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Predlog zakona o 

POKRAJINAH S TEZAMI ZA 

NORMATIVNO UREDITEV (ZPok) 

- EPA 450 - II - predhodna obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 26/3-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POKRAJINAH S TEZAMI ZA 
NORMATIVNO UREDITEV, 

ki ga pošilja na podlagi 182. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije v predhodno obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren 
za področje lokalne samouprave, 

- mag. Stane VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo. 

1 UVOD 

V sodelovanju s slovenskimi pravnimi strokovnjaki in delovno 
skupino, sestavljeno iz strokovnjakov iz ministrstev, je bilo v Službi 
Vlade RS za lokalno samoupravo pripravljeno delovno gradivo o 
uvedbi pokrajin v Republiki Sloveniji s tezami za normativno 
ureditev, to je s tezami za zakon o pokrajinah. O problematiki 
uvedbe pokrajin in o tem zakonskem projektu je bilo opravljenih 
več razgovorov z eksperti Sveta Evrope (nazadnje 4. in 5. 
septembra lani v Ljubljani), ki so pripravili tudi zapis svojih 
ugotovitev (zapis je v prilogi 1). 

Poseben posvet o lokalni samoupravi in tezah za zakon o 
pokrajinah, ki sta ga skupaj organizirala Svet Evrope in Stalna 
konferenca lokalnih skupnosti Slovenije, pa je bil 27. oktobra 1997 
v Mariboru. Na tem posvetu so sodelovali tudi predstavniki Službe 
Vlade za lokalno samoupravo. 

Pri pripravi gradiva in tez za zakon o pokrajinah je bilo naše 
izhodišče, da je pokrajina ustavna kategorija In da je potrebno 
sprejeti zakonske norme, ki bodo omogočale izvedbo postopkov 
za nastanek pokrajin in za njihovo uspešno delovanje in da so 

veljavna zakonska določila, ki jih vsebuje zakon o lokalni 
samoupravi predvsem načelne narave in bi zato pri morebitnem 
ustanavljanju pokrajin po teh določilih naleteli na nekatera nerešljiva 
vprašanja, dileme in zaplete. 

Ugotoviti je mogoče, s čemer se strinjajo tudi vsa ministrstva in 
Služba Vlade RS za zakonodajo, ki so sodelovala pri usklajevanju 
gradiva, da gre pri tem zakonskem projektu za tako pomembno 
in zahtevno materijo, da je prav, da se že pred rednim 
zakonodajnim postopkom opravi obravnava o temeljnih 
sistemskih vprašanjih in družbenih razmerjih, ki jih je treba urediti 
s tem zakonom. Zaradi tega predlagamo uporabo instituta 
predhodne obravnave (opredeljen je v 182. členu Poslovnika 
državnega zbora), to je, da se že pred vložitvijo predloga zakona 
o pokrajinah opravi predhodna obravnava in v okviru te čim bolj 
razčistijo odprta vprašanja. Hkrati predlagamo, da Komisija za 
lokalno samoupravo državnega zbora uporabi tudi institut javne 
predstavitve mnenj (143., 144. in 145. člen Poslovnika državnega 
zbora), ki je namenjen pridobivanju informacij. Na te predstavitve 
lahko povabi člane vlade, zastopnike raznih interesov, 
strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije 
o tej temi. Zagotovo se bo ob tem razvila tudi široka politična in 
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strokovna razprava, ki bo glede na njen poseben političen pomen 
In občutljivost morala potekati daljši čas. Po opravljeni predhodni 
obravnavi bo na podlagi mnenj in predlogov mogoče pripraviti 
predlog besedila zakona o pokrajinah za prvo branje v DZ. 

Pripravljalci gradiva se zavedajo, da je normativna ureditev samo 
eden od elementov oziroma pogojev za razrešitev tako zahtevnih 
in kompleksnih vprašanj. Zato bo potrebno v času predhodne 
obravnave narediti še nekatere analize oziroma prikaze temeljnih 
elementov, ki odločilno vplivajo na uspeh pokrajin kot nove upravne 
strukture. Gre za normativno, institucionalno, socialno analizo, 
analizo stroškov in interesno analizo, ki jih bo v času predhodne 
obravnave in še pred začetkom zakonodajnega postopka 
pripravilo ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z drugimi 
ministrstvi in vladnimi službami. 

Obravnava temeljnih vprašanj uvedbe in delovanja pokrajin v 
Sloveniji je nujna in tudi ni razlogov za odlaganje obravnave 
delovnih tez za zakon o pokrajinah, saj je predtem potrebno 
razčistiti vsa odprta vprašanja. Ravno temu pa je namenjena 
predhodna obravnava. Predlagani postopek bo omogočil, da bo 
obravnava potekala v institucijah sistema (posebej se bo 
obravnava opravila v Komisiji DZ za lokalno samoupravo in 
Odboru za notranjo politiko in pravosodje) in bodo tako lahko vsi 
zainteresirani podali svoje predloge, pripombe, mnenja in stališča 
k pripravljenim tezam Zakona o pokrajinah'. Takšna obravnava 
bo omogočila tudi, da se bodo vanjo že v pripravi zakonskega 
besedila vključile tudi vse občine, ki se po določilih naše ustave 
samostojno odločajo o povezovanju v pokrajine, prispevala pa 
bo tudi k temu, da ne bo prihajalo do nastajanja pokrajin brez 
oziroma mimo zakonskih določil, kar bi povzročilo nekatere skoraj 
nerazrešljive dileme in zaplete. 

Začetek postopkov glede nastanka pokrajin je tudi v skladu z 
našimi prizadevanji za vključitev v Evropsko unijo (v nadaljevanju 
EU). Slovenija je ratificirala Evropsko listino o lokalni samoupravi 
in 28. januarja 1998 podpisala Evropsko okvirno konvencijo o 
čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti. Glede 
oblikovanja regij je Slovenija tudi v organih Sveta Evrope že večkrat 
najavila začetek postopkov in priprav za oblikovanje pokrajin, na 
potrebnost tega pa nas je nekajkrat opozorilo tudi Stalno 
predstavništvo RS pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Odsotnost 
regionalnih struktur kot pravno institucionaliziranih enot sicer v 
tem trenutku ne ovira vključevanja Slovenije v EU, vsekakor pa 
bi se povečale možnosti za prenose sredstev na regionalni nivo, 
ki so posebej v ta namen oblikovana v različnih strukturnih skladih 
pri evropskih institucijah. 

j. 
d. 

1 Menimo, da bo potrebno v predhodni obravnavi navedenih tez zakona: 
opraviti posvete z občinami po širših zaokroženih območjih v Sloveniji; 
obravnavati gradivo s člani Državnega sveta - predstavniki lokalnih interesov, 
obravnava}! gradivo v okviru Stalne konference lokalnih skupnosti Slovenije, 
opraviti srečanja z območnimi enotami gospodarske zbornice; pripraviti 
okrogle rrtize po posameznih sklopih vprašanj oziroma s posameznimi 
skupinarrii"strokovnjakov (geografi, urbanisti, prostorskimi planerji, finančnimi 
strokovnjaki s področja financiranja javnega sektorja in drugimi), zmeraj tudi 
z udeležbo resornih ministrstev; pripraviti poseben prikaz raziskovalno 
razvojnega projekta "Strategija, politike In ukrepi za oblikovanje in Izvajanje 
skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije", katerega zaključno poročilo 
je bilo objavljeno v aprilu 1997; izvesti nova srečanja s strokovnjaki Sveta 
Evrope itd. 

V zvezi z možnostmi pridobivanja sredstev iz strukturnih skladov 
EU pri nas na splošno velja ztmotno prepričanje, da dostop do 
evropskih strukturnih fondov (ki je nedvomno eden najbolj 
pomembnih kratkoročnih ciljev Slovenije pri vključevanju v 
Evropo) vodi zgolj preko procesa notranje regionalizacije. Dejstvo 
je, da to ni potrebno, ker lahko Slovenija kot majhna država pri 
vstopu v Evropo dobi status nerazvite regije (in s tem dostop do 
strukturnih fondov) kot celota, kar bi bilo z makro gospodarskega 
vidika in z vidika pogajanj tudi najbolj smotrno. Takšen primer je v 
Evropi že znan, led na tem področju je prebila Republika Irska, ki 
je kot celotna država dobila status nerazvite regije in je potem s 
smotrno uporabo sredstev iz strukturnih fondov dosegla največji 
razvojni preskok od vseh članic EU. Odločitev o tem, ali bi radi 
sledili irskemu primeru, pa bomo morali sprejeti v najkrajšem 
času, kajti omenjeni status posamezni državi ni dan sam po sebi, 
ampak ga je treba uveljaviti v pogajanjih. Seveda pa takšen sta- 
tus v ničemer ne ovira kasnejše kakršnekoli notranje 
regionalizacije in vseh neposrednih regionalnih povezav, ki iz 
tega izvirajo. 

I. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA 
UREDITEV Z ZAKONOM 

1 Ustavna in zakonska podlaga 

Ustava Republike Slovenije v 138. členu določa, da prebivalci 
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih 
lokalnih skupnostih, v 143. členu pa opredeljuje pokrajino kot 
širšo samoupravno lokalno skupnost, v katero se povezujejo 
občine zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega 
pomena. Občine se samostojno povezujejo v širše lokalne 
skupnosti, vključno v pokrajine. Pokrajine so tako ustavna 
kategorija, ustavodajalec je z njimi resno mislil, zato jih je mogoče 
uveljaviti že na podlagi veljavne ustave. Ustava sicer v 143. členu 
ne predpisuje pokrajin kot obveznih skupnosti. Pokrajine so 
zastavljene kot prostovoljne skupnosti občin, v katere le-te 
prostovoljno vstopajo in izstopajo. Čeprav je temu tako, pa je 
razvoj lokalne samouprave, ki ga spremlja pretirana centralizacija 
nalog v državi, pokazal na nujno potrebo po uvedbi pokrajin v 
Sloveniji. Pokrajine naj bi zapolnile vrzel med majhnimi občinami in 
državo in amortizirale sedanjo preveliko regulatorno in dejansko 
moč države v odnosu do šibkih občin. Povezovale naj bi občine 
zaradi učinkovitejšega urejanja in izvajanja potreb državljanov in 
gospodarstva, ki presegajo zmogljivosti posamezne občine. 

Zaradi ustavnega položaja pokrajin se postavi vrsta vprašanj, ki 
so politične in strokovne narave. Skupina za lokalno samoupravo 
Komisije za ustavna vprašanja je večinsko podprla predlog 
Odbora za lokalno samoupravo Skupščine RS (8. 2.1991), da se 
v ustavi opredeli možnost za oblikovanje širših enot lokalne 
samouprave, ki bi jih vzpostavil kasnejši zakon. V nadaljevanju 
diskusije se je pokazalo, da gre pri vmesnem členu med republiko 
in občino predvsem za politično vprašanje, o katerem naj bi 
potekalo usklajevanje med strankami. Zlasti pa je posvet z 
eksperti SE februarja 1992 močno vplival na dozorevanje gledanja 
na pokrajine kot na obvezno drugo raven lokalne samouprave, 
če naj se Slovenija izogne pretiranemu centralizmu. Takrat so se 
strokovnjaki strinjali, da je nedvomno treba uvesti pokrajine v 
Sloveniji, za kar pa je potrebna sprememba ustave, če naj bo 
Slovenija brez ostanka razdeljena na občine in pokrajine. 
Formulacija člena 143. je bila v tem smislu že pripravljena, vendar 
ni bila uvrščena na sejo ustavne komisije. Primerjalni pregled 
ustav držav v prehodu tudi pokaže, da so v tem pogledu jasne - 
tako glede pristojnosti lokalne samouprave kot glede njene 
strukture - pokrajina je v večini primerov določena kot obvezna 
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druga raven lokalne samouprave. Argumente za drugo raven 
lokalne samouprave najdemo tudi še. v dokumentih SE - Evopski 
listini lokalne samouprave, ki je za Slovenijo je začela veljati 1. 3. 
1997, Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju 
teritorialnih skupnosti ali oblasti, katere podpis je v pripravi, In v 
Evropski listini o regionalni samoupravi, ki je pred sprejemom v 
Odboru ministrov Sveta Evrope. 

