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Pravna ureditev lokalne
samouprave in pristojnosti
slovenskih občin
prof. dr. Boštjan Brezovnik

Inštitut za lokalno samoupravo Maribor

‘V Sloveniji je zagotovljena lokalna
samouprava.’
(9. člen Ustave RS)

Statutarna ureditev občine

Ustavna ureditev lokalne
samouprave
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uresničevanje lokalne samouprave
‘Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno
samoupravo v občinah in drugih lokalnih
skupnostih.’
(138. člen Ustave RS)

2

občina

http://www.lex-localis.info

Občina je samoupravna lokalna skupnost, katere
območje obsega naselje ali več naselij, ki so
povezana s skupnimi potrebami in interesi
prebivalci.

Statutarna ureditev občine

Ustavna ureditev lokalne
samouprave

Občina se ustanovi z zakonom po poprej
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi
volja prebivalcev na določenem območju. Zakon
tudi določi območje občine.
(139. člen Ustave RS)
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delovno področje lokalnih skupnosti
V pristojnost občine spadajo zadeve, ki jih
občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo
samo prebivalce občine.
Država lahko z zakonom prenese na občine
opravljanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna
sredstva.
V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti
prenesla država, opravljajo državni organi
tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo
njihovega dela.
(140. člen Ustave RS)

Statutarna ureditev občine

Ustavna ureditev lokalne
samouprave

4
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v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina
lahko ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce
občine.



država lahko z zakonom na občino prenese opravljanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi
dodatna sredstva. V zadevah, ki jih na organe lokalne
skupnosti prenese država, opravljajo državni organi nadzor
nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.



naloge in pristojnosti občine:



Statutarna ureditev občine

Pristojnosti in naloge občin

lastne (izvirne) (katalog pristojnosti občin)
prenesene
5

Občine imajo pristojnosti določene v več kot 160 zakonih: katalog
Pristojnosti in naloge slovenskih občin (www.lex-localis.info).
Organi občine in občinska uprava lahko izdajo preko 1.300 aktov, in sicer:
splošne akte (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe,
pravilniki, navodila);


Statutarna ureditev občine

Pristojnosti in naloge občin

posamične akte (odločbe, sklepi in druga uradna pisanja),



akte poslovanja (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, pogodbe …),
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strateške in programske akte (programi, strategije, stališča, mnenja …).



Cilj: znotraj občine vzpostaviti takšno organizacijsko strukturo, torej
sistem medsebojnih povezav (ljudi in sredstev) in stalni načrt delitve
nalog, ki bo zagotavljal trajno, nemoteno, kvalitetno ter racionalno
izvajanje nalog občine in s tem izvrševanje upravnih in političnih ciljev
občine.
6



občinski svet:
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sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte;
sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
sprejema občinski proračun in zaključni račun;
daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino;
imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij
in odborov občinskega sveta;
nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede
izvrševanja odločitev občinskega sveta;
daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje in
razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne
enote;
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z
zakonom drugače določeno;
imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin;
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Statutarna ureditev občine

Organi občine
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občinski svet:
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ureja svoje delo s statutom in poslovnikom
predstavlja ga župan, ki tudi sklicuje in vodi
seje občinskega sveta
veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina
članov občinskega sveta, odločitve pa sprejema
z večino opredeljenih glasov navzočih članov
ima komisije in odbore predpisane z zakoni
(npr. volilna komisija, komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja; štab civilne
zaščite...) in tiste, ki jih sam imenuje kot
svoja posvetovalna telesa

Statutarna ureditev občine

Organi občine

8

Občinski svet izvršuje normodajno (pravodajno) funkcijo občine.
140. člen Ustave RS: V pristojnost občine spadajo lokalne
zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo
samo prebivalce občine.

