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Spoštovani, 

Kabinet predsednik Vlade RS nam je v reševanje odstopil vaš dopis št. 0131-1/2019/3 z dne 19. 
3. 2019, v katerem Vlado RS seznanjate s sklepi in stališči 21. redne letne skupščine. V dopisu 
zaprošate, za pregled in obravnavo sprejetih sklepov. V nadaljevanju vam posredujemo mnenje 
oziroma pojasnila Ministrstva za javno upravo. 

1. POVPREČNINA IN SPREMEMBA ZFO 

Vlada Republike Slovenije je na 17. redni seji dne 31. 1. 2019 ustanovila Delovno skupino za 
pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (v nadaljevanju: 
delovna skupina) in imenovala člane in namestnike delovne skupine. Delovna skupina mora do 
konca junija 2019 pregledati predloge reprezentativnih združenj za spremembe področne 
zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, pripraviti usmeritve za predloge sprememb 
posameznih predpisov, nuditi pomoč posameznim ministrstvom pri pripravi sprememb 
zakonodaje in spremljati postopke sprejemanja sprememb zakonodaje. V okviru dela omenjene 
delovne skupine so reprezentativna združenja občin predlagala tudi nekatere spremembe
Zakona o financiranju občin. Po predlogu združenj naj bi zakon podrobneje določil, za katere 
naloge se zmanjšajo sredstva sofinanciranja tekočih odhodkov in tekočih transferov, preverili pa 
naj bi tudi enačbo za izračun primerne porabe tako, da bi upoštevala specifičnosti mestnih občin 
in regijskih središč, saj imajo te večje povprečne stroške od drugih občin. Navedene predloge
obravnava tudi delovna skupina, ki se bo do predlaganih sprememb tudi opredelila. Glede 
predloga skupščine ZOS o ponovni vključitvi inflacije v izračun primerne porabe pa je 
ministrstvo že ob pripravi spremembe v letu 2017 pojasnilo, da t.i.  indeksacija povečuje pritisk 
na javna sredstva, konkretno na državni proračun, v ničemer pa ne spreminja medsebojnih 
razmerij med občinami, ko gre za določitev višine primerne porabe na posamično občino.  

2. SPREMEMBA ZAKONA O POSLANCIH 

Skupščina ZOS je predlagala spremembo Zakona o poslancih, s katero naj bi ukinili 
nezdružljivost med poslanci in župani. V zvezi s tem pojasnjujemo, da se delitev oblasti 
zagotavlja tudi tako, da se različne funkcije, ki jih opravljajo posamezniki, ne podvajajo oziroma 
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ne kumulirajo. Na ta način se zagotavlja razpršitev oblasti oziroma razdelitev moči odločanja. 
Osebe, ki kot poslanci sprejemajo zakone (zakonodajna oblast), ne morejo biti  hkrati tudi 
izvrševalci zakonov (izvršilna oblast) v smislu opravljanja funkcij na lokalni ravni, s tem sta 
mišljeni funkcija župana in tudi funkcija podžupana, saj slednji v skladu z določbami 33.a člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o lokalni samoupravi) pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. V primeru, da bi 
županu predčasno prenehal mandat, pa podžupan opravlja funkcijo župana do izvolitve novega. 
Župan na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi predstavlja in zastopa občino, v vlogi 
poslanca pa župan ne more biti predstavnik in zastopnik občine oziroma ne more upoštevati le 
lokalnih interesov, saj so poslanci na podlagi 2. člena Zakona o poslancih predstavniki vsega 
ljudstva, poslanski mandat pa izvršujejo v skladu z ustavo, zakonom in poslovnikom državnega 
zbora. Pomembno ustavno pravno vez med občinami in zakonodajnim telesom pa vzdržuje 
Državni svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni svet), ki ga sestavljajo 
predstavniki različnih dejavnosti,  med njimi več kot polovica vseh članic in članov, 22 
predstavnikov lokalnih interesov. Predstavnike lokalnih interesov voli volilno telo, ki ga 
sestavljajo člani predstavniškega organa samoupravne lokalne skupnosti. Postopek urejajo 
Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. 
US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov 
lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in Pravila za izvolitev predstavnikov v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta, ki jih sprejmejo občinski sveti vsak za svojo občino. Na podlagi navedenega 22 
predstavnikov lokalnih interesov skrbi za uveljavitev interesov občin v okviru pristojnosti 
državnega sveta. Pristojnosti državnega sveta pa so na podlagi 97. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 
69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a): predlaganje zakonov v sprejem državnemu zboru, podaja mnenj 
o vseh zadevah iz pristojnosti državnega zbora, vložitev zahteve za ponovno odločanje 
državnega zbora pred razglasitvijo zakona (veto), lahko pa tudi zahteva preiskavo o zadevah 
javnega pomena. Med člani državnega sveta v trenutni sestavi je tudi nekaj županov oziroma 
nekdanjih županov.

