na lokalnih volitvah in na občinskem referendumu, temu pa sledijo udeležba
na zboru občanov, pogovor z županom občine, pogovor z občinskimi
svetniki in drugo. Udeležba na volitvah je sicer zelo pomemben kazalnik
demokratičnega vladanja: volilna udeležba na lokalnih volitvah v Sloveniji je relativno visoka, na zadnjih lokalnih volitvah (2002) je dosegla
72,1 %. Najnižjo volilno udeležbo beležimo na lokalnih volitvah leta
1998, torej nekaj let po uvedbi lokalne samouprave, ko je bila le 58,3 %.
Čeprav je volilna udeležba na lokalnih volitvah v Sloveniji mogoče nekaj
višja od primerljivih vzhodnoevropskih držav, pa vendarle bistveno ne
odstopa od značilnega vzorca nižje udeležbe na lokalnih volitvah (v primerjavi s parlamentarnimi in predsedniškimi). Razlogi za volilno udeležbo na zadnjih lokalnih volitvah so po mnenju anketiranih naslednji: na
prvem mestu je državljanska dolžnost, na drugem je vpliv na prihodnost
občine in na tretjem želja po glasovanju za svojega kandidata. Če je prvi
odgovor še vedno usmerjen izrazito k stari politični kulturi, pa druga dva
kažeta na moderen ali celo postmoderen pristop k volilni participaciji;
daleč zadaj je želja po glasovanju za svojo politično stranko. Motivi za
neudeležbo na volitvah pa so: dovolj imam politike (36,4 %), posameznikov glas nima nobene teže (21,6 %), nezadovoljstvo s ponujenimi kandidati (18,5 %) in drugo. Pri izbiri kandidatov sta za povprečnega volivca
ključni lastnosti predvsem pretekle politične izkušnje in neodvisnost
kandidata. Opazna je splošna demokratičnost, zlasti glede velikega števila kandidatov, poleg tega pa kandidature niso izključno v rokah političnih strank, zato (vsaj na lokalni ravni) pomembno vlogo igrajo neodvisni
kandidati.
Problematična je na lokalni ravni tudi participacija žensk, Romov in
tujcev. Na lokalni ravni je politično angažiranje nekaj večje v nepolitičnih organizacijah (društvih, združenjih, klubih) kot v političnih strankah,
kjer je izrazito majhno. Kot je razvidno iz naslednje tabele, pa sta najpomembnejši obliki političnega delovanja ob lokalnih volitvah obisk političnega zborovanja in pogovor z lokalnimi politiki o političnih zadevah.
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Tabela 4: Politična participacija na lokalni ravni II.
a) prijatelje prepričeval, da bi volili za določeno stranko
b) nosil priponko stranke oziroma kandidata
c) obiskal politično zborovanje
d) zbiral sredstva za volilno kampanjo
e) prispeval sredstva za volilno kampanjo
f) kandidiral na listi politične stranke
g) pogovarjal z lokalnimi politiki o političnih problemih
h) sodeloval kot prostovoljec v volilni kampanji za
neko stranko oziroma kandidata

DA
8,7
2,8
12,1
1,4
2,8
2,7
15,7

NE
91,0
96,9
87,6
98,3
96,8
96,8
84,0

B. O.
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,3

4,7

94,9

0,5

Vprašanje se je glasilo: »Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli?«
Vir: Raziskava »Stališča o lokalni demokraciji« (2003).