Statutarna ureditev občine

Normodajna (pravodajna) funkcija
občine

Načelo pravne varnosti
ne le pravni red, celotno državno ravnanje mora biti znotraj meja
državljanom (občanom) predvidljivo
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predpisi morajo biti jasni in razumljivi



varnost državljanov (občanov) je odvisna od trajnosti aktov



ustava mora zagotavljati velike omejitve pri retroaktivni veljavi
predpisov


9

Načelo varstva zaupanja v pravo
za vsak predpis in za vsako posamezno pravno normo
pomembno, da se ve oz. da je določeno, na katerem teritoriju
velja in da se pravnemu redu postavijo pravila o časovni
veljavnosti predpisov.


Statutarna ureditev občine

Normodajna (pravodajna) funkcija
občine

pomembno:
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kako in kdaj se je potrebno seznaniti z nekim predpisom,
kdaj začne veljati in kaj je z do takrat veljavnim
predpisom, ki ureja enako vsebino …

10

Načelo varstva zaupanja v pravo
154. člen Ustave RS:





‘Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati. Predpis
začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače
določeno.’

Statutarna ureditev občine

Normodajna (pravodajna) funkcija
občine

primeri iz prakse:
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Sklep o določitvi cene komunalnih storitev za čiščenje
odpadnih komunalnih in padavinskih vod za območje
Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2009)
‘4. člen
Ta sklep začne veljati takoj.’
11

Načelo varstva zaupanja v pravo
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška
živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije (Ur. L. RS, št. 6/2001)
‘6. člen

Statutarna ureditev občine

Normodajna (pravodajna) funkcija
občine
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Ta sklep začne veljati s prvim obračunom cen programov za leto 2006.’

Sklep o določitvi cen programov storitev v javno vzgojnovarstvenem zavodu – vrtec Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 7/2001)
‘II.
Navedene cene začnejo veljati po sprejetju sklepa Občinskega sveta Občine
Cerkvenjak s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu, v katerem je bil
sprejet ta sklep.’

12

Načelo varstva zaupanja v pravo
iz odločitve Ustavnega sodišča (U-I-266/95):
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‘Načelo zaupanja v pravo zahteva, da so posamezne
odločitve, ki so zakonite in sprejete brez vnaprejšnjih
pridržkov ter po svoji naravi niso prehodnega značaja,
stabilne. Pravo lahko uveljavlja svojo funkcijo urejanja
družbenega življenja, če je v čim večji meri stalno in
trajno. Tako pravo, kot tudi celotno ravnanje vseh
državnih organov, mora biti predvidljivo, ker to zahteva
pravna varnost. Varnost državljanov je odvisna tudi od
trajnosti aktov.’

Statutarna ureditev občine

Normodajna (pravodajna) funkcija
občine

13

Načelo jasnosti (določnosti) predpisov

pomen jasnosti predpisov je v tem, da se lahko izključi
možnost različne uporabe norme in arbitrarnost
organov.
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Statutarna ureditev občine

Normodajna (pravodajna) funkcija
občine

Iz odločitev US (U-I-77/98):





‘Načela

pravne države zahtevajo, da so predpisi jasni in
določni, rešitve, sprejete v njih pa splošne in abstraktne.
Zakon je s stališča jasnosti in določnosti skladne z ustavo,
če je mogoče z uporabo pravil o interpretaciji pravnih norm
ugotoviti vsebino predpisov in je na ta način ravnanje
organov in oseb, ki ga morajo izvajati, opredeljeno.’
14

Načelo prepovedi retroaktivnosti
155. člen Ustave RS:


‘Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj.
Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne določbe učinek za nazaj,
če tako zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene
pravice.’

Statutarna ureditev občine

Normodajna (pravodajna) funkcija
občine

Primeri iz prakse:
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Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 21/2002,
11.3.2002)
‘2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa
se od 1.1.2002.’

Prepoved retroaktivnosti je ena izmed temeljnih konkretizacij načela pravne države. Ni pravne
varnosti, če ni mogoče zaupati v pravno državo in če se ni mogoče zanesti na veljavne predpise.
Vsakdo ima pravico zaupati v veljavno pravo in skladno z njim uravnavati svoja ravnanja in
pričakovanja. Predpis, ki za nazaj povečuje obveznosti, to zaupanje slabi in s tem zmanjšuje pravno
varnost.

