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Zadeva:  Spremna pojasnila k predlogu Strategije razvoja lokalne samouprave v 

Republiki Sloveniji do leta 2020  

 

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 krepi sistem 

lokalne samouprave.   

Predlog strategije temelji na ustavni zasnovi lokalne samouprave ter na ohranitvi obstoječih 
pristojnosti občin, na krepitvi medobčinskega sodelovanja ter na izrecni odpovedi namere za 
teritorialno reorganizacijo mreže slovenskih občin. Izrecno poudarja krepitev predstavniških 
organizacij občin in vztraja pri krepitvi medinstitucionalnega dialoga med občinam in državo kot 
podlagi moderne lokalne demokracije. Zato je ocena združenj, da predlog strategije teži k 
centralizaciji in koncentraciji državnih nalog, brez podlage. Pojem centralizacije označuje 
odvzem pristojnosti subjektov lokalne samouprave in njihov prenos na državne organe. 
Ministrstvo za javno upravo pa hkrati izrecno poudarja, da skladno s Strategijo razvoja javne 
uprave 2020, sprejete julija 2015, izvaja akcijski načrt za optimizacijo delovanja organov 
državne uprave na vseh teritorialnih ravneh. Glede na ločitev državne uprave od sistema 
lokalne samouprave te aktivnosti v ničemer ne posegajo v obstoječe pristojnosti slovenskih 
občin. Predlog strategije se prav tako ne opredeljuje do vloge in položaja državnega sveta niti 
do organizacije vlade (predlog združenj za ustanovitev posebnega ministrstva, pristojnega za 
lokalno samoupravo).  

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 temelji na 
domačih in tujih analizah, mednarodnih primerjavah in dokumentih ključnih 
mednarodnih organizacij. 
 
Osrednji del predloga strategije v šestih vsebinsko zaokroženih poglavjih predstavlja analizo 
obstoječega stanja, mednarodne primerjave in smeri sprememb oziroma prihodnjih aktivnosti, ki 
so konkretno opredeljene v Akcijskem načrtu za uresničitev strateških usmeritev. V sprotnih 
opombah in na koncu analitičnega dela predloga strategije je seznam domačih in tujih študij ter 
dokumentov ključnih mednarodnih organizacij kot sta Svet Evrope in Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), na podlagi katerih je mogoča jasna ugotovitev, da 
je slovenski sistem lokalne samouprave skladen z Evropsko listino lokalne samouprave 
(MELLS) in v celoti primerljiv z razvitimi sistemi lokalne samouprave v številnih drugih državah 
članicah Sveta Evrope in Evropske unije. Akcijski načrt za uresničitev strateških usmeritev pa 
sledi smernicam in ugotovitvam monitoringov Sveta Evrope in priporočilom OECD.    

 

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 se vsebinsko 

opredeljuje do vseh sestavin lokalne samouprave. 

V javni razpravi so združenja podala pisno stališče, da se strategija ne nanaša na vseh pet 
teoretično utemeljenih sestavin lokalne samouprave: teritorialne, funkcionalne, finančne, 
organizacijske in pravne. Ta trditev ne drži, prav nasprotno, strategija se opredeljuje do vseh 
sestavin lokalne samouprave. Do teritorialne sestavine se opredeljujejo kar štiri od šestih 
poglavij strategije, A. Razvoj sposobnosti zadovoljevanja skupnih potreb in interesov 
prebivalcev na lokalni ravni, C. Razvoj finančne avtonomije občin, D. Razvoj regionalne 