Vpliv občin na zakonodajni proces določa tudi Poslovnik državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17), ki v 145. členu 
ureja mnenje lokalnih skupnosti v zakonodajnem postopku, in sicer določa, da kadar je v 
zakonodajni postopek predložen zakon, ki vsebuje določbe, s katerimi se neposredno posega v 
položaj in pravice lokalnih skupnosti, ali določbe, s katerimi se prenaša na lokalne skupnosti 
izvrševanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, predsednik državnega zbora na začetku 
zakonodajnega postopka pozove pristojne organe lokalnih skupnosti, da o teh določbah 
predloga zakona v določenem roku dajo svoje mnenje. 

Podobno tudi 94. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da mora državni zbor pred 
sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo koristi občin, pridobiti 
njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posamezno občino in posega v njene koristi, jo je 
treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred njegovim sprejemom. Zakon še določa, da 
mora Vlada RS pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži državnemu 
zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo 
pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin. 
Določba se smiselno uporablja tudi kadar posamezen minister sprejema predpis iz svoje 
pristojnosti.



Dodatni argument v prid sedanje ureditve, ki določa nezdružljivost poslanca in župana je 
ureditev nadzora državnih organov glede zakonitosti dela organov občin. Tako Zakon o lokalni 
samoupravi v 90.b členu ureja tudi pristojnost državnega zbora, da predčasno razpusti občinski 
svet, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno 
ravnanje, če v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z 
zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta ali 
če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na 
sklepčni seji, župana pa lahko državni zbor predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega 
sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z 
ustavo in zakonom skladno ravnanje. O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana 
odloča državni zbor na predlog vlade po postopku iz 90.c člena Zakona o lokalni samoupravi. 
Na podlagi zgoraj navedenega in v skladu z načelom delitve oblasti oseba, ki opravlja funkcijo 
župana, ne more biti hkrati tudi poslanec, ki v okviru (nadzorne) pristojnosti državnega zbora 
lahko odloča tudi o predčasni razpustitvi občinskega sveta in/ali razrešitvi župana, če so 
izpolnjeni zakonski pogoji. 

Na podlagi navedenih argumentov je moč oceniti, da so glede na veljavno zakonodajo interesi 
občin ustrezno varovani v okviru postopkov sprejemanja predpisov, ki zadevajo pristojnosti, 
delovanje in financiranje občin, s tem, da je občinam omogočeno sodelovanje v teh postopkih.
Za uveljavitev interesov občin skrbijo predstavniki lokalnih interesov v okviru pristojnosti 
državnega sveta. Funkciji župana in poslanca zaradi zgoraj navedenih razlogov nista združljivi 
tako zaradi načela delitve oblasti kot tudi zaradi preprečitve morebitnih nasprotij interesov. 

3. UREDITEV NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN DIREKTORJI 
OBČINSKIH UPRAV IN JAVNIH ZAVODOV 

Glede na poziv skupščine ZOS k spremembi zakonodaje, ki ureja plače funkcionarjev in na 
dejstvo, da so v Prilogi 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17 in 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS) uvrščene funkcije v plačne razrede pojasnjujemo, da je 
predvideno usklajevanje sprememb ZSPJS. V tem kontekstu pa bo obravnavan tudi predlog 
ZOS

4. CENTRALIZACIJA DRŽAVE 

Delovanje poštnih poslovalnic in bank sodi v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, zato v nadaljevanju pojasnjujemo zgolj delovanje upravnih enot in njihovih krajevnih 
uradov. Upravne naloge osnovnega državnega teritorialnega sistema splošne pristojnosti na 
prvi stopnji se praviloma izvajajo preko upravnih enot, ki zagotavljajo kakovostno in enako raven 
storitev na območju celotne države. Skupina 58 upravnih enot v upravnem in organizacijskem 
sistemu državne uprave pomeni temeljno strukturo dekoncentriranega izvajanja upravnih nalog 
države oziroma resornih ministrstev v skladu z Zakonom o državni upravi ter ostalo zakonodajo 
in predpisi. Tej skupini, torej  oseminpetdesetim (58) upravnim enotam, je potrebno prišteti še 
krajevne urade, ki kot oblika oz. način dela upravnih enot, delujejo na 96 lokacijah. 