15



župan
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predstavlja in zastopa občino;
sklicuje in vodi občinski svet;
predlaga občinskemu svetu proračun občine in
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte
iz pristojnosti občinskega sveta;
skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta;
skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih
splošnih aktov občine;
zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta,
če meni, da je neustaven ali nezakonit;
odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na drugi stopnji.

Statutarna ureditev občine

Organi občine

16
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podžupan


občina mora imeti najmanj enega podžupana, ki ga
imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega
sveta



pomaga županu pri
njegovem delu in opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti



nadomešča župana
zadržanosti



v primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih
volitev

v

času

njegove

odsotnosti

Statutarna ureditev občine

Organi občine

ali

17
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nadzorni odbor občine


opravlja nadzor nad razpolaganjem s
premoženjem občine



nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev



nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev



izdela poročilo in o kršitvah obvešča
pristojne organe.

Statutarna ureditev občine

Organi občine

18
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pri "gradnji" možnih modelov organizacijske strukture občinske
uprave je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov, kot so: velikost
občine (število prebivalcev, stopnja dnevne migracije, stopnja
razvoja gospodarske, prometne, telekomunikacijske infrastrukture
ipd.), značilnosti njene geografske umeščenosti v prostor (obmejne,
gorske, nižinske občine ipd.), delitev občine na ožje dele (četrtne,
vaške in krajevne skupnosti), aktivnosti prebivalcev pri poudarjanju
svoje lokalne identitete in pristojnosti in naloge občine.



upoštevati je potrebno, da je vsaka občina posebna razvojna
entiteta, kar pomeni, da se organizacijski model ene občinske uprave
ne more prenesti v celoti prenesti v drugo občinsko upravo. Razlogov
je več, med njimi pa so zlasti dejavnik velikosti občine, ne samo v
številu prebivalcev, njene površine in obsega, temveč tudi glede
kompleksnosti obstoječih povezovalnih procesov znotraj nje in v
razmerju do okolja.

Statutarna ureditev občine

Občinska uprava

19

Izhajajoč iz določil V. poglavja Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občinska
uprava opravlja: upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter
naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Statutarna ureditev občine

Naloge občinske uprave

Upravne naloge občinske uprave:
regulativne, pri katerih gre za neposreden poseg občine v družbene odnose
na teritorialnem območju občine. Pravica do sodelovanja pri vprašanjih lokalnih
oblasti (MELLS): sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov (Resolucija o
normativni dejavnosti), participativni proračun (ZLS), …
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študijsko-analitične: občina opravlja študijsko, statistično, evidenčno in
analitično funkcijo za svoje potrebe. Kvaliteta in trajnost pravnih norm sta
odvisni od kvalitete izvedenih študijsko analitičnih nalog. Presoja posledic
občinskih predpisov (finančne, administrativne, okoljske, gospodarske, socialne
in druge) (Resolucija o normativni dejavnosti).


20

Upravne naloge občinske uprave:
operativne: dejavnost izdajanja individualnih in konkretnih upravnih
aktov ter opravljanje materialnih dejanj: • storitve občine za občanke
in občane; • sklepanje civilnopravnih razmerij, • dokumentiranje, •
informiranje, • administrativna in strokovna pomoč za delo županje
(župana), občinskega sveta in nadzornega odbora …


Statutarna ureditev občine

Naloge občinske uprave

kontrolno-nadzorne: opravljanje nadzorstva nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz
svoje pristojnosti (inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, nadzor
nad civilnopravnimi razmerji).
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represivne: represivno izvrševanje posameznih upravnih funkcij. Te
naloge so neposredno vezane na kontrolno nadzorne naloge, ki jih
izvršuje občinska uprava.