Posvet z eksperti Sveta Evrope septembra 1997 je poudaril 
predvsem funkcionalno naravo pokrajin. Gre za porazdelitev 
pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, pri čemer je 
pokrajina tudi oblika odpora proti državni birokraciji, ki ne želi 
izgubiti sedanjih pristojnosti. Položaj pokrajine izhaja iz položaja 
občin in v ničemer ne ogroža avtonomije občin. Gre tudi za potrebe 
prakse, saj občine vsega ne morejo opraviti. Tuji strokovnjaki so 
tudi menili, da se običajno podcenjuje zakone in se govori le o 
ustavi. Glede ustave so menili, da je temeljna podlaga za uvedbo 
pokrajin 138. člen ustave, 143. člen pa je videti kot razlaga 138. 
člena. 138. člen odpira več ravni lokalne samouprave, 143. člen 
pa daje možnost za medsebojno sodelovanje občin, kot je 
predvideno v drugem odstavku 10. člena Evropske listine lokalne 
samouprave. 143. člen daje še eno dodatno možnost za 
povezovanje občin v primerjavi s 138. členom ustave, saj 
predvideva dve situaciji - medobčinsko sodelovanje in pokrajine. 
Pripravljeno gradivo za zakon o pokrajinah po njihovi oceni skrbno 
sledi naštetim evropskim listinam In so nanj dali tiste pripombe, ki 
naj bi zakon oklestile odvečnega normiranja, odpravile nekatere 
nejasnosti in predvsem jasno opredelile načelne določbe o 
pristojnostih pokrajine ter konstituiranje in medsebojna razmerja 
pokrajinskih organov in uprave med seboj, do občin in do države. 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/ 
95, 26/97, 70/97 (v nadaljevanju: ZLS) v IX. poglavju v členih 72. 
do 87. normativno pokrajine že deloma ureja. ZLS določa: zaradi 
urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena se občine 
povezujejo v širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi v 
pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem geografsko 
zaokroženem območju, na katerem se odvija večji del družbenih, 
gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega prebivalstva, in 
na katerem je - glede na površino ozemlja, število prebivalstva 
ter obstoječih in potencialnih gospodarskih zmogljivosti - mogoče 
planirati razvoj, ki bo pospeševal gospodarsko, kulturno in 
socialno ravnotežje v pokrajini in v državi. V območje pokrajine 
morajo biti vključena celotna območja posameznih občin. 

Zakon o lokalni samoupravi v istem poglavju sicer omogoča tudi 
oblikovanje skupnosti ali zveze dveh ali več občin, vendar način 
povezovanja ter položaj teh skupnosti določijo statuti občin, ki se 
povezujejo v skupnost ali zvezo občin. Pokrajine pa se ustanovijo, 
spremenijo ali ukinejo z zakonom na podlagi odločitve občinskih 
svetov, sprejetih z dvotretjinsko večino vseh članov. O odločitvi 
občinskega sveta se lahko izvede referendum. Odločitev o 
vključitvi občine v pokrajino je na referendumu sprejeta, če se za 
to odloči večina volivcev, ki so glasovali. Med obema vrstama 
združevanja je torej bistvena razlika. Pokrajine opravljajo naloge 
širšega pomena, ki se nanašajo na razvoj na gospodarskem, 
komunalnem, socialnem in kulturnem področju. S statutom 
pokrajine občine opredelijo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih 
opravlja pokrajina. Za prenesene lokalne zadeve širšega pomena, 
za katere je tako določeno v statutu pokrajine, lahko občine dajejo 
soglasje pri urejanju teh zadev. Po ustavnem konceptu pokrajina 
ni originarna, pač pa izvedena skupnost, ki opravlja prenesene 
pristojnosti vanjo združujočih se občin in države. Ko pa občine 
prenesejo del svojih pristojnosti na pokrajino, jih ta opravlja v svoji 
pristojnosti. Prenesene državne pristojnosti postanejo izvirne 
pristojnosti pokrajine. 

V skladu z 87. členom naj bi organizacijo pokrajin urejal poseben 
zakon. Pri tem se postavlja vprašanje, ali gre samo za procesni 

zakon ali pa bo vseboval tudi nekatere materialne določbe, ki 
bodo terjale spremembo določb o pokrajini v ZLS. 

2 Širše lokalne skupnosti v Evropi 

Razprava o regionalizaciji v unitarni državi je pravzaprav način, 
kako poiskati vmesno stopnjo med lokalno oblastjo: in državo. 
Osnutek Evropske listine o regionalni samoupravi v uvodu 
poudarja, da so regije eden od temeljev demokratičnih režimov, 
bistveni sestavni del države in primerna raven oblasti za učinkovito 
uresničevanje načela subsidiarnosti. Regionalizacija pa se ne 
sme doseči na račun avtonomije lokalnih oblasti irv jo morajo 
spremljati prav ukrepi, zasnovani tako, da varujejo to avtonomijo 
z vsem dolžnim upoštevanjem dosežkov Evropske listine lokalne 
samouprave. Pokrajine v Sloveniji so potrebne tudi zaradi 
primerljivosti z državami EU in velikega prenosa sredstev EU za 
regionalni razvoj, kar bo pomembno v zvezi s procesi vključevanja 
Slovenije v Evropsko unijo. Strukturni skladi, ki so namenjeni 
spodbujanju regionalnega razvoja v Evropski uniji, bodo pomembni 
tudi za Slovenijo oziroma njen regionalni razvoj. Potreba po 
pokrajinah pa se kaže tudi zaradi čezmejnega sodelovanja lokalnih 
in regionalnih skupnosti. Slovenija je Evropsko okvirno konvencijo 
o čezmejnem sodelovanju podpisala v Strasbourgu 2B. januarja 
1998. 

Brez druge ravni lokalne samouprave bi Slovenija predstavljala 
eno od redkih izjem med državami članicami Sveta Evrope 
oziroma državami članicami EU. Predvsem v Evropi, ki jo 
sestavljajo države z razvito lokalno samoupravo, ki temelji na 
stoletni tradiciji, je dvonivojska (ne dvostopenjska, ker odnosi 
med občinami in regijskimi lokalnimi skupnostmi praviloma niso 
hierarhični) lokalna samouprava pravilo. Splošna evropska težnja 
je nastajanje in krepitev lokalne samouprave v teritorialnih enotah, 
ki so bile svoj čas zgolj državne upravne enote splošne pristojnosti 
na prvi stopnji. Te teritorialne enote postajajo dvoživke, v katerih 
se opravljajo v medsebojni povezanosti državne naloge, ki jih je 
treba opravljati v regiji in samoupravne naloge lokalnega pomena, 
ki so aktualne v tem prostoru. Na ta način se je v največji možni 
meri mogoče izogniti sistemu dvojnega ali trojnega upravnega 
tira, v katerem bi imela vsaka teritorialna skupnost svojo upravo 
na terenu. V našem primeru bo treba temeljito proučiti vprašanje 
postopnosti uvajanja enotirnega razvoja teritorialne funkcije države 
ob hkratni krepitvi organizacijske in teritorialne strukture lokalne 
samouprave. 

3 Razlogi za oblikovanje pokrajin 

Razlogi za oblikovanje pokrajin v Republiki Sloveniji so torej tako 
notranji kot zunanji. 

3.1 Notranji razvojni razlogi 

Drugi nivo lokalne samouprave - pokrajine so potrebne zaradi 
notranjih razvojnih problemov In uveljavljanja načela subsidiarnosti 
oziroma procesa decentralizacije. V razvoju zastajajoča in 
depresivna območja zavzemajo v Sloveniji več kot 70% ozemlja. 
Delež sredstev, ki jih državni proračun namenja neposredno 
regionalnim spodbudam se zmanjšuje in je nižji, kot je v povprečju 
v državah EU. Izgradnja infrastrukturnih sistemovf(avtocest, 
železnic) bo še dodatno pospešila diferenciacijo med Slovenskimi 
regijami. Analize prebivalstveno - zaposlitvenih, gospodarskih, 
infrastrukturnih in izobrazbenih zmogljivosti slovanskih regij 
kažejo velike regionalne razlike. Razlogi so tudi v različnih 
regionalnih problemih v Sloveniji, saj so ti drugačni v Zasavju, 
Pomurju ali na Primorskem. Pri omejevanju zgolj na upravno 
teritorialno delitev bi vsekakor zabrisali regionalne posebnosti v 
Sloveniji. Regije v Sloveniji dejansko obstajajo, saj subjektivni 
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občutek prebivalcev o pripadnosti določeni regiji nedvomno obstoji. 

Kmalu po-vzpostavitvi prve mreže občin se je postavilo vprašanje 
oblikovanja druge ravni lokalne samouprave. Bilo je odraz 
ugotovitve, da se razreševanja regionalnih problemov ne da 
poenostaviti na odnose med državo in velikim številom zelo 
različnih občin. Z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94,69/94) je bilo v Republiki 
Sloveniji namreč ustanovljenih 147 občin, od teh 11 mestnih občin 
in v obdobju do drugih rednih lokalnih volitev bo ustanovljeno še 
nekaj novih občin. Vse občine imajo načeloma enake naloge, 
vendar so njihove možnosti izvrševanja izvirnih kot morebitnih 
prenesenih državnih nalog zelo različne. Prav tako je zelo različna 
njihova eiconomska samostojnost ter organiziranost tako občinske 
uprave kot javnih služb. 

3.2 Zunanji razlogi 

Po osamosvojitvi se je Slovenija kot država odločila za 
približevanje evropskim integracijam, ki jih je v nekaterih oblikah 
že izpeljala. Tržna naravnanost sistema, velika odprtost 
gospodarstva, lega Slovenije ob velikih razvojnih oseh Evrope 
ter ob evropskih makroregijah, vsa našteta dejstva bodo brez 
dvoma pomenila v perspektivi povečevanje regionalnih razlik tudi 
v Sloveniji. 

Evropski povezovalni procesi so stvarnost, ki bodo zaznamovali 
tudi prihodnost Slovenije. 
Posledice pa se lahko strnejo v naslednje: 
- države EU imajo glede na stopnjo svoje gospodarske razvitosti 

različne razvojne osnove, kar bo brez državnih posegov povzro- 
čilo neenakomeren regionalni razvoj; 

- konkurenca med državami, regijami In mesti se bo še povečala; 
- okrepilo se bo tekmovanje med različno razvitimi in usmerjenimi 

regijami; 
- še v večjem obsegu bo prihajalo do medregijskega sodelovanja, 

ne glede na državne meje; 
- v prvem obdobju pospešenega sodelovanja lahko pričakujemo, 

da se bodo razlike v razvitosti še povečevale. 

Pokrajine v Sloveniji so potrebne tudi zaradi primerljivosti z 
državami EU in velikega transtera sredstev za skladnejši 
regionalni razvoj, kar bo pomembno tudi v zvezi s procesi 
vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. Strukturni fondi, ki so 
namenjeni spodbujanju regionalnega razvoja v Evropski uniji, so 
pomembni tudi za Slovenijo, saj bodo glede na status posameznih 
regij, te deležne pomoči. Slovenske pokrajine se bodo lahko in 
morale spustiti v tekmo z evropskimi regijami in se vključevati v 
prekomejno sodelovanje, s tem pa bo nadgrajeno že obstoječe 
medobčinsko sodelovanje ter tudi sodelovanje države v 
regionalnih združenjih (npr. Alpe - Jadran). 

