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ZADEVA: POZIV K UMIKU PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI DO LETA 2020 IZ VLADNEGA POSTOPKA 
 
 
Spoštovani! 
 
V združenjih občin smo seznanjeni, da je Ministrstvo za javno upravo Vladi RS že predložilo v sprejem 
besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 (v nadaljevanju: 
strategija). Združenja občin smo s svojimi pisnimi pripombami in udeležbo na srečanjih delovne skupine 
sodelovala pri pripravi strategije v prepričanju, da želimo sprejeti dokument, ki bo skupna strategija vseh 
vpletenih: občin, Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije. Iz načina 
sprejemanja pa je očitno, da je to zgolj vladna strategija razvoja lokalne samouprave.  
 
Kot prvo bi želeli opozoriti, da se dokument premalo ambiciozno loteva izpostavljenih tem in ne podaja 
konkretnih odgovorov. Narava dokumenta terja, da bi se le ta moral sprejeti za daljše časovno obdobje, 
torej vsaj za deset let, teme, ki se jih loteva, pa so ustavna kategorija, ki bi po našem mnenju terjale 
sprejetje strategije s strani Državnega zbora RS. 
 
Izhajajoč iz trditve, zapisane v predlogu strategije, da ima Slovenija sodobno in dobro delujočo lokalno 
samoupravo, menimo, da bi morala iti vsebina strategije, če želi upravičiti naravo strateškega 
dokumenta, v smeri iskanja nadgradnje sedanjega sistema, obdelati bi morala področja, kjer prihaja do 
težav in jih izboljšati.  
 
Menimo, da se mora strategija opredeliti do ustanovitve pokrajin. Kot smo že zapisali v preteklosti, se 
zavedamo, da se do sedaj nismo bili sposobni dogovoriti, kakšne pokrajine hočemo, vendar to ne 
pomeni, da jih ne potrebujemo. Menimo, da je nov razvojni preboj na lokalni ravni mogoče zagotoviti le 
z ustanovitvijo pokrajin. Vsak dan namreč opažamo izgubljene priložnosti, ki nam jih regionalna ne-
povezanost jemlje. 
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Sedanji regionalni razvoj sloni na razvojnih regijah, ki se opirajo na klasično medobčinsko sodelovanje. 
Upoštevajoč posamične občinske interese je takšen regionalni razvoj obsojen le na skupek lokalnih 
interesov in je nesistemski ter neučinkovit. Zato se bojimo oz. smo prepričani, da proces t.i. funkcionalne 
regionalizacije ne bo prinesel rezultata. Menimo, da bi strategija morala začrtati pot institucionalizaciji 
drugega nivoja lokalne samouprave, vzpostaviti (izvoljene) organe in opredeliti njihovo odgovornost. 
 
Ponovno opozarjamo, da je Slovenija zelo centralizirana država: lokalni nivo se sooča z omejenimi 
pristojnostmi, čemur sledi tudi majhen obseg sredstev v deležu državnega proračuna, ki pomembno 
odstopa od povprečja OECD. Krepitev lokalne samouprave pomeni krepitev decentralizacije, saj je 
pomembno, da so storitve bližje ljudem, ki jih potrebujejo in da se od njih ne oddaljujejo. Ponovno 
predlagamo, da se naloge oz. pristojnosti upravnih enot prenese v pristojnost občin.  
 
Dokument daje poudarek večjemu sodelovanju občanov v lokalnih zadevah, stremi h krepitvi ožjih delov 
občin. Ob tem opozarjamo, da je osnovna celica lokalne samouprave občina in iz nje izhajajoča logika 
avtonomije terja, da se nižja organiziranost prepusti občini, ki bo glede na svojo velikost in potrebe 
ustrezno organizirala delovanje svojih ožjih delov tako glede njihovega statusa kot glede sodelovanja pri 
lokalnih zadevah. 
 
Strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin: ne rešuje vprašanja skupnega obsega 
primernih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje vprašanja ustreznosti strukture financiranja 
občin. Poseg v obstoječi sistem financiranja občin s parcialnimi rešitvami ruši razmerja med občinami in 
dodatno slabi najšibkejše lokalne skupnosti, zato takšnim delnim spremembah ostro nasprotujemo. 
Menimo, da je potrebno ponovno opredeliti naloge in na tej podlagi prilagoditi sistem financiranja ter 
določiti vire. 
 
Nenazadnje nasprotujemo siceršnjemu opredeljevanju do vloge združenj občin in v tej zvezi tudi skrajno 
pavšalni in neargumentirani oceni, da naj bi združenja hromila uveljavljanje lokalnih interesov. 
 
Združenja ostro nasprotujemo trditvam v dokumentu, ki je bil posredovan v vladni postopek (št. 007-
988/2012-JU/12 z dne 6. 9. 2016), saj so te neresnične in zavajajoče. Ni namreč res, da smo združenja 
predlagala takojšnjo ustanovitev pokrajin in tudi ne prenos vseh pristojnosti UE na občine - strategija bi 
morala vsebovati opredelitev glede nadaljnjega obstoja upravnih enot v obsegu in s pristojnostmi, kot 
obstajajo danes, kakšno vlogo in v kakšnem obsegu v prihodnje namenjati drugim organom državne 
uprave, drugim državnim organom, ter organizacijam z javnimi pooblastili, ki delujejo tudi na lokalni 
ravni (inšpektorati, centri za socialno delo, enote zavoda za zaposlovanje itd.). Ministrstvo za javno 
upravo pozivamo, da korektno povzame pripombe združenj občin v vladnem gradivu. 
 
V združenjih ugotavljamo, da nova verzija besedila, ki je bila tudi predložena v vladni postopek, ne 
odstopa bistveno od tez, ki so bile predstavljene v prejšnjih verzijah strategije in katerim smo v 
združenjih v veliki meri nasprotovali. Novo besedilo tudi ne prinaša kvalitativne nadgradnje, ki bi jo glede 
na naravo dokumenta pričakovali, zato menimo, da dokument ni primeren za nadaljnjo obravnavo in 
predlagamo njegov umik iz vladne procedure. 
 
 
S spoštovanjem, 
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