21

Naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti:
za finance pristojen organ občinske uprave zagotavlja izvajanje javnih služb
in dejavnosti v javnem interesu, tako da izvaja naslednje naloge:


usklajevanje
programov
dela
in
finančnih
načrtov javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter
financiranje dejavnosti teh pravnih oseb po potrjenih programih;

nadzor nad poslovanjem pravnih oseb;

nadzor nad izvajanjem odobrenih programov pravnih oseb;

nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb in

uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalske naložbe (npr.
sodelovanje na skupščinah in v nadzornih svetih) (71. člen ZJF).
Občinska uprava zagotavlja:

občinske gospodarske javne službe v režijskem obratu (6. člen
ZGJS);

občinske gospodarske javne službe v obliki javnega zavoda brez
statusa pravne osebe javnega prava (4. člen ZZ).
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Statutarna ureditev občine

Naloge občinske uprave

22
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Upoštevati je potrebno, da je vsaka občina posebna razvojna entiteta,
kar pomeni, da se organizacijski model ene občinske uprave ne more
prenesti v celoti prenesti v drugo občinsko upravo. Razlogov je več,
med njimi pa so zlasti dejavnik velikosti občine, ne samo v številu
prebivalcev, njene površine in obsega, temveč tudi glede
kompleksnosti obstoječih povezovalnih procesov znotraj nje in v
razmerju do okolja.

Statutarna ureditev občine

Notranja organizacija občinske
uprave

V slovenski praksi so poznani in uporabljeni trije modeli organizacijskih
struktur mestnih uprav in sicer;




model funkcijske organiziranosti,
panožni model organiziranosti in
matrični model organiziranosti.
23

Matrični model organizacijske strukture: vpliv posameznih
avtoritet (moči, strokovnosti in sodelovanja) je določen glede na
vsebino in dinamiko izvajanja posameznih projektov (PRO). V te
projekte so vključene posamezne organizacijske enote občinske
uprave (OU) in znotraj njih posamezni občinski uradniki.

Statutarna ureditev občine

Notranja organizacija občinske
uprave
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Občinski svet

Župan
Podžupan
Direktor OU

PRO 1

OU 1

PRO 2

OU 2

OU 3

PRO 3

OU n

PRO 4

PRO n

OE

24
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delo občinske uprave vodi tajnik oz. direktor občinske
uprave, ki ga imenuje župan



občinska uprava odloča o upravnih zadevah na prvi
stopnji, zoper njene odločbe pa je dovoljena pritožba na
župana, proti dokončnim upravnim odločitvam župana pa je
predviden upravni spor o katerem odloča Upravno sodišče



dve ali več občin (občinski sveti) lahko skupaj
ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave
ali skupno občinsko upravo za opravljanje posameznih
nalog. delo skupne občinske uprave sofinancira država.

Statutarna ureditev občine

Občinska uprava

25
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opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov
in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje
pristojnosti



za opravljanje nadzorstva lahko občina ustanovi občinsko
inšpekcijo, neposredno pa nadzorstvo opravljajo občinski
inšpektorji. V okvir nadzora nad izvajanjem (občinskih)
predpisov spadajo tudi naloge redarstva

Statutarna ureditev občine

Občinska uprava

26

dohodki občine
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Občina se financira iz lastnih virov.

Statutarna ureditev občine

Ustavna ureditev lokalne
samouprave

Občinam, ki zaradi slabše gospodarske
razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti
opravljanja svojih nalog, država v skladu
z zakonsko določenimi načeli in merili
zagotavlja dodatna sredstva.
(142. člen Ustave RS)
27



občine se financirajo iz:
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lastnih davčnih virov (npr. davek na
nepremičnine, davek na vodna plovila, davek na
promet nepremičnin, davek na dediščine in
darila ...)
drugih lastnih virov (npr. globe, takse,
koncesnine …)
odstopljenih virov (prihodki iz dohodnine in
drugih davkov, ki so v skladu z zakonom
prihodek državnega proračuna).