Že sedaj se kažejo velike regionalne razlike v EU, ki se bodo 
brez dvoma odražale tudi pri nas, pa naj Slovenijo štejemo kot 
regijo ali pa kot unitarno državo z notranjo strukturiranostjo na 
pokrajine. V državah EU so izrazita območja praznjenja in 
koncentracije prebivalstva. Centralistične politike posameznih 
držav so še povečale regionalne razlike. Brezposelnost kot 
socialni kazalec regionalnih razlik in prestrukturiranja 
gospodarstev je največja na podeželju in na območjih s staro 
industrijsko sestavo in rudarstvom. 

V zahodni Evropi se je po drugi vojni uveljavljalo več oblik razvoja, 
v 80-ih letih se je pričel uveljavljati prenovljen model skladnejšega 
regionalnega razvoja, razvoja "od spodaj" in sicer v krepitvi 
regionalne samobitnosti. Države, kot tudi politika EU, podpirajo 
šibkejše/* v razvoju stagnirajoče regije, gre za podpiranje 
notranjega razvoja, ki izhaja iz razvojnih pobud lokalnih skupnosti. 
Poudarja se pomen regionalnih virov, ekološko sprejemljivega 

razvoja ter vključevanje domačega prebivalstva. 
. >'j iiw Vi -l' " 

Pri regionalni politiki EU gre za iskanje sožitja med procesi 
globalizacije in lokalizacije (regionalizacije). Težnje in zahteve po 
večji politični vlogi evropskih regij so privedle do ustanovitve 
Odbora regij pri EU in Kongresa regionalnih in lokalnih oblasti pri 
Svetu Evrope (1.94) kot naslednika Stalne konference lokalnih in 
regionalnih oblasti SE. 

Misija strokovnjakov iz Sveta Evrope, ki je že 21. in 22. januarja 
1993 s slovenskimi organi razpravljala o osnutku zakonodaje za 
reformo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, je v zaključkih 
zapisala, da so "strokovnjaki ugotovili temeljno dvoumnost v zvezi 
z naravo teh subjektov (ki je videti dediščina 143. člena ustave). 
Po eni strani jih smejo prostovoljno ustanavljati številne občine in 
zato se zdi, spadajo v področje medobčinskega sodelovanja, 
zato da bi bile občinske naloge bolj učinkovito izvedene. Po drugi 
strani pa osnutek zakona o lokalni samoupravi sam določa vrsto 
funkcij, ki naj bi jih izvajale regije (40. člen) in navaja obseg področij, 
v katerem lahko naknadna zakonodaja prenese pooblastila nanje. 
Odnos med državo in regijami, kot je razviden iz IV. poglavja, 
predlaga pristno vmesno stopnjo samouprave, katere obstoj in 
obliko ni mogoče prepustiti naključnim odločitvam občinskih 
svetov, ampak zahteva jasno institucionalno in ozemeljsko podlago 
v državni zakonodaji. Strokovnjaki pravzaprav menijo, da je dovolj 
prostora tako za konzorcije občin, kot za avtonomno vmesno 
stopnjo samouprave, samo v besedilu jih je potrebno jasno ločiti 
med seboj." 

4 Opredelitev pojmov 

Obstaja vsesplošna težnja po regionalizaciji, čeprav pokriva tako 
široko različico oblik, da je še vedno nemogoče dognati identiteto 
koncepta regije, ki bi ga sprejemale vse evropske države ali vsaj 
vse države članice EU. Edina mogoča definicija je splošne narave, 
ki popolnoma skriva specifični institucionalni status regij. V 
dokumentih Skupščine Evropskih regij najdemo definicijo, ki 
ustreza kriterijem, ki so bili sprejeti v EU in v SE. Ta definicija se 
glasi: regije so "lokalne oblasti, ki so takoj pod ravnijo centralne 
oblasti, s predstavniško politično oblastjo, ki je utelešena v izvoljeni 
regijski skupščini; če te ni, jo lahko nadomeščata skupina, ki se 
konstituira na regionalni ravni ali telo lokalnih oblasti." Ta definicija 
je čisto opisna in je pomanjkljiva, ker pokriva tako različne entitete 
kot so nemške dežele (Lander), nizozemske province, francoske 
regije, švedska okrožja in celo nove "enotne svete", ki so nastali 
kot rezultat zadnjih teritorialnih reform v Združenem kraljestvu. 
Nemogoče je torej zagovarjati en sam model ali kakršno koli 
posebno koncepcijo regije. Mogoče pa je predlagati metodo 
obravnavanja različnih tem z regijsko razsežnostjo in zagotavljanja 
institucionalnih odgovorov, ki bodo skladni s političnimi in upravnimi 
razmerami v posameznih državah. 

Pri regiji (pokrajini) gre torej za vmesni prostor med državo in 
občinami, v katerem se pojavljajo aktualne potrebe, kot so 
izgradnja in vzdrževanje lokalnih cest regionalnega pomena, 
varstvo okolja, planiranje na regionalnem nivoju, oskrba z energijo 
idr., ki jih je treba upoštevati in zadovoljevati. V tem vmesnem 
prostoru se srečujejo na eni strani interesi države in na drugi 
strani interesi lokalnih skupnosti. Ta prostor lahko označujemo 
kot regijo, ne glede kakšno ime lahko dobi, če ji država prizna 
določen upravno-sistemski položaj. Z regijskimi zadevami se 
ukvarjajo različne vede, ki vsaka s svojega vidika poskušajo 
odkrivati in evidentirati v tem prostoru življenjske tokove, ki so 
imanentni prav temu prostoru in ga oblikujejo v dejansko 
življenjsko skupnost z določenim centralnim naseljem, kamor 
gravitira največji del teh tokov. Regije v Sloveniji de facto obstajajo. 
Subjektivni občutek prebivalcev o pripadnosti določeni pokrajini 
nedvomno obstoji. 
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Regionalizem je pojav, ki je preko procesa regionalizacije usmerjen 
h končnemu cilju - konstituiranju regij. Gre za sodoben pojav pri 
oblikovanju držav, kjer je na eni strani centralna oblast, na drugi 
strani pa so lokalne skupnosti. 

Regionalizacija je proces, katerega cilj je izoblikovati regije. 
Regionalizacija je specifično opravilo, katerega namen je 
oblikovanje regij, to je ozemelj, ki jih družijo podobne ali celo 
istovetne značilnosti. V Sloveniji obstajajo naravne (geografske, 
klimatske idr.) regije, regije na podlagi ustvarjenega prostora (glede 
na hišni tip, stavbni tip idr.), regije glede na prebivalstvo (etnološka, 
narečna območja idr.) in regije glede na primarne dejavnosti 
(gozdno-gospodarska območja idr.). Nekateri strokovnjaki dajejo 
pri snovanju členitev prednost enim, drugi pa drugim vidikom. V 
našem kontekstu mislimo na regijo (pokrajino) kot drugi nivo 
lokalne samouprave oziroma širšo lokalno samoupravno 
skupnost, torej enoto lokalne samouprave in ne federalno enoto. 

5 Možne normativne rešitve 

Pri organiziranju pokrajin sta mogoča dva pristopa. Prvi pristop 
temelji na organiziranju pokrajin brez izvirnih samoupravnih pravic, 
upravnih nalog in izvirnih financ. Po takem konceptu bi imele 
pokrajine zgolj posvetovalno, usklajevalno vlogo med občinami 
ter občinami in državo. 

Drugi pristop pa temelji na pokrajinah kot teritorialnih, političnih, 
samoupravnih enotah (sui generis skupnosti). Pokrajine naj bi 
bile normativno opredeljene kot drugi nivo lokalne samouprave, 
kot teritorialne skupnosti s položajem pravne osebe, z lastnim 
premoženjem, z lastnimi finančnimi sredstvi, z izvirnimi 
pristojnostmi in z neposredno izvoljenimi organi. Odnos do občin 
naj bi bil enakopraven in te ne bi bile v podrejenem položaju do 
pokrajin. 

6 Opredelitev pokrajine 

V tezah za normativno ureditev pokrajin je upoštevan slednji 
pristop. Pokrajina je opredeljena kot samoupravna lokalna 
skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in zadeve 
iz državne pristojnosti, ki jih nanjo prenese država z zakonom v 
njihovo izvirno pristojnost ali v izvrševanje zadev iz državne 
pristojnosti. Teze poskušajo pokrajino opredeliti kot interesno 
povezanost ljudi in občin z namenom izboljševanja kvalitete 
življenja na določenem območju. Ob upoštevanju velike 
raznolikosti slovenskih pokrajin z zgodovinskega, geografskega, 
gospodarskega, kulturnega, jezikovnega in mnogih drugih vidikov 
je s predlagano normativno ureditvijo omogočena tudi 
institucionalna različnosti pokrajin s potrebno minimalno strukturo 
zaradi zagotovitve opravljanja od države prenesenih normativnih 
pristojnosti in v izvrševanje prenesenih upravnih nalog. Od teh 
posebnosti bo odvisna tudi mreža pokrajin in njihovo razmerje do 
države. Pokrajina kot širša samoupravna lokalna skupnost bo 
delovala samo v okviru državne suverenosti in državne 
ozemeljske celovitosti v skladu z ustavo. 
V pokrajino naj bi se povezovale občine na zaokroženem območju, 
kjer obstajajo trajnejši odnosi med občinami in njihovimi prebivalci 
zaradi uresničevanja skupnih potreb in interesov občin in njihovih 
prebivalcev ter ohranjanja identitete območja. Pokrajina namreč 
temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, kulturni in zgodovinski 
povezanosti prebivalcev, ki omogoča planiranje na prostorskem, 
gospodarskem, kulturnem in drugih področjih ter uravnotežen 
razvoj v občinah, pokrajini in državi. Pokrajina bo zagotavljala 
demokratično upravljanje lokalnih zadev širšega pomena in 
državnih zadev neposredno in prek izvoljenih organov v korist 
svojega prebivalstva zadeve splošnega pomena, predvsem tiste, 
ki pospešujejo razvoj pokrajine. Na pokrajino bo lahko država z 

zakonom prenesela naloge iz državne pristojnosti, ki jih je mogoče 
glede na njihovo naravo bolj racionalno in učinkovito izvajati v 
pokrajini. Delovanje pokrajine ne bo smelo posegati v avtonomijo 
občine pri upravljanju lokalnih zadev. 

7 Naloge pokrajine 

Pokrajina naj bi v okviru svojih pristojnosti izvajala v korist svojega 
prebivalstva zadeve splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj 
pokrajine.Vsebina pokrajinske uprave naj bi bila določena z zakoni, 
načeli mednarodnega prava in pogodbami ter s statutom pokrajine. 
Večino bistvenih nalog pokrajine naj bi določil kar zakon o 
pokrajinah, medtem ko bi država prenesla del svojih izvirnih 
pristojnosti na pokrajino in njeno upravo ob ustanovitvi pokrajine, 
del pa postopoma s spremembami obstoječe materialne 
zakonodaje.Naloge pokrajine, ki so v tezah za normativno ureditev 
opredeljene, lahko razvrstimo v štiri skupine: 

a) izvirne pristojnosti; 
b) prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost 

pokrajine; 
c) upravne naloge države prenesene v izvajanje pokrajini2 

in 
d) prenesene naloge občin. 

a) Pokrajina naj bi urejala in opravljala lokalne zadeve širšega 
pomena (izvirne naloge) na naslednjih področjih: 
- graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih, prometnih in 

drugih infrastrukturnih objektov ter funkcioniranje dejavnosti na 
teh področjih; 

- graditev in vzdrževanje objektov na področju šolstva, športa, 
kulture, zdravstva, socialnega varstva in drugih družbenih 
dejavnosti, ki so pomembne za razvoj pokrajine in občin na 
njihovem območju ter niso del obveznih nalog države na teh 
področjih; 

- graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih, prometnih in 
drugih infrastrukturnih objektov, ki presegajo potrebe občine, 
odstranjevanje komunalnih in drugih odpadkov, odplak in 
zagotavljanje drugih oblik varstva okolja z napravami regionalnih 
zmogljivosti; 

- razvoj gospodarstva, zlasti kmetijstva, obrti in turizma na 
območju pokrajine; 

- služb zdravstva, socialnega varstva, šolstva in poklicnega 
usposabljanja; 

- varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- dejavnosti in službe za pomoč občinam pri opravljanju njihovih 

nalog in krepitev lokalne samouprave v občinah ter druge lokalne 
zadeve širšega pomena. 