Vse od leta 1995, torej od takrat ko so začele delovati upravne enote, smo bili in smo priča 
spremembam na področju organizacije njihovega dela in spremembam njihovega notranjega 
ustroja. Glede na to, da so krajevni uradi oblika oz. način dela upravnih enot, se jih spremembe 
v organizaciji dela, ki se v zadnjih šestih oz. sedmih letih zelo pogosto dogajajo praktično v vseh 
upravnih enotah, ne glede na to ali imajo organizirane krajevne urade ali ne, dotikajo in jih 
spreminjajo prav tako oz. na enak način kot notranje organizacijske enote na sedežu upravne 
enote. Država je preko krajevnih uradov servisirala državljane tudi v času pred uvedbo upravnih 
enot. Skozi zgodovino se je njihov pomen, organizacija dela in njihov ustroj vseskozi spreminjal. 



Največ so k spremembam  seveda prispevale navade ljudi, spremembe v načinu življenja in 
infrastruktura, ki je s cestami in javnimi prevozi povezala kraje in mesta med seboj. Upravne 
enote so leta 1995, po reorganizaciji državne uprave, krajevne urade kot način dela obdržale, 
bili pa so deležni nenehnih sprememb, tudi zapiranja oz. ukinjanja.

Do zaprtja oz. prenehanja delovanja krajevnih uradov je v preteklosti prihajalo zaradi
zmanjšanja obsega dela upravnih nalog, manjšega povpraševanja po upravnih storitvah, kar 
posredno pomeni, da ni bilo več mogoče zagotavljati ustrezne ravni izvajanja nalog, ki bi bile 
primerljive z obsegom na sedežih upravnih enot. Ta zaveza izhaja iz veljavnih predpisov 
oziroma iz določb Pravilnika o merilih za organiziranje krajevnih uradov upravnih enot. Velik 
delež k zmanjšanju povpraševanja po upravnih storitvah, ki jih krajevni uradi zagotavljajo, je 
nedvoumno prispeval tudi spremenjen način življenja, večja mobilnost prebivalcev in pa 
ukinitev krajevne pristojnosti za niz upravnih storitev, kot so npr.: potrjevanje podpor volivcev 
zahtevi za razpis referenduma, podpor kandidatom za volitve poslancev v DZ RS, poslancev iz 
RS za volitve v EU parlament in za volitve predsednika republike, vodenje upravnih postopkov, 
vezanih na izdajo osebnih dokumentov, upravne overitve, vpis v register pridelovalcev grozdja 
in vina, prijava/odjava stalnega in začasnega prebivališča. Navedeno nesporno priča o tem, da 
se postopki prenehanja poslovanja posameznih krajevnih uradov v preteklosti nikoli niso izvajali 
z namenom centralizacije ali koncentracije nalog oz. pristojnosti. Dinamika ukinjanja krajevnih 
uradov skozi obdobje od leta 1995 do danes precej različna. Trend zapiranja se je najbolj 
dvignil v času finančno gospodarske krize, v zadnjem obdobju pa je zapiranje krajevnih uradov 
prej izjema kot pravilo: v letu 2017 so s poslovanjem prenehali trije krajevni uradi, v letu 2018 
en krajevni urad, v tekočem letu ni poslovanjem prenehal noben krajevni urad.

Kljub temu, da se je število krajevnih uradov v preteklih letih zmanjševalo, je njihovo število še 
vedno optimalno, kar pomeni, da so upravne enote oz. storitve upravnih enot zelo dosegljive 
vsem krajanom. Na eno upravno enoto v Sloveniji glede na število krajevnih uradov na podlagi 
podatkov za april 2019 odpade 1,7 krajevnega urada. Ta podatek, skupaj z dejstvom, da v 
Sloveniji deluje 58 upravnih enot, vsekakor priča o tem, da je standard na področju 
zagotavljanja upravnih storitev z vidika pokritosti terene precej visok. 

