
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) ideje o preveritvi statusa posameznih mestnih 

občin, zapisane v Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 

(v nadaljevanju strategija), ki jo je konec septembra sprejela Vlada RS, ne jemlje resno. 

Tako kot tudi same strategije ne. 

 

Objektivnih razlogov za to je več, v nadaljevanju bodo izpostavljeni le nekateri, vsi pa 

izvirajo iz sfere pripravljavcev strategije: 

 

1. Vloga mestnih občin v evropski kohezijski politiki 

2. Neustreznost strategije kot celote 

3. Nerazumevanje ideje in procesa decentralizacije 

4. Neustreznost postopka sprejemanja strategije. 

 

Ad 1) Ponovno se je pokazalo, da vladna leva roka ne ve, kaj dela njena desna roka. Potem 

ko je Vlada RS v Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 

Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 

(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16) opredelila Združenje mestnih občin Slovenije 

kot posredniški organ (poleg ministrstev za okolje in prostor ter infrastrukturo) pri 

izvajanju celostnih teritorialnih naložb (CTN), taista vlada v strategiji (resda precej 

sramežljivo, pa vendar) problematizira status nekaterih mestnih občin v praktično 

enakem programskem obdobju.  

 

Partnerski sporazum, sklenjen med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–

2020 (!) npr. določa naslednje:1 »Glede na določila Strategije prostorskega razvoja 

Slovenije in pristojnosti na področju razvoja mest, k zagotavljanju trajnostnega urbanega 

razvoja v mestih prednostno prispevajo mestne občine (določene na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi); vključujejo 3 središča mednarodnega pomena (Ljubljana, Maribor in 

Koper), 5 središč nacionalnega pomena (Kranj, Ptuj, Velenje, Celje in Nova Gorica), ki so 

hkrati mesta v okviru širših mestnih območij ter 3 središča nacionalnega pomena, ki so 

pomembni razvojni poli izven glavnih razvojnih osi (Novo mesto, Slovenj Gradec in 

Murska Sobota).«  

 

Operacije, izbrane za izvedbo preko mehanizma CTN, bodo morale slediti ciljem in 

izzivom za zagotavljanje trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji. Njihovo izvajanje bo 

omejeno na območje mestnih naselij in naselij mestnih območij znotraj mestnih občin.  

                                                           
1 Podobno določa Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 



Ker bodo (vse) mestne občine na podlagi sprejetih trajnostnih urbanih strategij (TUS),2 ki 

določajo celostne ukrepe za spopadanje z razvojnimi izzivi urbanih območij, upravičene 

do uporabe mehanizma CTN, za katerega se je Slovenija odločila na urbanih območjih, se 

Vlada RS očitno ne zaveda ne pomena lokalne samouprave v Sloveniji ne slednje v 

evropskem prostoru. Kakršnokoli poseganje v status katerekoli od sedanjih enajstih 

mestnih občin bi namreč resno ogrozilo uspešnost izvedbe mehanizma CTN oz. črpanje 

evropskih kohezijskih sredstev v predvideni višini dobrih sto milijonov evrov. Vprašanje 

o (ne)resnosti problematiziranja statusa mestnih občin v strategiji je torej glede na 

navedeno povsem na mestu.  

 

Ad 2) Dolžnost države je, da zagotovi ustavni koncept lokalne samouprave v okvirih, kot 

jih določata Ustava RS in izvedbena zakonodaja. Strategija Vlade temu ne sledi.3 Njen 

dokument je pomanjkljiv, nekonsistenten, notranje protisloven, pavšalen in praktično 

neizvedljiv. Pomanjkljivost dokumenta je zagotovo odsotnost konkretnih ciljev in 

kazalnikov, s katerimi bi lahko ugotavljali uresničevanje zastavljenih ciljev in to velja 

praktično za vse obravnavane sestavine lokalne samouprave (teritorialno, funkcionalno, 

materialno-finančno in organizacijsko).  

 

Strategija ne odgovarja na ključna razvojna vprašanja s področja lokalne samouprave, ki 

izhajajo iz Ustave RS in Evropske listine o lokalni samoupravi (MELLS). Ustavni koncept 

lokalne samouprave še vedno ni uresničen, nerazumno je tudi nerazumevanje vloge in 

položaja mestnih občin v sistemu lokalne samouprave oz. državne ureditve. Na to je 

opozorilo Ustavno sodišče RS že davnega leta 1996, Vlada se pa še dandanes ni sposobna 

spopasti s tem problemom. Tudi problem razdrobitve občin in posledično njihova 

finančna nesamostojnost ostajata, proces regionalizacije je še naprej blokiran. Poleg 

lokalne samouprave zato še vedno obstaja precej drag in neracionalen sistem državne 

uprave na lokalni ravni. 

 

Manjkata vsaj funkcionalna analiza izvajanja nalog mestnih in ostalih občin ter analiza 

teritorialne organiziranosti. Na njuni podlagi bi strategija lahko predvidela nadaljnje 

ukrepe, ki so potrebni za redefinicijo pristojnosti občin in mestnih občin, reorganizacijo 

državne uprave (vključno s paradržavnimi organizacijami) in uvedbo pokrajin kot druge 

ravni lokalne samouprave (slednje bi prevzele tudi del sedanjih državnih nalog). Ti ukrepi 

bi se morali izvajati sočasno, če bi želeli doseči uspešno, gospodarno, učinkovito in 

administrativnih ovir razbremenjeno javno upravo. 