Pristojnosti pokrajine na teh področjih bi se določile s statutom 
pokrajine v skladu z zakonom. 

) 
.e 
e 

31 
1)1? 

in. 
  lil 
' Pri tem obstajajo predlogi, da zaenkrat tega prenosa ne bi opovili, temveč 
bi ustanovili pokrajine zgolj kot širše lokalne samoupravne skupnosti, upravne 
enote pa bi združili v (večje) upravne okraje. Po stabiliziranju razmer na eni 
In drugI strani pa naj bi razmislili o združitvi obeh oblik organiziranosti pod 
Isto streho In s tem vpeljali racionalni enotirni upravni sistem. (Glej prilogo 2) 
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b) Pokrajina bi urejala in opravljala zadeve iz državne pristojnosti, 
ki bi bile z zakonom prenesene v njeno izvirno pristojnost, zlasti 
na naslednjih področjih: 
- varstvo naravne in kulturne dediščine; 
- varstvo pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju; 
- urejanje prostora in varstvo okolja; 
- urejanje prometa in zvez (ceste, železnice, prevozi, 

telekomunikacije in drugo); 
- oskrba z energijo; 
- službe na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva in 

poklicnega usposabljanja; 
- kmetijstvo, preskrba, turizem in gostinstvo. 

Načine in pogoje urejanja in opravljanja teh nalog bi urejal zakon. 
Prenos teh pristojnosti je mogoč le v sporazumu države z 
občinami, kar je izrecna ustavna določba. Če do takega 
sporazuma ne bi prišlo, bi država morala neposredno izvajati te 
naloge v svoji lastni pristojnosti. To bi seveda pomenilo določeno 
asimetrijo v izvajanju državnih nalog v razmerju do pokrajin. 
Pokrajina, ki bi vključevala občine, na katerih območjih živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, bi urejala in 
upravljala v skladu z ustavo in zakonom tudi uveljavljanje posebnih 
pravic madžarske oziroma italijanske narodnosti. 

c) Pokrajina bi opravljala na svojem območju upravne naloge 
države3, razen upravnih nalog, ki jih po zakonu neposredno 
opravljajo ministrstva in upravnih nalog, ki so z zakonom 
prenešene v pristojnost občin. Torej naj bi pokrajine - pokrajinske 
uprave - prevzele upravne naloge države od sedanjih upravnih 
enot v celoti, razen upravnih nalog, ki jih po zakonu neposredno 
opravljajo ministrstva (te upravne naloge so: inšpekcijske zadeve, 
davčne zadeve, geodetske zadeve in vojaško obrambne zadeve) 
in upravnih nalog, ki so z zakonom prenešene v pristojnost občine. 

Tudi glede prenosa upravnih nalog države bi bil potreben ustrezen 
dogovor, saj tudi upravnih nalog upravnih enot država ne more 
prenašati na nivo druge stopnje lokalne samouprave, če za to ne 
bi bilo pristanka pokrajine. 

d) Pokrajina bi opravljala naloge, ki bi jih nanjo prenesle občine, 
skladno s statutom pokrajine. Katere naloge bi prenesle občine 
na pokrajino, bi bila stvar dogovora in opredelitve v statutih občin. 
Pri tem pa delovanje pokrajine ne sme posegati v avtonomijo 
občine pri upravljanju lokalnih zadev. Pokrajina naj bi hkrati skrbela 
za uveljavljanje lokalne samouprave v občinah, za njihov usklajen 
razvoj na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju ter za 
finančno izravnavo med občinami, ki so vključene v pokrajino. 

8 Organizacija pokrajine 
i 

Od pristojnosti, koncentracije in integracije nalog v pokrajini je 
odvisna tudi organizacijska struktura pokrajine. Organi pokrajine 
naj bi bili pokrajinski svet, pokrajinski odbor in pokrajinski glavar. 

6 
b 

Pokrajinski svet kot predstavniški organ naj bi bil sestavljen iz 
dvojnega predstavništva in to iz predstavnikov prebivalcev in 
predstavnikov občin. To naj bi omogočalo interesno ravnotežje 
neposrednih interesov ljudi in na drugi strani uravnoteženo moč 
občin v pokrajini. Zato se predlaga, da ima občina po enega 
predstavnika ne glede na velikost in število prebivalcev. Člana 
pokrajinskega sveta občine bi izvolil občinski svet medtem, ko bi 
predstavnike prebivalcev volili prebivalci neposredno s tajnim 
glasovanjem na podlagi splošne in enake volilne pravice. Na vsakih 
deset tisoč prebivalcev pokrajine bi se izvolil en član sveta 
pokrajine - predstavnik prebivalcev pokrajine. Predlaga se 
naslednje pristojnosti pokrajinskega sveta: 
- sprejemanje statuta, odlokov In drugih aktov pokrajine; 
- sprejemanje prostorskih in drugih planov razvoja pokrajine; 
- volitve pokrajinskega glavarja; 
- dajanje soglasij k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 

pokrajino; 
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin; 
- odločanje o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut 

pokrajine. 
Predsednik pokrajinskega sveta bi bil izvoljen izmed članov 
pokrajinskega sveta in bi predstavljal pokrajino ter bi bil hkrati tudi 
predsednik pokrajinskega odbora. t 
Pokrajinski odbor bi predstavljal izvršilni organ pokrajinskega 
sveta, ki predlaga pokrajinskemu svetu odločitve iz njegove 
pristojnosti, hkrati pa bi bil tudi usmerjevalni organ za delo 
pokrajinske uprave, ki bi izvrševala upravne naloge države na 
prvi stopnji. Sprejemal bi izvršilne predpise za izvajanje odiočitev 
pokrajinskega sveta ter izvrševal ustanoviteljske pravice do javnih 
podjetij in javnih zavodov. Funkcija članov pokrajinskega sveta bi 
bila praviloma nepoklicna. Izvoljeni bi bili izmed članov 
pokrajinskega sveta. 

9 Pokrajinska uprava 

Pokrajinska uprava bi opravljala tri vrste upravnih nalog. Upravne 
naloge, ki izhajajo neposredno iz temeljnih pristojnosti pokrajine, 
upravne naloge, ki izhajajo iz prenesenih pristojnosti države v 
izvirno pristojnost pokrajine in upravne naloge dosedanjih upravnih 
enot, ki bi jih država prenesla samo v izvajanje pokrajini. Seveda 
to ne bi pomenilo, da se upravne naloge sedanjih upravnih enot 
opravljajo samo na sedežih pokrajin, pač pa tudi na sedežih 
sedanjih upravnih enot, ker bi bil skrčen upravni servis za 
državljane neprimeren. Ker pa bi pokrajina opravljala tudi 
prenesene državne naloge, bi k organizaciji pokrajinske uprave 
bilo potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije. Pokrajinska 
uprava bi lahko opravljala tudi prenesene upravne naloge občin. 
Pokrajinski glavar bi vodil pokrajinsko upravo In ker uprava izvaja 
tudi upravne naloge države, bi k njegovi izvolitvi dala soglasje tudi 
Vlada RS. 

10 Financiranje pokrajin4 

Osrednje vprašanje učinkovitosti delovanja pokrajine je njeno 
financiranje. Seveda je najučinkovitejše financiranje zagotovljeno, 
če lahko pokrajina predpiše izvirne davke oziroma pristojbine. S 

;?i   
i c 4 Strokovnjaki Sveta Evrope so opozorili tudi na nujno premoženje pokrajine 
I za njeno delovanje. Ministrstvo za finance pa meni, da se bo sistemska 
I« ureditev financiranja pokrajin lahko oblikovala šele takrat, ko bo dokončno 

vsebinsko opredeljena njena pristojnost. Pri planiran|u potrebnih sredstev za 
I pokrajine bo po njihovem mnenju treba izhajati iz obstoječih bilančnih možnosti 

na ravni države In lokalnih skupnosti. Obseg potrebnih sredstev se nikakor 
ne bo mogel zagotavljati z uvedbo novih oziroma dodatnih virov na državni 

3 Velja opomba 2. ali lokalni ravni. 
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temi sredstvi bi pokrajina pokrivala izvirne naloge pokrajine, 
medtem ko bi država zagotavljala prenesena državna sredstva 
za financiranje prenesenih državnih nalog ter za izvajanje državnih 
upravnih nalog sedanjih upravnih enot. 

Predlagano je, da se za uresničevanje nalog pokrajine zagotavlja 
ustrezna sredstva. Sredstva za financiranje pokrajine se 
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev 
lokalnih skupnosti ob pogojih, ki jih predpisuje zakonodaja. Pokrajini 
pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki se določi za 
posamezno proračunsko leto s proračunskim letom. Pokrajini, ki 
z lastnimi prihodki in dotacijami lokalnih skupnosti ne more pokriti 
zakonskih obveznosti, se zagotovijo sredstva finančne izravnave. 
Vsaka pokrajina ima proračun, svoje premoženje pa izkazuje v 
premoženjski bilanci. 

Pri zagotavljanju virov sredstev za delovanje pokrajine in pri 
zagotavljanju sredstev za opravljanje nalog, ki jih bo pokrajina 
opravljala kot prenešene naloge države, mora zakon upoštevati 
naslednja načela: 
- ustrezen in enakomeren gospodarski, kulturni in socialni razvoj 

pokrajin;. 
- interesi države v razmerju do pokrajin in v razmerju do občin; 
- dostopnost in decentralizacija upravnega odločanja, ki zagotavlja 

učinkovitost upravnega delovanja. 

11 Ustanovitev pokrajin 

Glede na to, da je po ustavi povezovanje občin v pokrajino 
prostovoljno, je potrebno tudi postopek oblikovanja pokrajin 
prilagoditi takšnemu ustavnemu izhodišču. Postopek za 
ustanovitev pokrajin bo obsegal: 
- predhodni postopek, 
- zakonodajni postopek in 
- postopek konstituiranja pokrajin. 

11.1 Predhodni postopek 

Postopek za ustanovitev pokrajin bo pričel državni zbor s 
predlogom za oblikovanje pokrajin, v katerem se določijo območja, 
imena in sedeži pokrajin. 

Predlog za oblikovanje pokrajin bo pripravila vlada po predhodnem 
usklajevanju z občinskimi sveti in združenji občin. O predlogu za 
ali proti vključitvi v pokrajino bi občinski sveti pred odločitvijo 
lahko razpisali predhodni poizvedovalni referendum ali pa pridobili 
mnenje prebivalstva občine z anketo. 

Za oblikovanje pokrajin veljajo naslednja načela: 
- v pokrajino se povezujejo občine na območju, ki je povezano s 

skupnimi gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi interesi 
prebivalstva; 

- območje pokrajine mora po površini, številu prebivalstva ter po 
obstoječih ali možnih proizvodnih dejavnostih omogočati 
načrtovanje skladnega gospodarskega, socialnega in kulturnega 
razvoja na tem območju; 

- v pokrajino se vključujejo celotna območja občin, ki se povezujejo 
v pokrajino. 