c) Politična kultura na lokalni ravni v Sloveniji
Dobro sodelovanje med lokalnimi politiki je za učinkovite politične odločitve temeljno, saj vemo, da politične razprtije vodijo le v nazadovanje
rezultatov lokalne politike in v medsebojna podtikanja in obtoževanja.
Določnice predstavniške politične kulture so: strpnost političnih predstavnikov, zaupanje, pripravljenost na dialog, odprtost, politično sodelovanje, socialni kapital posameznikov in drugo. Politično kulturo merimo
s stopnjo zainteresiranosti za lokalno politiko, poznavanjem lokalne
problematike, poznavanjem predstavnikov, lokalno identiteto, zaupanjem v predstavnike in drugimi načini. Zanimanje za lokalno politiko
med prebivalci občin je daleč večje, kot pa je (po njihovi oceni) vpliv na
politiko in odločanje v občini. Z drugimi ljudmi se dokaj redko pogovarjajo o političnem dogajanju v občini, če pa že, so to prijatelji (36,2 %) in
družina (23,6 %).
Zanimanje za konkretno dogajanje v občini je večje kot splošno zanimanje za lokalno politiko. Več stikov imajo prebivalci z županom kot z
občinskimi svetniki. Županu tudi najbolj zaupajo (45,5 %), na drugem
mestu po zaupanju je občinski svet (21,5 %), šele daleč zadaj sta občinska uprava (5,0 %) in politične stranke (2,7 %). Zanimivo je, da prebivalci
bolj zaupajo tistim politikom, ki delujejo na občinski ravni, kot tistim, ki
delujejo na državni ravni. Vsekakor lahko rečemo, da je interes za lokalne zadeve večji kot za nacionalne, vendar pa je večina ljudi nezainteresiranih. Delovanje in osebnost županov sta bolj poznana in cenjena,kot
delovanje in osebnost občinskih svetnikov. Ljudje občutijo, da so sposobni razumeti lokalne probleme, ne pa tudi možnosti za njihovo reševanje oziroma nadzorovanje. Državljani podpirajo institucionalni sistem lokalne samouprave, se identificirajo s svojimi občinami, vendar pa je v
zadnjih letih opazen tudi trend razočaranja.
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6 NAMESTO SKLEPA: IZGRADNJA UČINKOVITE,
ODZIVNE IN DEMOKRATIČNE LOKALNE OBLASTI
V SLOVENIJI
Lokalna samouprava ni sama sebi namen, namenjena je prebivalcem lokalne skupnosti in reševanju njihovih težav. Obstoječa centralizacija pristojnosti naj bi bila le začasna, tako da naj bi država čim prej vrnila nekatere zadeve iz državne pristojnosti občinam (in pokrajinam) kot njihove
izvirne ali prenesene pristojnosti. Demokracija v lokalnih skupnostih je
predpostavka demokratičnosti celotne države, zato je treba neposredno
udeležbo državljanov v lokalnem javnem življenju okrepiti. Ključne zadeve na tem področju pa so še: uvedba pokrajin, krepitev medobčinskega sodelovanja, povečanje finančne in pravne avtonomije občin, izboljšanje vodenja in upravljanja na lokalni ravni, reorganizacija javnih služb
v korist zadovoljevanja potreb prebivalcev in drugo. Vsi ti vidiki so neposredno ali posredno povezani z uresničevanjem lokalne demokracije.
Ker je pomen lokalne samouprave (v vseh njenih vidikih: funkcionalni, teritorialni, organizacijski, finančni in pravni) za razvoj demokratične
odgovornosti in gospodarskega razvoja tako velik, ni presenetljivo, da je
reforma lokalne samouprave, njena izgradnja in okrepitev tako pomemben del širših procesov modernizacije v svetu in pri nas. Pri tem menimo, da so nekatere od ključnih točk pri izgradnji učinkovite, odzivne in
demokratične lokalne oblasti naslednje: spoznanje, da gre za zelo zahtevno, zapleteno in celovito nalogo in da je državljanska pooblaščenost
predpostavka učinkovite lokalne vladavine; izgradnja skladnega sodelovanja med različnimi ravnmi oblasti (lokalno, regionalno in centralno);
spoznanje o dolgoročnosti spreminjanja in prilagajanja lokalne samouprave sodobnim razvojnim težnjam; okrepitev upravljavskih in managerskih sposobnosti na lokalni ravni; vzpostavitev ustrezne finančne podlage za razvoj lokalnih skupnosti; izgradnja koalicij podpore pri reformi in
razvoju občin z okrepitvijo civilne družbe; okrepitev in razvoj učinkovitega partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem; potreba po načrtovanju, odgovornosti in razvidnosti javnih financ in vzpostavitev državljanskega zaupanja v druge. Vsekakor lahko sklenemo, da na oblikovanje
moderne demokratične, odzivne in učinkovite vladavine na lokalni ravni
vplivajo številni dejavniki in da v stvarnosti ta proces ni nikoli zaključen.
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POVZETKI V ANGLEŠKEM JEZIKU