                                                           
2 Mestne občine so jih pripravile in sprejele v letih 2014 in 2015, pristojno ministrstvo pa je ocenilo, da so 
pripravljene kakovostno. 
3 Strategija npr. ne sledi ugotovitvam in priporočilom Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope 
(CLRAE), ki jih je ta pripravil l. 2011 na podlagi pregleda uresničevanja Evropske listine o lokalni 
samoupravi (MELLS) v Sloveniji. Kongres namreč med drugim ugotavlja, da problem razdrobitve občin 
ostaja še naprej, da je stopnja avtonomije glede lokalnih davčnih prihodkov še vedno relativno nizka, da 
merila izračunavanja zneska na prebivalca niso dovolj povezana s funkcijami lokalnih oblasti, ter da je 
proces regionalizacije še vedno blokiran zaradi nezmožnosti dogovora o številu pokrajin, čeprav so politični 
akterji dosegli soglasje o nujnosti uvedbe pokrajin v Sloveniji in v ta namen tudi spremenili Ustavo. 



Najhuje pa je, da strategija ne spoštuje Ustave RS. Še več, pri tem išče nedopustne obvode. 

Najbolj tipičen primer slednjega je zapis, da »bi bilo mogoče pristojnosti, ki naj bi jih po 

ustavni normi opravljala mestna občina, opravljati v okviru reorganizacije državne 

uprave na nižji teritorialni ravni državne uprave.« Zapisano kaže na nepoznavanje načela 

delitve oblasti in temeljnih razlik med lokalno samoupravo in državno upravo. 

 

Strategija je tudi pavšalna in površna, saj z neverjetno lahkotnostjo npr. zapiše, da Mestna 

občina Nova Gorica ne izpolnjuje pogojev za mestno občino, Ustavno sodišče pa je v eni 

svojih odločb že zdavnaj izrecno zapisalo ravno nasprotno. Komu gre verjeti? 

 

Ad 3) Mestne občine imajo nalogo zagotavljati enotno prostorsko in urbanistično urejanje 

ter načrtovanje razvoja mest in njegovo izvajanje, zadovoljevanje komunalnih potreb, ter 

skrbijo za usmerjanje prostorskega razvoja v povezavi z svojimi gravitacijskimi območji.4  

Prav vse mestne občine se soočajo s problemi povečanih pritiskov na prostor in okolje. Za 

ta območja so značilne vsakodnevne delovne in druge migracije, kar obremenjuje celotno 

območje in osrednje mesto.5   

 

Opisane okoliščine nujno terjajo drugačen normativni model za mestne občine, tj. kot 

njihove izvirne pristojnosti določiti tiste državne naloge, ki se tičejo razvoja mest. Z 

drugimi besedami, potreben je nov decentralizacijski ukrep strukturne, finančne in druge 

narave, kar bi med drugim pripomoglo tudi k odpravljanju teritorialnih pomanjkljivosti 

in vzpostavljanju enakovrednosti življenjskih razmer prebivalcev na ravni širše družbene 

skupnosti. Pri tem bi morala strategija upoštevati poleg formalnih (kot je npr. število 

prebivalcev) še morfološke, funkcijske, strukturne,6 zgodovinske,7 gospodarske, upravno-

pravne in druge kriterije, ki opredeljujejo neko območje kot mestno občino.8 

 

Decentralizacija pomeni namreč ukrep v sferi upravljanja z javnimi zadevami, kjer se 

razmerje med državno oblastjo in lokalnimi oblastmi kaže v optimalnejši razdelitvi 

njihovih nalog. Gre za potrebo v večini modernih držav, zato je nedopustno in skrajno 

neprimerno, da Vlada namesto spodbujanja procesa decentralizacije, teži v smer 

(ponovne) krepitve centralizacije. Na to kaže tudi neenako obravnavanje občin v 

strategiji, saj Vlade ne moti preveliko število premajhnih občin, temveč le štiri mestne 

                                                           
4 Tudi strategija ugotavlja pomembno vlogo in funkcijo (vseh!) mestnih občin kot središč razvoja v Sloveniji 
in v veliki meri tudi središč razvojnih regij (čeprav na nekem drugem mestu najdemo trditev, da »so med 
sedanjimi mestnimi občinami nekatere, ki vloge širšega gravitacijskega središča ne upravičujejo«). 
5 Strategija ugotavlja, da so mestne občine izkazale v povprečju za 13 % višje stroške na prebivalca ob 
povprečno 26 % nižji vrednosti pripadajoče primerne porabe. 
6 Mestna občina Murska sobota predstavlja središče pretežno agrarne okolice. 
7 Ptuj je denimo že l. 861 postal mesto, od l. 1267 pa je bil središče salzburške posesti oz. obrambna 
trgovsko-prometna postojanka. 
8 Iz strokovnih gradiv, ki so bila podlaga za določitev mestnih občin v zakonu, nedvoumno izhaja, da mesto 
Nova Gorica po strokovnih kriterijih ustreza pojmu mestne občine. Tudi študija Regionalni razvoj in 
regionalizacija Slovenije opredeljuje Mestno občino Slovenj Gradec, ki je mestne pravice dobila že v 13. 
stoletju, kot mezoregijsko središče za koroško krajino.  



občine. Vlada bo torej morala, če s strategijo misli resno, preveriti izpolnjevanje z 

zakonom določenih kriterijev pri vseh občinah, mestnih in navadnih. 

 

Ad 4) Ministrstvo, pristojno za področje lokalne samouprave (in posredno tudi Vlada), se 

je v odzivnem poročilu, ki ga je moralo posredovati Računskemu sodišču RS v zvezi z 

revizijo na temo ureditve področja občin, zavezalo, da bo Vlada strategijo poslala v 

sprejem Državnemu zboru RS. Tega ni storila, zato je verodostojnost dokumenta 

vprašljiva tudi s postopkovnega vidika. 

 

 

7. 11. 2016 

                                                                                       PREDSEDNIK: 

                                                                                                                    Bojan Kontič l.r.                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