V strokovnih razpravah se pojavljajo tudi predlogi za določitev 
najmanjšega števila prebivalcev kot še enega pogoja za 
ustanovitev pokrajine in predlogi, da bi se poleg tega upoštevale 
tudi posebnosti posameznih območij, na katerih naj bi se ustanovila 
pokrajina - upoštevanje geografske lege (na primer obmejna 
območja, območja z izrazito reliefno ločenostjo od ostalih območij) 
in zgodovinskih razlogov. Obstajajo izdelani modeli, ne že predlogi, 
razdelitve Slovenije na pokrajine, ki so nastali ob upoštevanju 

različnih količinskih kriterijev glede števila prebivalcev in 
razsežnosti ozemlja. (Glej prilogi 2 in 3) 

11.2 Zakonodajni postopek 

Na podlagi odločitev občinskih svetov bo vlada pripravila predlog 
zakona o ustanovitvi pokrajin in ga predložila državnemu zboru v 
sprejem. Nato pa bi bile v zakonodajni proceduri v državnem 
zboru še možne spremembe teritorija pokrajine. 

Če se v pokrajino ne bi želele povezati predlagane občine ali če 
se ne bi povezale vse, bi se z zakonom uredil način opravljanja 
nalog iz pokrajinske pristojnosti na takem območju. 
Zakon bi omogočal tudi izstop posamezne ali več občin iz 
pokrajine na podlagi odločitve občinskega sveta ali po odločitvi 
na referendumu. Seveda pa bi bilo potrebno določiti določene 
ovire za izstop, da ne bi prihajalo do neutemeljenih izstopov. 

11.3 Postopek konstituiranja pokrajin 

V postopku konstituiranja pokrajin se bodo izvolili in konstituirali 
njihovi organi ter sprejeli statuti in drugi akti, potrebni za delovanje 
pokrajine. 

Volitve članov pokrajinskega sveta - predstavnikov občanov se 
bodo izvedle po proporcionalnem načelu, volitve članov 
pokrajinskega sveta - predstavnikov občin pa po večinskem 
načelu. 

PREDHODNA OBRAVNAVA 

V predhodni obravnavi gradiva za pripravo zakona o 
pokrajinah s tezami za normativno ureditev bi morali najti 
odgovore na te sklope vprašanj: 

1. Ali je mogoče glede na veljavno ustavo, predvsem 143. 
člen Ustave RS, pripraviti zakon o pokrajinah v takšni zasnovi 
kot jo vsebuje gradivo? Pri tem je treba upoštevati tudi 
usmeritve iz Strategije RS za vključevanje v EU (Poročevalec 
DZ, št. 4/98), v katerih je na področju regionalnega in 
prostorskega razvoja kot usmeritev in ukrep politike 
predvidena vzpostavitev regij kot vmesne ravni teritorialne 
organiziranosti in sprejem zakona o pokrajinah, ki bi lahko 
delovale kot partner evropskih strukturnih skladov ter v 
prekomejnem sodelovanju. 

2. Kakšne naj bodo pristojnosti pokrajine? Ali samo lokalne 
zadeve širšega pomena, torej tiste, ki presegajo zmogljivosti 
majhnih občin, ali tudi opravljanje nalog za izvrševanje 
zakonov, ki jih zdaj opravljajo upravne enote? Ključno 
vprašanje v tem okviru je vprašanje decentralizacije in 
dekoncentracije in vprašanje enotirnega ali dvotirnega 
upravnega sistema oziroma pokrajine kot zgolj širše lokalne 
samoupravne skupnosti ali tudi hkrati upravnega okraja 
splošne pristojnosti. 

3. Katere zadeve v izvirni pristojnosti naj bi opravljala 
pokrajina? Prikazati na primeru cest, energetike ali 
telekomunikacij. Nedvomno sodi v izvirno pristojnost 
pokrajine regionalno prostorsko planiranje, kar bo še 
posebej aktualno po letu 2000, ko preneha veljati režim 
dolgoročnega planiranja. V tem okviru je treba razčistiti tudi 
pojem urejanja, da ne bi vnesli zmede v zakonsko urejanje 
posameznih področij, ki je v rokah države. Obenem je treba 
odgovoriti na vprašanje, kako zagotoviti enakopraven pravni 
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položaj državljanov pri urejanju njihovih zadev (potreb in 
interesov) na občinski in pokrajinski ravni. 

4. Kakšen bo sistem financiranja pokrajine in kaj naj bo 
njeno premoženje ter sredstva za njeno delovanje? V tem 
okviru je treba razčistiti takoimenovane lastne vire pokrajine. 

5. Kako naj bo rešeno vprašanje postopnosti prehoda na 
pokrajinsko ureditev, tudi z vidika, da se za državljane 
urejanje njihovih zadev v upravnih postopkih, ki jih zdaj 
vodijo upravne enote, položaj ne bi poslabšal? 

6. V času predhodne obravnave gradiva o pokrajinah bodo 
v ministrstvu za notranje zadeve izdelali v sodelovanju z 
drugimi resorji in vladnimi službami tudi pet analiz oziroma 
prikazov temeljnih elementov, ki odločilno vplivajo na uspeh 
uvedbe pokrajin kot nove upravne strukture. Prva je 
normativna analiza, ki mora jasno pokazati kakšne 
spremembe bo uvedba pokrajin povzročila v drugih delih 

II. TEZE ZA NORMATIVNO UREDITEV 

ZAKON O POKRAJINAH 

I. Poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne 
zadeve širšega pomena in zadeve iz državne pristojnosti, ki jih 
nanjo prenese država z zakonom v njihovo izvirno pristojnost ali 
v izvrševanje zadev iz državne pristojnosti. 

Občine se samostojno odločajo o povezovanju v pokrajino. V 
pokrajino se povežejo občine na zaokroženem območju, kjer 
obstajajo trajnejši odnosi med občinami in njihovimi prebivalci 
zaradi uresničevanja skupnih potreb in interesov občin in njihovih 
prebivalcev ter ohranjanja identitete območja. 

Pokrajina temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, kulturni in 
zgodovinski povezanosti prebivalcev, ki omogoča planiranje na 
prostorskem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih ter 
uravnotežen razvoj v občinah, pokrajini in državi. 

Pokrajina zagotavlja demokratično upravljanje lokalnih zadev 
širšega pomena in državnih zadev neposredno in prek izvoljenih 
organov v korist svojega prebivalstva. 

Pokrajina je pravna oseba javnega prava. 

pravnega sistema ter kakšne so predvidljive posledice teh 
sprememb. Druga je Institucionalna analiza, ki mora 
odgovoriti na vprašanje, kakšne spremembe bodo nastale 
pri delovanju obstoječih institucij in kakšne bodo posledice 
teh sprememb. Tretja je socialna analiza, ki mora podati 
predvidljivo sliko pozitivnih učinkov uvedbe nove strukture 
na razvoj posameznih družbenih delov kot tudi na razvoj 
družbe kot celote. Četrta je analiza stroškov, ki mora 
vsebovati realni prikaz cene, ki jo bomo morali plačati za 
uvedbo pokrajin. In končno je tu še interesna analiza, ki naj 
razjasni vprašanje, ali ima uvedba pokrajin v tem trenutku 
dejansko podporo v javnosti ali je nima. Vse te analize bodo 
utemeljile skupno podlago za realno politično odločanje o 
uvedbi pokrajin in za izvedbo zakonodajnega postopka. 

7. Kakšna členitev Slovenije na pokrajine bi bila naj- 
optlmalnejša z gospodarskega, geografskega, demo- 
grafskega, kulturnozgodovinskega, primerjalno evropskega 
in morda še katerih vidikov? 

' 2. člen 

Vsebina pokrajinske samouprave je določena v ustavi, zakonih, 
načelih mednarodnega prava, pogodbah in sporazumih ter v 
statutu5 pokrajine. 

Pokrajina se ustanovi in njeno območje spremeni z zakonom na 
podlagi odločitev občinskih svetov. 

Pokrajina sprejme svoj statut. Statut vsebuje določbe o organizaciji 
pokrajine in njenih organih, o pristojnostih pokrajine, o oblikah 
sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah in o razmerjih 
med pokrajino in občinami, med pokrajinami ter med pokrajino in 
državo. 

3. člen 

V območje pokrajine so vključena območja občin, ki so povezane 
v pokrajino. 

Meje pokrajine ni dopustno spreminjati brez pristanka neposredno 
prizadetih občin in pokrajin. 

4. člen 

Pokrajina kot širša samoupravna lokalna skupnost deluje v okviru 
državne suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v skladu 
z ustavo. 

5. člen 

Pokrajina v okviru svojih pristojnosti v korist svojega prebivalstva 
izvaja zadeve splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj pokrajine. 
Na pokrajino lahko država z zakonom prenese naloge iz državne 
pristojnosti. 

s Statut pokrajine je njen temeljni splošni pravni akt, v katerem bodo zaradi 
avtonomnega urejanja rešena nekatera vprašanja, kot so na primer razmerja 
med pokrajino in občinami, razlogi za razrešitev predsednika pokrajinskega 
sveta idr. 
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6. člen - druge lokalne zadeve širšega pomena. 

Odnosi med pokrajino in občino se urejajo skladno z določbami 
zakona o lokalni samoupravi. 

Delovanje pokrajine ne sme posegati v avtonomijo občine pri 
upravljanju lokalnih zadev. 

Pokrajina lahko prenese nekatere od svojih pristojnosti v izvajanje 
posamezni občini. 

Pokrajina skrbi za uveljavljanje lokalne samouprave v občinah In 
med občinami, ki so vključene v to pokrajino, ter za usklajen 
razvoj na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju. 

Predpisi pokrajine veljajo na celotnem območju pokrajine, razen 
če ni v samem predpisu določeno, da velja odločitev samo za del 
območja pokrajine oziroma samo za posamezno občino. 

7. člen 

V okviru ustave in zakona ter svojih statutov sodelujejo pokrajine 
z drugimi pokrajinami, zlasti sosednjimi, ter sklepajo z njimi 
sporazume o sodelovanju za doseganje ciljev, ki so v skupnem 
interesu dveh ali več pokrajin. 

Pokrajina sodeluje z drugimi pokrajinami predvsem pri regionalnem 
planiranju ter usklajevanju razvoja na področjih varstva okolja, 
urejanju prostora, prometa, oskrbe z energijo, šolstva, zdravstva, 
socialnega varstva in kulture, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Za medpokrajinsko sodelovanje lahko pokrajine oblikujejo 
usklajevalne in posvetovalne organe. 

8. člen 

Pokrajina sodeluje s pokrajinami drugih držav v okviru 
mednarodnih pogodb in zunanjepolitičnih usmeritev države. 

II. Poglavje 

PRISTOJNOSTI POKRAJIN 

9. člen 

Pokrajina ureja in opravlja lokalne zadeve širšega pomena zlasti 
na naslednjih področjih: 
- graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih, prometnih in 

drugih infrastrukturnih objektov ter funkcioniranje dejavnosti na 
teh področjih; 

- graditev in vzdrževanje objektov na področju šolstva, športa, 
kulture, osnovnega zdravstva, socialnega varstva in drugih 
družbenih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj pokrajine in 
občin na njihovem območju ter niso del obveznih nalog države 
na teh področjih; 

- graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih, prometnih in 
drugih infrastrukturnih objektov, ki presegajo potrebe občine, 
odstranjevanje komunalnih in drugih odpadkov, odplak in 
zagotavljanje drugih oblik varstva okolja z napravami regionalnih 
zmogljivosti; 

- razvoj gospodarstva, zlasti kmetijstva, obrti in turizma na 
območju pokrajine; 

- služb osnovnega zdravstva, socialnega varstva, šolstva in 
poklicnega usposabljanja; 

- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- dejavnosti in službe za pomoč občinam pri opravljanju njihovih 

nalog in krepitev lokalne samouprave v občinah, 

Pristojnosti pokrajine na področjih Iz prejšnjega odstavka se 
določijo s statutom pokrajine v skladu z zakonom. 