Statutarna ureditev občine

Premoženje in financiranje
občin

občina financira lokalne zadeve javnega pomena
iz lastnih virov, sredstev države in
zadolževanja.
28
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Statutarna ureditev občine

Lokalne javne finance v javnih financah (kot %)
EU-27

29
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področje urejata Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/
in Zakon o državni upravi /ZDU-1/



državni organi (vlada in ministrstva) zagotavljajo
ustrezno
sodelovanje,
medsebojno
pomoč
in
strokovno pomoč organom občin, nadzorstvo pa se
nanaša na zakonitost dela občin (v zadevah, ki jih
na občine prenese država, pa opravljajo državni
organi
tudi
nadzor
nad
primernostjo
in
strokovnostjo dela).

Statutarna ureditev občine

Nadzor državnih organov

30

ministrstvo opozori organ občine, če
meni, da je izdal akt, ki ni v skladu z
ustavo ali zakonom, in mu predlaga
ustrezne rešitve

to
velja
tudi,
občinska
uprava
ravna
v
skladu
zakonom

če
ne
z

Statutarna ureditev občine

Nadzor nad zakonitostjo
splošnih aktov

http://www.lex-localis.info

če organ občine ne uskladi splošnega
akta, mora ministrstvo predlagati vladi,
da zahteva pred ustavnim sodiščem začetek
postopka za oceno skladnosti z ustavo in
zakonom

če bi
nastale
ljudi,
kršitev
občanov,
sodišču,

z izvršitvijo splošnega akta
škodljive posledice za zdravje
večja
gospodarska
škoda,
ali
ustavnih in zakonskih pravic
vlada
predlaga
ustavnemu
da zadrži tak akt

odloke,
ki
jih
izda
občina
v
okviru
prenesene
pristojnosti
lahko vlada zadrži in
predloži
Ustavnemu
sodišču RS
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delom

lokalne



po zakonu ima država možnost ukrepati tudi v primeru, če
občina ne opravlja svojih nalog.



če občina ne izvaja nalog iz svoje izvirne pristojnosti,
jo pristojno ministrstvo na to opozori in ji predlaga
način izpolnitve naloge ter določi rok. v primeru, da
občina naloge ne izpolni in bi lahko nastale škodljive
posledice za življenje in zdravje ljudi, za naravo oz.
življenjsko okolje ali premoženje, mora pristojno
ministrstvo občini naložiti izvedbo naloge z odločbo če občina tudi odločbe ne izvrši, jo izvrši ministrstvo
v skladu z zakonom, ki ureja upravno odločbo

Statutarna ureditev občine

Nadzor
nad
skupnosti
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državni zbor lahko, v primerih določenih z
zakonom, na predlog vlade razpusti občinski
svet in razreši župana. V primeru razpustitve
občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne
volitve občinskega sveta, če razreši župana pa
tudi nadomestne volitve župana (v tem primeru
imenuje državni zbor začasnega upravitelja).

Statutarna ureditev občine

Nadzor nad delom lokalne
skupnosti
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lokalne

občinski svet se lahko predčasno razpusti:




delom

če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z
ustavo in zakonom skladno ravnanje,
če v letu, za katerega 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,
če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem
sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.

Statutarna ureditev občine

Nadzor
nad
skupnosti

župan se lahko predčasno razreši:


če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih
odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z
ustavo in zakonom skladno delovanje.
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zakonodaja določa več oblik sodelovanja in povezovanja:
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ustanavljanje
skupnih
organov,
medobčinskega
odvetništva, skladov, javnih zavodov, javnih podjetij in
tudi povezovanje v (interesne) zveze in združenja občin.

Statutarna ureditev občine

Sodelovanje in povezovanje med
občinami

interesna zveza občin






ustanovita dve ali več občin zaradi skupnega urejanja in
izvajanja namenskih upravnih nalog zaradi izvajanja
skupnih razvojnih in investicijskih programov.
ustanovi se z ustanovitvenim aktom, ki se objavi v
Uradnem listu RS
ima status osebe javnega prava katere temeljni organ je
svet, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic
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