 

identitete ter F. Razvoj urbane identitete občin. Strategija izrecno nasprotuje kakršnim koli 
teritorialnim reformam slovenskih občin, analizira majhnost slovenskih občin ter daje smernice 
za premagovanje ovir, ki jih predstavlja majhen obseg izvajanja lokalnih javnih služb tako, da 
posebej poudarja pomen prihodnje krepitve medobčinskega sodelovanja. Velikost in število 
prebivalcev sta v strategiji ključna elementa za določanje virov financiranja slovenskih občin, 
zaradi nekaterih anomalij pa strategija predlaga nekaj manjših popravkov zakona, ki ureja 
sistem financiranja občin. S teritorialno sestavino je povezano vprašanje razmerja med 
občinami in mestnimi občinami, pa tudi vprašanje sodelovanja občin v regionalnem prostoru.  
Funkcionalna sestavina pomeni naloge in pristojnosti občin. Strategija to sestavino analizira in 
predlaga rešitve v poglavjih A., C. D., in F. Strategija opozarja na medsebojno povezanost med 
pristojnostmi in velikostjo občin, med pristojnostmi in viri financiranja, pri povezovanju nalog na 
regionalnem nivoju ter pri vprašanju vloge mestnih občin.  Finančni sestavini lokalne 
samouprave je posvečeno celotno poglavje C. Razvoj finančne avtonomije občin s podrobnejšo 
analizo sistema financiranja občin, dosedanjimi izkušnjami in predlogi za spremembe. Splošno 
stališče združenj, da je treba povečevati višino sredstev, namenjenih financiranju občin, se ne 
nanaša na sam sistem financiranja, pač pa na makroekonomske razmere, v katerih je celoten 
javno finančni sistem in katerega del so tudi občinske blagajne. Vsebina več poglavij se 
neposredno ali posredno nanaša na organizacijsko sestavino lokalne samouprave. Strategija 
temelji na izhodišču, da so organi občine in njihova medsebojna razmerja ustrezno postavljena 
in da sistem ne potrebuje sprememb. Vsekakor pa so možne izboljšave pri delovanju organov z 
vidika transparentnosti, priprave boljših predpisov in sodelovanja prebivalcev na lokalni ravni ter 
z vidika načina oblikovanja organov ožjih delov občin (poglavje E. Razvoj lokalne demokracije). 
V istem poglavju strategija posebej poudarja pomembnost priprave boljših predpisov in njihove 
boljše kakovosti, z vidika statusa občine kot samostojne osebe javnega prava pa ne predvideva 
sprememb (pravna sestavina).    
 
Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 temelji na jasni 
razmejitvi pristojnosti med državno upravo in lokalno samoupravo. 

 
V javni razpravi so združenja občin vseskozi odpirala vprašanje prenosa pristojnosti državnih 

nalog na občine, še posebej pa je bil izpostavljen predlog, da se upravne enote ukinejo, njihove 

naloge pa se prenesejo na občine, za kar država zagotovi ustrezna sredstva. Ministrstvo za 

javno upravo temu predlogu izrecno nasprotuje, o čemer  je združenja občin pisno seznanilo z 

dopisom številka 010-117/2016/7 z dne 16. 6. 2016. V njem je poudarilo, da sprejeta Strategija 

razvoja javne uprave 2020  in predlog Strategije razvoja lokalne samouprave temeljita na jasni 

ločitvi med državno upravo in lokalno samoupravo, kot jo poznamo že dobrih dvajset let. 

Strategija razvoja javne uprave 2020 se v obliki akcijskega načrta že izvaja in ne vključuje 

nobenih sprememb glede nosilcev pristojnosti, pač pa teži k optimizaciji delovanja državne 

uprave na vseh teritorialnih ravneh. Predlog združenj bi zavrl začete reformne procese tako 

državnih organov kot občin, ki izhajajo iz navedenih dokumentov in v celoti preusmeril 

pozornost vlade in pristojnih ministrstev na novo organizacijo izvajanja nalog in pristojnosti. Po 

drugi strani pa bi preobremenil občinske uprave z izvajanjem državnih nalog, ki nimajo vsebine 

lokalne samouprave, na katere občinski organi nimajo vpliva in za izvajanje katerih nimajo 