10. člen 

Pokrajina ureja in opravlja zadeve iz državne pristojnosti, ki so z 
zakonom prenesene v njeno izvirno pristojnost, zlasti na naslednjih 
področjih: 
- urejanje prostora in varstvo okolja; 
- urejanje prometa in zvez (ceste, železnice, prevozi, telekomu- 

nikacije in drugo); 
- oskrba z energijo; 
- službe na področju osnovnega zdravstva, socialnega varstva, 

šolstva in poklicnega usposabljanja; 
- varstvo naravne in kulturne dediščine; 
- varstvo pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju; 
- kmetijstvo, preskrba, turizem in gostinstvo; 
- uresničevanje ustanoviteljskih pravic do regionalnih javnih služb. 

Pokrajina, ki vključuje občine, na katerih območjih živita italijanska 
oziroma madžarska narodna skupnost, uresničuje v skladu z 
ustavo in zakonom tudi uveljavljanje posebnih pravic madžarske 
oziroma italijanske narodnosti. 

11. člen6 

Pokrajina opravlja na svojem območju upravne naloge države, 
razen upravnih nalog, ki jih po zakonu neposredno opravljajo 
ministrstva in upravnih nalog, ki so z zakonom prenešene v 
pristojnost občin. 

12. člen 

Pokrajina opravlja naloge, ki jih nanjo prenesejo občine, skladno s 
statutom pokrajine. 

13. člen 

Na pokrajino se lahko s področnimi zakoni prenese izvajanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se bolj racionalno in 
učinkovito opravljajo v pokrajini. Z zakonom se lahko določi, da 
se opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese 
na vse pokrajine ali na posamezno pokrajino. Pogoje in razloge 
za izvajanje posameznih nalog iz državne pristojnosti v pokrajini 
predpiše zakon. 

Zakon lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti presene na pokrajine ob pogoju, da soglašajo vse 
pokrajine ali da soglaša pokrajina, na katero se prenese 
posamezna naloga iz državne pristojnosti v skladu s prvim 
odstavkom tega člena. 

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se pokrajini 
v izvajanje prenesejo posamezne naloge iz državne pristojnosti, 
pridobiti predhodno soglasje pokrajine. 

• Ta doloćba vzpostavlja pokrajino kot dvoživko, kar pa |e odvisno od 
odločitve o konceptu pokrajine. Glej opombo 2. 
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III. Poglavje 

ORGANI POKRAJINE 

14. člen 

Organi pokrajine so pokrajinski svet, pokrajinski odbor in 
pokrajinski glavar. 

15. člen 

Pokrajinski svet je predstavniški organ pokrajine. Sestavljajo ga 
člani, ki predstavljajo prebivalce pokrajine, in člani, ki predstavljajo 
občine.7 

Člane pokrajinskega sveta - predstavnike občin volijo občinski 
sveti občin, ki so povezane v pokrajino. Vsaka občina ima v svetu 
pokrajine po enega predstavnika. 

Varianta: 
Število članov pokrajinskega sveta - predstavnikov prebivalcev 
pokrajine in število članov - predstavnikov občin določi statut 
pokrajine. 

16. člen 

Člane pokrajinskega sveta - predstavnike prebivalcev pokrajine 
volijo neposredno s tajnim glasovanjem na podlagi splošne in 
enake volilna pravice prebivalci pokrajine, ki imajo volilno pravico. 
Na vsakih d&settisoč prebivalcev pokrajine se izvoli en član sveta 
pokrajine - predstavnik prebivalcev pokrajine. 

Člani pokrajinskega sveta se volijo za štiri leta. 

Volitve članov pokrajinskega sveta ureja ta zakon. 

Varianta: 
Volitve članQv pokrajinskega sveta - predstavnikov prebivalcev 
pokrajine ureja ta zakon. Volitve članov pokrajinskega sveta - 
predstavnikov občin ureja statut občine v skladu s tem zakonom. 

Variantni dodatek: 
Člani pokrajinskega sveta - predstavniki občin se lahko med 
mandatno dobo odpokličejo. Postopek za odpoklic teh članov ter 
razloge za odpoklic določi statut občine. 

17. člen 

Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer 
živita italijanska in madžarska narodnostna skupnost, imata 
narodni skupnosti v pokrajinskem svetu najmanj po enega 
predstavnika. 
Število predstavnikov narodne skupnosti določi statut pokrajine. 

18. člen 

Pokrajinski svet v okviru pristojnosti pokrajine: 
- sprejema statut pokrajine; 
- sprejema odloke in druge akte pokrajine, 
- sprejema proračun pokrajine in zaključni račun proračuna 

pokrajine; 
- sprejema prostorske in druge plane razvoja pokrajine; 
- voli pokrajinskega glavarja; 
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 

pokrajino; 
- odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, kolikor s 

statutom pokrajine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen 
drug organ pokrajine; 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut pokrajine. 

19. člen 

Kadar pokrajinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo na položaj 
občin v pokrajini, določen s statutom pokrajine, je odločitev sprejeta 
samo s soglasjem članov pokrajinskega sveta - predstavnikov 
občin. V takem primeru se ti člani izločijo iz pokrajinskega sveta in 
zasedajo kot poseben zbor. 
Člani pokrajinskega sveta - predstavniki občin se lahko sestanejo 
na posebni seji ter dajo mnenje o zadevah iz pristojnosti 
pokrajinskega sveta, ki so jih nanj prenesle občine. 

20. člen 

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov 
pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala 
večina članov pokrajinskega sveta. 

Predsednik pokrajinskega sveta je predsednik pokrajinskega 
odbora. 

Predsednik pokrajinskega sveta predstavlja in zastopa pokrajino. 

21. člen 

Pokrajinski svet lahko razreši predsednika pokrajinskega sveta 
na predlog najmanj četrtine članov pokrajinskega sveta, če hkrati 
z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta izvoli novega 
predsednika pokrajinskega sveta. 
S prenehanjem funkcije predsednika pokrajinskega sveta preneha 
tudi funkcija članov pokrajinskega odbora. Predsednik 
pokrajinskega sveta in člani pokrajinskega odbora morajo tudi po 
prenehanju funkcije opravljati tekoče zadeve do izvolitve novega 
predsednika pokrajinskega sveta in članov pokrajinskega odbora. 

22. člen 

Pokrajinski odbor sestavljajo predsednik pokrajinskega sveta kot 
predsednik pokrajinskega odbora ter najmanj 5 in največ 7 članov, 
ki jih izvoli pokrajinski svet na predlog predsednika pokrajinskega 
sveta izmed članov pokrajinskega sveta. 

23. člen 

7 Vprašanje sestave pokrajinskega sveta bo treba še proučiti. Nekateri 
stokovnjak! menijo, da ta člen (v povezavi z 19. členom) uvaja dvodomno 
odločanje v svetu pokrajine, kar lahko pripelje do hudih zapletov, saj bo brez 
načelnih kriterijev zelo težko ugotoviti oziroma doseči sporazum, katere 
odločitve se nanašajo na "položaj občin v pokrajini". 

Pokrajinski odbor; 
- predlaga pokrajinskemu svetu odločitve iz njegove pristojnosti, 
- predlaga pokrajinskemu svetu v sprejem proračun pokrajine in 

zaključni račun proračuna pokrajine, 
- sprejema izvršilne predpise za izvajanje odločitev pokrajinskega 

sveta, 
- daje smernice za delo pokrajinske uprave, 
- izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do javnih podjetij In 

javnih zavodov, 
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varianta: 
- predlaga pokrajinskemu svetu imenovanje in razrešitev 

pokrajinskega glavarja, 
- na predlog pokrajinskega glavarja imenuje in razrešuje 

predstojnike organov pokrajinske uprave, 
- opravlja druge naloge, ki jih določi statut pokrajine v skladu z 

zakonom. 

Pokrajinski odbor letno poroča pokrajinskemu svetu o svojem 
delu in o delu pokrajinske uprave. 

24. člen 

Člani pokrajinskega sveta praviloma opravljajo funkcijo nepoklicno. 
Pokrajinski statut lahko določi, da predsednik pokrajinskega sveta, 
posamezni člani pokrajinskega odbora in predsedniki posameznih 
delovnih teles pokrajinskega sveta opravljajo funkcijo poklicno. 
Glede nezdružljivosti funkcije članov pokrajinskega sveta z drugimi 
funkcijami in dejavnostmi ter glede prenehanja mandata članov 
pokrajinskega sveta se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
lokalni samoupravi, ki urejajo nezdružljivost funkcije in prenehanje 
mandata članov občinskega sveta. 

25. člen 

Pokrajinsko upravo vodi pokrajinski glavar. 

Pokrajinski glavar mora o delu pokrajinske uprave letno poročati 
pokrajinskemu svetu, pokrajinskemu odboru pa na njegovo 
zahtevo. 

Pokrajinski glavar letno poroča Vladi Republike Slovenije o delu 
pokrajinske uprave pri opravljanju prenešenih nalog države. 

Pokrajinskega glavarja voli in razrešuje pokrajinski svet po 
predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. 

Variantah: 
Pokrajinskega glavarja imenuje Vlada Republik"? Slovenije po 
predhodnem soglasju pokrajinskega sveta. 

Pokrajinski glavar se izvoli na predlog predsednika pokrajinskega 
sveta ali tretjine članov pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, 
za katerega je glasovala večina članov pokrajinskega sveta, pri 
čemer se najprej glasuje o kandidatu za predsednika 
pokrajinskega sveta. 

Pokrajinski svet lahko razreši pokrajinskega glavarja na predlog 
tretjine svojih članov, mora pa ga razrešiti na obrazloženo zahtevo 
Vlade RS. 

' V nekaterih strokovnih predlogih se poudarja, da bi morali v primeru 
sprejema rešitve, da pokrajina oziroma njena uprava primarno Izvršuje 
državne naloge, sprejeti rešitev, ki je predlagana v varianti. 

IV. Poglavje 

FINANCIRANJE POKRAJIN 

26. člen 

Za uresničevanje nalog pokrajine, ki jih opravlja skladno z ustavo 
in zakoni, se zagotavljajo ustrezna sredstva. 

Sredstva za financiranje pokrajine se zagotavljajo kot lastna 
sredstva, iz sredstev države in sredstev lokalnih skupnosti ob 
pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. 

Pokrajini pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki se določi 
za posamezno proračunsko leto s proračunskim zakonom. 

Prihodki in odhodki pokrajine so del javnih financ. 

27. člen 

Pokrajini, ki z lastnimi prihodki in dotacijami lokalnih skupnosti ne 
more pokriti zakonskih obveznosti, se zagotovijo sredstva finančne 
izravnave. 

28. člen 

Vsaka pokrajina ima proračun. 

V proračunu pokrajine (v nadaljnjem besedilu: proračun) se 
izkazujejo vsi prihodki, ki pripadajo pokrajini, in odhodki pokrajine 
za financiranje nalog pokrajine. q 

Pokrajina lahko razpolaga samo s tistimi prihodki, ki sd!vplačani v 
njen proračun do konca proračunskega leta. 

1 Proračun se sprejema za eno leto in velja za leto, za katero je 
sprejet, če proračun ni pravočasno sprejet, se opravljanje nalog 
pokrajine začasno financira po proračunu za preteklo leto. 

m 
Proračun mora biti uravnotežen. 