Marjan Brezovšek:
THEORETICAL FRAMEWORK
OF LOCAL DEMOCRACY DEVELOPMENT
The spread of democratic ideas and the emergence of a global system
have contributed to a resurgence of the local democracy. The pressures
for democratisation have led to new emphasis on local governance
below the level of the nation-state. Today, however, the local government
has become visible internationally, and the context of any political legitimacy and democracy must also include local levels of government. But
most studies on local autonomy and local democracy fail to adequately
distinguish between the two terms. As a consequence, there is an assumed bilateral relationship between them, in which changes in one are always deemed to affect the other – particularly in policy formulation. The
author develops a stronger analytical distinction between them, briefly
examines contemporary discussion on local democracy and the assumptions that are made about its role in a broader democratic polity, analyses different theoretical insights into the concept of local autonomy and
addresses the tensions that exist between local autonomy and broader
democratic polity. To understand recent changes in local politics and policy making and renewing local democracy the author uses the concept
of local governance. Governance does not just seek to describe a more
networked form of politics; it also refers to the capacity of governing systems to coordinate policy and solve public problems in a complex context.
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Vlaj Stane:
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SLOVENIA:
CENTRALIZATION OR DECENTRALIZATION?
Decentralization as the process of exercising the principle of subsidiarity
is modern trend in European and other countries around the world. In
Slovenia this process hasn’t started yet. There are several reasons for that:
ignorance about the essence of local self-government, resistance to the
transfer of public affairs to the municipal or future regional level, (too)
small municipalities, the absence of regions, but especially the lack of
political consensus about the contents and future course of the local selfgovernment reform in Slovenia.

Haček Miro:
HISTORICAL ASPECTS OF ESTABLISHING
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SLOVENIA
Goal of the paper is to analyse the historical evolution of Slovenian municipality as the basic form of local self-government on Slovenian territory
throughout the history until today. We will try to confirm the thesis, that
contemporary municipality is based on long-lasting tradition; tradition,
that even in the era of active negation of local self-government after the
second World war could not be broken. In first chapters we will analyse
the first origins of local self-government in medieval cities and in the era
of absolutists ruler ship of Maria Theresa and Josef II. which have with
the common societal and economic reforms importantly influenced the
establishment and activity of the municipalities of that time. In middle
chapters we will analyse the functioning of local self-government system
in the period of Great World Wars, which was the time without mayor
changes. But therefore the period after the second Word war is much
more turbulent, because the municipal status was for the first time defined by the constitution, but the boundary between the state and municipality was in that time the most undefined. At the end we will shortly
analyse the events after the Slovenian independence in 1991, when the
reform of local self-government system and anew establishment of municipalities begun with considerable difficulties, that are even today not yet
resolved.
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Marjan Brezovšek:
SIZE AND TASKS OF SLOVENE MUNICIPALITIES
The author tries to analyse the connection between the size and the tasks
of the municipalities on the basis of theoretical and empirical arguments.
It is important to achieve the optimal solution when forming local communities. The rational arguments are in favour of bigger communities
because of their economical strength and greater possibility to provide
with better public service but on the other hand only smaller and closer to
the citizens communities are able to provide the citizens with the needed
mechanisms to co-create and participate in the policy-making processes
in their local community. In Slovenia there is currently a great problem
in finding the middle way with which the local communities would be of
the optimal size. This presents not only the local but also the national Slovenian problem. In this paper the author also presents comparative
analyses of this problem and outdraws the survey on Slovenian mayors
opinion about the size and the content of the tasks of Slovenian municipalities.