5. USTANOVITEV POKRAJIN 

Pokrajine so določene v Ustavi RS, za njihovo ustanovitev je potrebna dvotretjinska večina, ki 
jo je v sklicu tega državnega zbora potrebno preveriti. Doslej ni bilo enotnega stališča, koliko
pokrajin potrebujemo in kje naj bi bili sedeži le teh Enotnega stališča ni bilo niti med 
reprezentativnimi združenji občin, niti med župani, kakor tudi ne v Državnem zboru RS. Do 
sedaj sta bila dva neuspešna poskusa ustanovitve, ki sta jih predlagali dve različni vladi. 
Strokovna izhodišča so znana, manjka pa političnega konsenza. V tem mandatu bo vladna 
koalicija vnovič odprla vprašanje pokrajin. Ob morebitni razpravi o številu in sedežih bodočih 
pokrajin bo presojan tudi predlog skupščine ZOS, da bi se te oblikovale na podlagi sedanjih 
statističnih regij. 

6. 21. IN 23 .ČLEN ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Reprezentativna združenja občin so v sklopu dela že omenjene Delovne skupine za pripravo 
predlogov sprememb zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin že predlagala spremembo 21. 
in 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1)  in sicer, da je potrebno poenostaviti postopek 
sofinanciranja občinskih investicij. Delovna skupina je o predlogu razpravljala, trenutno je v fazi 
priprave predloga, ki bi poenostavil postopek. Usklajeni predlog bo znan najkasneje do konca 
junija 2019, ko mora delovna skupina predlagati spremembe ZFO-1. 

7. ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 



S spremembo Zakona o lokalnih volitvah je bil določen stalni termin rednih volitev za župane in 
občinske svetnike, ki je tretjo nedeljo v novembru. Združenje navaja, da je ob sprejemu zakona 
sicer pozdravilo določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev, vendar predlagalo, da se 
določi drugi termin, tudi zaradi sprejemanja občinskih proračunov. V praksi naj bi se navedeno 
pokazalo za težavno, predvsem za župane, ki so na novo izvoljeni, zato skupščina ZOS 
predlaga spremembo Zakona o lokalnih volitvah tako, da bi datum volitev prestavili v prvo 
polovico volilnega leta. 

Problematika sprejemanja proračunov ob hkratni uporabi dvoletnega proračunskega 
načrtovanja, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ni takšna, da bi 
zahtevala spremembo navedenega določila zakona. Proračun je splošni akt, ki ga sprejme 
občinski svet in je neodvisen od konkretnih nosilcev oblasti v občini, zato je moč oceniti, da po 
svoji vsebini tudi ne sme biti odvisen od datuma volitev. Velja vedno za koledarsko leto, čas 
priprave in sprejemanja pa je določen dovolj okvirno, da ga župan in občinski svet prilagodita 
občinskim okoliščinam primerno. Nenazadnje institut rebalansa omogoča, da v primeru 
spremembe neposrednih nosilcev političnih funkcij v občini z njim relativno hitro prilagodijo 
veljavni proračun morebitnim novim okoliščinam ali prioritetam. Upoštevati je potrebno tudi 
dejstvo, da bi sprememba datuma volitev na pomladanski termin pomenila bodisi skrajšanje ali 
podaljšanje mandata občinskim funkcionarjem, kar bi lahko pomenilo nesorazmeren poseg v 
volilno pravico. Ne glede na navedeno pa spreminjanje datumov volitev ni le strokovno 
vprašanje, pač pa tudi občutljiva politična tema, zato bo ob priprav sprememb in dopolnitev 
Zakona o lokalnih volitvah v prihodnje  mogoče soočiti argumente tudi v tem delu.      

Lep pozdrav!

                                                                                                                            Rudi Medved
                                                                                                                              MINISTER
Dostavljeno:

1. Naslovu
2. Kabinet predsednika Vlade, Gregorčičeva 20,25, 1000 Ljubljana; gp.kpv@gov.si
3. Ministrstvo za finance; gp.mf@gov.si
4. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; gp.mgrt@gov.si
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; gp.mizš@gov.si
6. Ministrstvo za okolje in prostor; gp.mop@gov.si
7. Ministrstvo za zunanje zadeve; gp.mzz@gov.si
8. Ministrstvo za infrastrukturo; gp.mzi@gov.si
9. Spis, tu
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