pooblastil za njihovo regulacijo. Takšen sistem bi bil nepregleden, vzpostavil bi asimetrično 

organizacijo, saj bi prenesene državne naloge lahko prevzele samo t.i. sedežne občine, vendar 

za širša območja kot jih obsegajo sedaj, ko je v Sloveniji 212 občin in ne več 62 kolikor jih je bilo 

do leta 1995. Če odmislimo utemeljene vsebinske razloge za ločitev državnih in občinskih 

pristojnostih v dva samostojna upravno politična sistema, bi vzpostavitev sistema, kot ga 

predlagajo združenja, zahtevala veliko priprav, enormno količino energije, časa in sredstev za 

postavitev nove ureditve z zakonodajnega in organizacijskega vidika. Zahtevala bi večletne 

napore konsolidacije sistema pri povsem dvomljivem učinku. Ocenjujemo, da bi bila izvedba 

predlaganega prenosa upravnih nalog na občine povsem nesorazmeren ukrep glede na 

pričakovane učinke, saj sam prenos nalog z države na občine še ne bi zagotovil dviga kakovosti 

ter storitev ali finančnih prihrankov.  

 



 

Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 bo sprejela 

Vlada Republike Slovenije.   

Združenja občin so v javni razpravi večkrat poudarila, naj bi strategijo sprejel Državni zbor 

Republike Slovenije, češ da to terja vsebina dokumenta, zasledovani cilji in načelo delitve 

oblasti. Pri preučitvi argumentov združenj je predlagatelj ugotovil, da dokumente, ki vsebujejo 

dolgoročne politike na konkretnem vsebinskem področju sprejemajo različni državni organi, 

vendar jih državni zbor sprejema le takrat, ko ima za to neposredno zakonsko zavezo. Tak 

primer sta npr. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, ki ga zahteva Zakon o 

slovenskem državnem holdingu ter Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 

2025, katerega podlaga je Stanovanjski zakon. Medtem ko Zakon o kmetijstvu pri  načrtovanju 

razvoja kmetijstva in podeželja določa, da Nacionalni program o strateških usmeritvah razvoja 

slovenskega kmetijstva in živilstva sprejme državni zbor, vlada pa na tej podlagi strategijo 

oziroma operativne programe za izvedbo nacionalnega programa. Zakon o lokalni samoupravi 

kot temeljni sistemski zakon ter drugi zakoni s področja lokalne samouprave ne vsebujejo 

določb, ki bi terjale sprejem strategije v državnem zboru. Od uvedbe reforme lokalne 

samouprave 1994 so edini strateški dokument, ki jih je  julija 2001 sprejela Vlade Republike 
Slovenije, Izhodišča in predlogi za nadaljnji razvoj lokalne samouprave.   

Kadar v zakonu ni izrecne zahteve, dolgoročne strateške dokumente sprejema Vlada RS. Taki 

primeri so Strategija razvoja prometa v RS, 2015, Strategija razvoja javne uprave 2015 – 2020, 

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb 

energetske prenove stavb, 2015 ter Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega 

okolja, informacij in komunikacij za invalide, 2005. Trenutno pa sta v obravnavi predlog 

Strategije kriptografije Republike Slovenije in Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki 

Sloveniji do leta 2020. Podobne strateške dokumente sprejemajo tudi drugi državni organi. 

Taka primera sta Strategija Banke Slovenije 2015 – 2020, ki jo je sprejel Svet Banke Slovenije 

in Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, ki so jo sprejeli Strokovni svet za splošno 

izobraževanje, Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet za 

izobraževanje odraslih.  