Haček Miro:
DECENTRALIZATION OF SLOVENIA
AND REGIONALIZATION PROCESS
The Slovenian Constitution among other things assures local self-government, which is exercised in municipalities and other forms of local selfgoverning communities. Municipalities are established as basic units of
local self-government and have the right of autonomous decision-making
upon connecting in wider forms of local self-government. Na Wider
forms of local self-government – known as regions – operate on wider
territory as municipalities. On this, wider level of government the most
important linkage between central, state government and local self-government is taking place. Most countries across Europe have two- or even
three-levels of authority below the state government, that comprehends
wider or narrower geographic territory. But in Slovenia there is only one
level of authority below the state government – municipal level. Region is
the space between the state and the municipality; in this space the actual
needs are born, needs that are in their essence authentic interests of local
significance, but are also exceeding capacities of single municipality. It
has to be emphasized that the regions in Slovenia actually do exist, as the
allegiance of citizens to distinctive region is more than obvious in some
parts of the country. Besides that we can also define some other forms of
dividing Slovenia; like regions based on natural characteristic, regions
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based on architectural characteristics, etc. Although all these so called regionalisations were improvised in some way or another, they do suggest
that some forms of regionalization are de facto already present. In the
paper we will try to find the answers to the following key questions: is Slovenia finally going to establish regions as the missing wider forms of
local self-government system; does Slovenia due to its size and number of
inhabitants really needs regions and if yes, what is primary reason for
the regionalization process to happen; and finally how is future regionalization viewed from the viewpoint of mayors and leading economists in
Slovenian municipalities.

Vilma Milunovič:
PROBLEMATIC OF MUNICIPALITY FINANCING
This paper gives a review of the financial system from the time of adoption of local self- government till now. Trough the results of analyses and
trough the exposed problematic on the financing of municipalities it is
evident that the actual system is not in accordance enough with the principles of the European charter of Local self government which proceeds
from the presumption that municipalities should be ensured with adequate and sufficient financial resources which they dispose autonomy.
Therefore changes and improvements of the existing financial system in
direction of better vertical fiscal equalization and larger financial autonomy of Slovenian municipalities are necessary with simultaneously improvement of the financial management in municipalities.

Roman Lavtar:
SUPERVISION OVER LOCAL
SELF-GOVERNMENT’S ACTIONS
The paper deals with supervision and auditing of local authorities’ action.
Local representatives and bodies are autonomous within the constitutional order. The state is responsible for local self-government performing its
duties and responsibilities within the limits of legal system. The control
and auditing should be limited and balanced between the public interest,
local interests and individual rights. Control and auditing should be limited with the law to the limit that provides proportionality of measures responding the illegal acts. The paper describes the legal basis, extent and
sorts of state supervision and auditing of local authorities’ action.
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Irena Bačlija:
THE PARTICIPATION OF THE ROMA COMMUNITY
AT THE LOCAL LEVEL OF GOVERNMENT
The Slovenian Constitution and the Local Self-Government Law both ensure the Roma community, the minority in Slovenia, the right to participate at the decision-making process on public affairs on local level. One
may wonder how this assured right is actually realised in all local communities (municipalities) where Roma traditionally live. Roma minority
has the same rights to participate in policy making process in local affairs, as any other group of citizens. This includes exercising active and
passive voting right as well as the right to exercise all other mechanisms
to express their political will. In addition to all these constitutionally guaranteed rights to express political will, the Roma minority is also in title
to a representative in a local council. This paper serves as a whole and
elaborate research and presentation of »Roma problem«. Within the research all Roma representatives in local councils, as well as all mayors of
municipalities where this representatives are obligatory, were interviewed. Empirical data will enable evaluation of problems of Roma minority and also the comparative analysis of policy makers (on a local level)
opinion on this matter. However the results of the research can also be
used as an evaluation and as a template for making alternative solutions for this problem.

Marjan Brezovšek and Miro Haček:
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SLOVENIA
The Slovenian constitution assures local self-government. With this simple fact Slovenia has joined those contemporary (European) countries
that recognise basic citizen’s right to participate at the local level of government, where their rights are most directly represented. Local communities are one of basic columns of each democratic state and the citizen’s
right to participate at the local level of government is one of basic democratic principles in a modern world. These rights demand the existence of
local communities with democratically established decision-making bodies that have broad range of autonomy and responsibility, but also
means and ways to exercise the right to self-management. Authors are
analysing the activity problems of narrower parts of Slovenian municipalities through the case study of urban municipality of Ljubljana. Ljubljana’s quarter communities have been established in 2001 and were
(are) thought as a new means of citizen’s political participation on the
local level of government. Main goal of the paper is linked with the que-
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stion of the possibility – and the ways of exploitation of the possibility – of
enhancing the citizen’s political participation with the usage of new
forms of local self-government.