29. člen 

Pokrajina izkazuje svoje premoženje v premoženjski bilanci. 

30. člen 

Pokrajina se ne sme zadolžiti doma ali v tujini. 

31. člen 

Pokrajinska uprava je odgovorna za izvrševanje proračuna. 

Pokrajinska uprava lahko za izvrševanje proračuna pooblasti 
druge osebe. 

32. člen 

Za izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna pokrajine, 
urejanje izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in 
izdelovanje letnih poročil pokrajin se smiselno uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo državni proračun, v kolikor ni s temi predpisi 
določeno drugače. 

33. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in 
učinkovito rabo proračunskih sredstev opravlja Računsko sodišče 
Republike Slovenije. 
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34. člen 

Pri zagotavljanju virov sredstev za delovanje pokrajine in pri 
zagotavljanju sredstev za opravljanje nalog, ki jih pokrajina opravlja 
kot prenešene naloge države, mora zakon upoštevati naslednja 
načela: 
- ustrezen in enakomeren gospodarski, kulturni in socialni razvoj 
pokrajin; 
- interesi države v razmerju do pokrajin in v razmerju do občin; 
- dostopnost in decentralizacija upravnega odločanja, ki zagotavlja 
učinkovitost upravnega delovanja. 

V. Poglavje 

POKRAJINSKA UPRAVA' 

35. člen 

Upravne naloge pokrajine izvaja pokrajinska uprava. 

Pokrajinsko upravo sestavljajo organi pokrajinske uprave, ki jih 
ustanovi pokrajinski svet na predlog pokrajinskega odbora z 
odlokom. n 

Z odlokom iz prejšnjega odstavka pokrajinski svet tudi določi 
delovno področje in organizacijo organov pokrajinske uprave. 
Organi pokrajinske uprave delujejo v okviru zakonov in drugih 
predpisov ter po smernicah pokrajinskega odbora. 

K organizaciji organov pokrajinske uprave, ki izvajajo naloge, ki 
jih je na pokrajino prenesla država (prenešene naloge), daje 
soglasje Vlada Republike Slovenije.10 

is 
36.člen 

Pokrajinski glavar odgovarja za delo pokrajinske uprave 
pokrajinskemu svetu in pokrajinskemu odboru. 
Pokrajinski glavar določa sistemizacijo delovnih mest v pokrajinski 
upravi in odloča o zaposlitvi v pokrajinski upravi. 
Predstojnik organa pokrajinske uprave mora ravnati v skladu z 
usmeritvami, obveznimi navodili in nalogami pokrajinskega glavarja 
ter mu redno poročati o izvrševanju nalog organa pokrajinske 
uprave in o vseh pomembnejših vprašanjih. 

37. člen 

Organe pokrajinske uprave vodijo predstojniki organov 
pokrajinske uprave. 

>d 

' Ureditev nalog in položaja pokrajinske uprave in pokrajinskega glavarja bo 
odvisna od odločitve o konceptu pokrajine. To poglavje izhaja, tako kot 
ostala, Iz koncepta pokrajine kot hkrati upravnega okraja. 
10 Tukaj je potrebno opozoriti na problem, ki bi nastal, će pokrajina ne bi 
sledila vladnemu predlogu za organizacijo organov pokrajinske uprave v 
primeru izvrševanja prenesenih nalog države. Razmisliti je potrebno o 
predlogu, da bi država zagotovila sredstva za prenesene naloge, pokrajina 
pa samostojno postavila svojo organizacijo in odgovarjala za smotrnost in 
učinkovitost izvajanja prenesenih nalog. 

Predstojniki organov pokrajinske uprave odgovarjajo za svoje 
delo in delo organa pokrajinske uprave pokrajinskemu odboru in 
pokrajinskemu glavarju. 

38. člen 

Za nezdružljivost funkcije pokrajinskega glavarja in predstojnikov 
organov pokrajinske uprave se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o lokalni samoupravi, ki urejajo nezdružljivost funkcije 
župana. 

Za zaposlene v pokrajinski upravi se glede plač in delovnih razmerij 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v državni upravi. 

39. člen 

O pritožbah zoper posamične akte organov pokrajinske uprave, 
izdane v okviru izvirnih pristojnosti pokrajine, odloča pokrajinski 
glavar. 

O pritožbah zoper posamične akte organov pokrajinske uprave, 
izdane v okviru prenesenih državnih pristojnosti pokrajine, 
odločajo pristojna ministrstva ali organi v njihovi sestavi, če je za 
to področje ustanovljen tak organ. 

O sporih o pristojnosti med organi pokrajinske uprave iz izvirne 
pristojnosti pokrajine odloča pokrajinski odbor. 

O sporih o pristojnosti med organi pokrajinske uprave odloča 
Vlada Republike Slovenije na predlog pokrajinskega glavarja, 
kadar se ti nanašajo na naloge iz prenešene pristojnosti države. 

40. člen 

O izločitvi predstojnika organa pokrajinske uprave ali zaposlenega 
v pokrajinski upravi odloča pokrajinski glavar, ki v primeru izločitve 
predstojnika organa pokrajinske uprave o stvari tudi odloči. 

O izločitvi pokrajinskega glavarja odloča pokrajinski odbor, ki v 
primeru izločitve o stvari tudi odloči. 

41. člen 

Glede razmerij med izvajalci javnih služb, katerih ustanovitelj je 
pokrajina, in organi pokrajinske uprave se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o upravi, ki urejajo razmerja med izvajalci javnih 
služb, katerih ustanovitelj je država, in pristojnimi ministrstvi. 

42. člen 

V skladu s statutom pokrajine organi pokrajinske uprave opravljajo 
tudi določene upravne naloge iz pristojnosti občine. 

V sporazumu iz prejšnjega odstavka se določijo tudi sredstva, ki 
jih občina zagotovi pokrajini za opravljanje teh nalog. 

43. člen 

Pokrajinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem 
pokrajinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz 
svoje pristojnosti. 
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v 
okviru pokrajinske uprave ustanovi pokrajinska inšpekcija. 
Pokrajinska inšpekcija opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajanjem: 
- predpisov in drugih aktov, ki jih v okviru svojih pristojnosti 

sprejme pokrajinski svet; 
- predpisov in drugih aktov občin, povezanih v pokrajino, ki jih 

izvršujejo organi pokrajinske uprave. 
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VI. Poglavje 47. člen 

POSTOPEK ZA USTANOVITEV POKRAJIN, ZA 
SPREMEMBO NJIHOVIH OBMOČIJ TER IMENA IN 

SEDEŽA 

1. Postopek za ustanovitev pokrajin 

44. člen 

Postopek za ustanovitev pokrajin obsega: 
- predhodni postopek, 
- zakonodajni postopek in 
- postopek konstituiranja pokrajin. 

Na podlagi mnenj in pripomb občinskih svetov in združenj občin 
državni zbor določi predlog za ustanovitev pokrajin in ga pošlje 
občinskim svetom v odločitev. 

Predlog za ustanovitev pokrajin vsebuje območja pokrajin, imena 
in sedeže pokrajin ter obrazložitev. V obrazložitvi mora biti 
navedeno, katera mnenja in pripombe občinskih svetov in 
združenj občin v predhodu niso upoštevana in iz katerih razlogov. 

Občinski sveti sporočijo svoje odločitve državnemu zboru v treh 
mesecih. 

a) Predhodni postopek 
b) Zakonodajni postopek 

45. člen 

Postopek za ustanovitev pokrajin začne državni zbor s predlogom 
za oblikovanje pokrajin, v katerem se določijo območja, imena in 
sedeži pokrajin. 

Predlog za oblikovanje pokrajin pripravi in predloži državnemu 
zboru vlada po predhodnem usklajevanju z občinskimi sveti in 
združenji občin. Predlog za oblikovanje pokrajin vsebuje tudi 
strokovne podlage in stališča vlade glede vprašanj, ki niso 
usklajena z občinskimi sveti in združenji občin. 

Predlog za oblikovanje pokrajin upošteva naslednja načela: 
- v pokrajino se povezujejo občine na območju, ki je povezano s 

skupnimi gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi interesi 
prebivalstva; 

- območje pokrajine mora po površini, številu prebivalstva ter po 
obstoječih ali možnih proizvodnih dejavnostih omogočati 
načrtovanje skladnega gospodarskega, socialnega in kulturnega 
razvoja na tem območju; 

- v pokrajino se vključujejo celotna območja občin, ki se povezujejo 
v pokrajino". 

Predlog za oblikovanje pokrajin pošlje državni zbor v obravnavo 
občinskim svetom in združenjem občin. 

46. člen 

Občinski sveti in združenja občin obravnavajo predlog za 
oblikovanje pokrajin in pošljejo državnemu zboru svoja mnenja in 
pripombe v treh mesecih. 

Občinski svet lahko o predlogu za povezovanje občine v določeno 
pokrajino razpiše referendum'2 ali izvede anketo med občani ali 
pa pridobi mnenje občanov na zborih občanov. 

48. člen 

Na podlagi odločitev občinskih svetov vlada pripravi predlog 
zakona o ustanovitvi pokrajin in ga predloži državnemu zboru v 
sprejem. 

Z amandmaji k predlogu zakona o ustanovitvi pokrajin se lahko 
spreminjajo območja, imena in sedeži pokrajin samo na podlagi 
predhodnih odločitev občinskih svetov. 

49. člen 
it 

Če na določenem območju ni soglasja za ustanovitev pokrajine, 
se z zakonom13 uredi način opravljanja nalog iz pokrajinske 
pristojnosti na tem območju. 3C 

s! 
Če se na določenem območju ustanovi pokrajina, vendar se v 
pokrajino ne povežejo vse občine s tega območja, se z zakonom 
uredi način opravljanja nalog iz pokrajinske pristojnosti na območju 
občin, ki se ne povezujejo v pokrajino. 

le 
! bi. 

c) Postopek konstituiranja pokrajin 

50. člen 

V postopku konstituiranja pokrajin se izvolijo in konstituirajo njihovi 
organi ter sprejmejo statuti in drugi akti, potrebni za delovanje 
pokrajine. 

51. člen 

Volitve v pokrajinske svete se izvajajo skladno z določbami zakona 
o lokalnih volitvah, kolikor ni s tem zakonom in statutom pokrajine 
drugače določeno. 

Volitve članov pokrajinskega sveta - predstavnikov občanov se 
izvajajo po proporcionalnem načelu. 

Volitve članov pokrajinskega sveta - predstavnikov občin se 
izvajajo po večinskem načelu. 

" V strokovnih razpravah se pojavljajo tudi predlogi za določitev najmanjšega 
števila prebivalcev kot še enega pogoja za ustanovitev pokrajine in predlogi, 
da bi se poleg tega upoštevale tudi posebnosti posameznih območij, na 
katerih naj bi se ustanovila pokrajina - upoštevanje geografske lege (na 
primer obmejna območja, območja z Izrazito reliefno ločenostjo od ostalih 
območij) in zgodovinskih razlogov. Obstajajo izdelani modeli, ne še predlogi, 
razdelitve Slovenije na pokrajine, ki so nastali ob upoštevanju različnih 
količinskih kriterijev glede števila prebivalcev in razsežnosti ozemlja. (Glej 
prilogi 2 In 3) 

'2 Predviden je fakultativni referendum, kot ga predvideva tudi prvi odstavek 
73. člena zakona o lokalni samoupravi. 

" Gre za ureditev v področni zakonodaji, nekateri pa menijo, da bi morali 
takšno situacijo urediti že v tem zakonu. 

16. april 1998 15 poročevalec, št. 26 



52. člen 58. člen 

Volitve v pokrajinski svet vodijo in izvajajo občinske volilne 
komisije, volilne komisije volilnih enot in pokrajinska volilna 
komisija. 