Iz navedenega je razvidno, da strategije državni zbor sprejema le izjemoma, kadar ima za to 

izrecno podlago v zakonu, sicer pa jih sprejemajo vlada ali drugi državni organi, pristojni za 

izvajanje resornih politik. To je tudi v skladu z naravo t.i. strateških dokumentov, saj izraz 

strategija izvorno pomeni dolgoročni načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov pri 

doseganju določenega cilja oziroma so to »postopki, načini za dosego kakega cilja« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika). Po svojem namenu je strategija orodje strateškega vodenja, ki 

vsebuje (i) analizo obstoječega stanja, (ii) določitev splošnih in specifičnih ciljev ter (iii) 

implementacijo ukrepov za dosego zastavljenih ciljev. Prav takšna je po svoji vsebini tudi 

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020.  

Poleg formalnega argumenta, da sprejem strategije v državnem zboru nima podlage za zakonu, 

velja poudariti tudi vsebinskega. Ministrstvo za javno upravo je predlog Strategije razvoja 

lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 pripravilo na večkrat poudarjenem 

izhodišču, podprtem tako doma kot v mednarodni skupnosti, da ima Republika Slovenija 

sodobno in dobro delujočo lokalno samoupravo. Zato strategija obravnava le tista vprašanja 

lokalne samouprave, ki so se v zadnjih desetih letih skozi analize in študije ter strokovne in 

druge razprave pokazala kot problematična in zahtevajo bodisi popravke bodisi nadgradnjo. 

Strategija vsebuje strateške usmeritve in predloge za urejanje pravne institucije lokalne 

samouprave, s katerimi bo dolgoročno zagotovljen razvoj lokalne samouprave v Republiki 

Sloveniji. Skratka, spremembe sistema, predlagane v Akcijskem načrtu strategije, ne 

predvidevajo radikalnih posegov v sistem niti sprememb ustave. Zato je odločitev, da strategijo 

sprejme vlada kot del njenega strateškega vodenja resorne politike, povsem utemeljena.   

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 je časovno 

opredeljena.   

https://sl.wikipedia.org/wiki/Na%C4%8Drt
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cilj&action=edit&redlink=1


 

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 nastaja v dinamičnih 

okoliščinah globalizacije. To je čas hitrih sprememb, zato je načrtovanje v zelo dolgih časovnih 

intervalih tvegano. Temu primerno je strategija ne le vsebinsko, pač pa tudi časovno ciljno 

naravnana do leta 2020. Obdobje od sprejema besedila do njegove uresničitve je zadosti 

kratko, da je predvidljivo. Po drugi strani pa je zadosti dolgo, da presega mandat vlade in 

nakazuje gibanje sprememb v pričakovano smer. Strategija razvoja lokalne samouprave 2020 

je hkrati primerno obdobje za spremembe, ki bodo posledica strateških usmeritev tudi zato, ker 

kot izhodišče jemlje relativno utečen, stabilen in dobro delujoč sistem. Če bi bilo stanje na 

področju lokalne samouprave zaostreno, bi načrtovanje in izvedba sprememb zahtevale 

bistveno daljše časovno obdobje.  

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 določa splošne 

in specifične cilje, roke za izvedbo aktivnosti ter nosilce za izvedbo aktivnosti.   

V javni razpravi je bil na predlog strategije, novembra 2015 objavljen na spletnem portalu E-

demokracija večkrat poudarjen očitek, da je besedilo predolgo, da nima opredeljenih jasnih 

ciljev in da niso določeni nosilci posamičnih aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev. Zato je 

predlagatelj še skrajšal uvod in analitični del besedila strategije. Ta zdaj znaša le štirinajst strani 

od strani 8 do vključno 19 za šest vsebinsko zaokroženih poglavij oziroma v povprečju nekaj 

več kot dve strani na poglavje. Vsako poglavje ima v napovedniku določene od enega od štirih 

izzivov kot nosilne teme analize s predlaganimi rešitvami. Splošni cilji (strateške usmeritve) in 

specifični cilji so določeni v Akcijskem načrtu za uresničitev strateških usmeritev od strani 22 do 

26. Cilji so časovno opredeljeni, hkrati so določeni nosilci ter sodelujoči.    

 
 