Damjan Lajh:
THE ROLE OF SUBNATIONAL ACTORS
IN THE EU POLICY PROCESS
In the nineties of the twentieth century, subnational mobilization has become a visible feature of the EU politics, while in the last fifteen years subnational actors have increasingly started to exploit different channels of
influence in the EU policy process. Simultaneously, in this period started
to emerge some ideas about the era of the »Europe of the regions«. Although some authors sceptically responded to those ideas, while some others thought the whole notion of the Europe of the regions is primarily
the matter of political and partisan debates, remains the fact that in this
period regions have emerged as a third decision-making level. On the
basis of these premises the author analyses the role of subnational actors
in the EU policy process. In the article the author above all deals with different aspects of subnational mobilization in the context of European integration, and with representation of subnational interests at the supranational level. The author concludes that subnational actors certainly
play very important role in the EU policy process. This is especially evident according to the fact that at subnational level EU policy decisions
have direct impact for all citizens of the EU member states. At this level
EU policies are thus also usually implemented. Therefore, author ascertains, subnational actors frequently have the key role in the EU policy
process since they best recognize the problems at certain (local or regional) territory, as well as instruments for the solution of identified problems.
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Andrej A. Lukšič:
E-DEMOCRACY ON THE LOCAL LEVEL IN SLOVENIA –
THE ATTEMPT OF THE CONCEPTUALIZATION
The author speaks in favour of the termination of the unsuitable trend of
the introduction of e-democracy tools, particularly in view of the satisfactory introduction of ICT at other levels in Slovene politics, as is evident
from the Economist Intelligence Unit comparative study carried out in
August 2004 and from the analysis of the application of e-democracy
tools on the websites of Slovene municipalities. The author sees a possible
solution in relying on deliberative democracy as a suitable conceptual
basis for the application of e-democracy tools and ends the text with guidelines for the applicative project of e-democracy introduction in Slovene
municipalities. For e-administration in Slovenia to function also through
e-democracy, the existing trend of stagnation should be reversed with a
more suitable policy of public authorities at the local and state level.

Židan Alojzija:
POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH (FOLLOWING
THE TOPICS AND PROBLEMS WITH THE REALISATION
OF LOCAL DEMOCRACY IN YEAR 2002)
In the article the author outlines didactical educational social samples to
debate the subject of local democracy and the importance of education
for democracy. She places the themes and problems concerning local democracy, which are supposed to socialize young people for active citizenship, amongst fluid curricular subjects. The learning youth must experience these subjects for easier understanding of activity democracy in
Slovenian plural and open parliamentary society.
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Brezovšek Marjan:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
OF LOCAL DEMOCRACY IN SLOVENIA
The local self-government reform is present all around the globe and is essential part of modernisation processes. Local self-government is a key
element in European liberal democratic political system. Local authority
and relations toward central, state authority are changing rapidly; local
democracy is of a key significance for the democratic pedigree of the
state. Also ideological premises, which are base of those processes, are
changing rapidly; beside traditional values of local self-government (autonomy, participation and effectiveness) also some other values as rule of
law (legal state), territorial redistribution and macroeconomic management are no less important. Classical dichotomy centralisation – decentralisation is no longer suitable model; two new models have emerged,
the subsidiarity principle and integration model. In this framework local
democracy in Slovenia is carried out. The author judges local democracy
in Slovenia from the viewpoint of local autonomy (financial and administrative), from the viewpoint of local authorities capacity for decisionmaking and goal-placement, administrative capability and the responsibility for regard of basic social values. Special attention is devoted
towards the problems of political extensiveness of local democracy in Slovenia, that is the distribution of political power in the local level, the participation of citizens in various modes of decision-making and consecutively on the political culture on the municipal level.
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