Pokrajinsko volilno komisijo imenuje in volilne enote v pokrajini 
določi pokrajinski svet. Volilne komisije volilnih enot imenuje 
pokrajinska volilna komisija. 

Za prve volitve članov pokrajinskih svetov imenuje pokrajinsko 
volilno komisijo Republiška volilna komisija v 30 dneh po uveljavitvi 
zakona o ustanovitvi pokrajine. Volilne enote v pokrajini določi in 
volilne komisije volilnih enot za prve volitve članov pokrajinskih 
svetov imenuje pokrajinska volilna komisija v 30 dneh po svojem 
imenovanju. 

53. člen 

Pokrajinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov sveta. 

Prvo sejo pa prvih volitvah izvoljenega pokrajinskega sveta skliče 
predsednik pokrajinske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po 
izvolitvi. 

54. člen 

Prvo sejo pokrajinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta 
njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet 
odloči, da vodi prvo sejo drug član pokrajinskega sveta. 

• i t 
Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o 
svojem delu. 
Po sprejemu začasnega poslovnika pokrajinski svet imenuje 
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

6i 
Komisiji i$(prejšnjega odstavka se predloži poročilo pokrajinske 
volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov 
pokrajinskega sveta ter morebitne pritožbe kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 

55. člen 

O potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta odloča 
pokrajinski svet na podlagi poročila komisije iz prejšnjega člena o 
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih 
pritožb. 
Pokrajinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, 
o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej. 

Član pokrajinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata. 

Šteje se, da je pokrajinski svet z odločitvijo o spornem mandatu 
odločil tudj o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature 
oziroma liste kandidatov. 

56. člen 

Po potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta pokrajinski 
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
Imenovanja izvoli predsednika pokrajinskega sveta ter imenuje 
sekretarja sveta in komisijo za pripravo statuta pokrajine in 
poslovnika pokrajinskega sveta. 

57. člen 

Predsednik pokrajinskega sveta v 15 dneh po izvolitvi predlaga 
pokrajinskemu svetu Izvolitev članov pokrajinskega odbora. 

Pokrajinski svet v treh mesecih po konstituiranju sprejme statut 
pokrajine, v 30 dneh po sprejemu statuta pa sprejme poslovnik o 
svojem delu in akt o organizaciji In delovnem področju pokrajinske 
uprave. 

Pokrajinski glavar v enem mesecu po uveljavitvi akta o organizaciji 
in delovnem področju pokrajinske uprave Izda akt o sistemizaciji 
delovnih mest v pokrajinski upravi in predlaga pokrajinskemu 
odboru imenovanje predstojnikov organov pokrajinske uprave. 

59. člen 

Pokrajinski svet v 6 mesecih po konstituiranju sprejme pokrajinski 
proračun. Do sprejema pokrajinskega proračuna se delovanje 
organov pokrajine financira iz državnega proračuna in proračunov 
v pokrajino povezanih občin v skladu z zakonom o ustanovitvi 
pokrajin. 

2. Postopek za spremembo območij pokrajin ter imena in sedeža 
pokrajine 

60. člen 

Območja pokrajin ter ime in sedež pokrajine se lahko spremenijo 
samo z zakonom na podlagi odločitev občinskih svetov po 
postopku, ki je s tem zakonom določen za ustanovitev pokrajin. 
Predlog za spremembo območja pokrajin ali imena in sedeža 
lahko da Vlada RS na lastno pobudo ali na pobudo pokrajinskih 
svetov in občinskih svetov. 

61. člen 

Občina lahko izstopi iz pokrajine samo, če to ni v škodo drugih v 
pokrajino vključenih občin. 

Sklep o izstopu občine iz pokrajine lahko sprejme občinski svet z 
dvotretjinsko večino svojih članov ali na podlagi odločitve, sprejete 
na referendumu, ki se ga je udeležila večina vseh volilcev v 
občini. 

O takem sklepu občinski svet obvesti pokrajinski svet in občinske 
svete ostalih občin, ki so povezane v pokrajino, ter zahteva njihovo 
mnenje. Če pokrajinski svet in občinski sveti ostalih občin 
nasprotujejo izstopu občine iz pokrajine, ker bi to bilo v škodo 
drugim občinam, povezanim v pokrajino, mora občinski svet 
ponovno odločati o vprašanju izstopa občine iz pokrajine. 

62. člen 

Če občinski svet vztraja v svoji odločitvi o izstopu občine iz 
pokrajine, o tem obvesti državni zbor z obrazložitvijo ter predlogom 
premoženjske in kadrovske delitvene bilance med občino in 
pokrajino. 

Državni zbor obravnava odločitev občinskega sveta po postopku, 
določenim s tem zakonom za spremembo območja pokrajine. 

Državni zbor lahko odloči, da se odločitev občinskega sveta o 
izstopu občine Iz pokrajine ne upošteva, če ugotovi, da bi izstop 
povzročil škodo drugim občinam, vključenim v pokrajino. 

63. člen 

šteje se, da je Izstop občine iz pokrajine v škodo drugim občinam, 
ki so povezane v pokrajino, če bi onemogočil ali bistveno otežil 
izvajanje temeljnih nalog pokrajine Iz 9. člena tega zakona. 
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Občina ne more izstopiti iz pokrajine pred koncem proračunskega 
leta oziroma obdobja, določenega z zakonom o proračunskih 
načelih, in ne prej, dokler ni izvršena premoženjska in kadrovska 
delitvena bilanca med občino in pokrajino. 

VII. Poglavje 

NADZOR DRŽAVNIH ORGANOV 

64. člen 

Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov pokrajin. 

Državni nadzor nad delom organov pokrajin izvršujejo vlada in 
ministrstva v skladu z zakonom. 

Nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov pokrajin 
izvršujejo ministrstva, vsako na svojem področju. V zadevah, ki 
jih na pokrajine prenese država, pa opravljajo ministrstva tudi 
nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. 

Zaradi opravljanja nadzora nad zakonitostjo dela organov pokrajin 
morajo vlada in ministrstva zagotoviti ustrezno sodelovanje, 
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč pokrajinam. 

Splošne akte, s katerimi pokrajina ureja zadeve iz prenesene 
pristojnosti države, mora predsednik pokrajinskega sveta brez 
odlašanja, najpozneje pa hkrati z objavo, predložiti vladi oziroma 
ustreznemu ministrstvu. 

65. člen 

Ministrstvo mora opozoriti organ pokrajine, ki je izdal splošni akt, 
ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne 
rešitve. 

Če organ pokrajine ne uskladi svojega splošnega akta, s katerim 
ureja zadeve iz pokrajinske pristojnosti, z ustavo ali zakonom, 
mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka 
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta 
pokrajine z ustavo in zakonom. Na predlog ministrstva vlada 
predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje splošnega 
akta pokrajine, za katerega ministrstvo oziroma vlada meni, da bi 
z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje motnje v izvrševanju 
nalog pokrajine In bi zato nastale škodljive posledice za zdravje 
ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje 
takega akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih 
pravic in svoboščin državljanov. 

Če organ pokrajine ne uskladi splošnega akta, s katerim pokrajina 
ureja zadeve iz prenesene pristojnosti države, lahko vlada oziroma 
ministrstvo tak splošni akt zadrži glede izvrševanja in ga predloži 
ustavnemu sodišču. 

66. člen 

Če pokrajina ne Izvaja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z 
zakonom, jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga izpolnitev 
naloge. Če pokrajina v določenem roku naloge ne izvrši, mora 
ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti pokrajine na stroške 
pokrajine neposredno opraviti, če bi zaradi opustitve utegnile 
nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno 
oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

Če pokrajina ne izvaja nalog Iz. prenesene pristojnosti države ali 
nalog na podlagi javnih pooblastil, ji pristojno ministrstvo naloži 
izpolnitev naloge z odločbo. 
Če pokrajina vr roku, določenem z odločbo, naloge ne Izvrši, 
sprejme ministrstvo potrebne ukrepe na stroške pokrajine. 

67. člen 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti pokrajinski organ, ki nadzoruje 
delo pokrajinske uprave, če ugotovi, da pokrajinska uprava v 
zadevah iz pokrajinske pristojnosti ne ravna v skladu z zakonom 
ali drugim predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe. 

Pokrajinski glavar mora vladi predložiti letno poročilo o delu 
pokrajinske uprave pri izvajanju nalog iz prenesene pristojnosti 
države. 

Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzorstvo 
nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov in odločajo o 
pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajajo pokrajinski organi 
v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti države ter v skladu 
z zakonom opravljajo nadzorstvo nad primernostjo in strokov- 
nostjo dela pokrajinskih organov v zadevah, ki jih je nanje prenesla 
država. * 

68. člen 

Če organi pokrajine kljub večkratnim opozorilom sprejemajo 
splošne akte, s katerimi pokrajina ureja zadeve iz prenesene 
pristojnosti države, v nasprotju z ustavo in zakonom ali ne 
izvršujejo nalog iz prenesene pristojnosti, lahko vlada začne 
postopek za odvzem prenesenih nalog. Postopek se fevede na 
način kot ga določa zakon za prenos izvajanja posameznih nalog 
iz državne pristojnosti na pokrajine. 

69. člen 
q 

Državni zbor lahko na predlog vlade razpusti pokrajinski svet: 
- če pokrajinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z, ustavo ali 

zakonom ter ne izvršuje odločb pristojnih sodišč, ne izpolnjuje 
svojih zakonitih nalog ali s svojimi odločitvami drugače krši 
zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi; 

- če pokrajinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi 
za prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati 
ob začetku leta, ali 

- če se po najmanj trikratnem sklicu pokrajinskega sveta v 
obdobju šestih mesecev pokrajinski svet ne sestane na sklepčni 
seji. 'c 

V primeru razpustitve pokrajinskega sveta državni zbor razreši 
tudi pokrajinski odbor in pokrajinskega glavarja ter imenuje 
začasnega upravitelja. Začasni upravitelj do izvolitve novih 
organov pokrajine opravlja naloge, ki jih v skladu z zakonom 
opravljata pokrajinski odbor in pokrajinski glavar. 

Ob razpustitvi pokrajinskega sveta državni zbor razpiše 
predčasne volitve pokrajinskega sveta. 

VIII. Poglavje 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

V teh določbah bo treba rešiti vprašanje zagotovitve materialnih, 
prostorskih, organizacijskih, kadrovskih in drugih pogojev za 
začetek delovanja pokrajin. Če bo sprejet kocept pokrajine kot 
hkrati upravnega okraja splošne pristojnosti, pa bo treba rešiti 
tudi vprašanja postopnega prehoda pristojnosti upravnih enot na 
pokrajine. Prav tako bo v teh določbah povedano, kateri členi 
zakona o lokalni samoupravi, ki se nanašajo na pokrajino, se 
črtajo ali spremenijo In dopolnijo.14 

14 Ureditev pokrajin, kakršna je predvidena s tem zakonom, se razlikuje od 
ureditve v zakonu o lokalni samoupravi glede organov, pristojnosti, postopka 
za ustanovitev pokrajine In drugih vprašanj, vrsto konkretnejših opredelitev 
pa prepušča statutu pokrajine kot njenemu temeljnemu splošnemu pravnemu 
aktu. 
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PRILOGA 1 

Stališča strokovnjakov Sveta Evrope do delovne zasnove 
zakona o pokrajinah 15 

Seminar, razdeljen na dva dni, je bil organiziran neformalno, v 
skupnem soglasju z delegacijo strokovnjakov Sveta Evrope in 
glavnimi redaktorji ter sestavljavci delovne zasnove zakona, ki 
uvaja drugo raven decentralizirane uprave - kot tudi s specialisti 
strokovnjaki in specialisti z univerze - o vprašanjih organizacije 
uprave in lokalne samouprave. Ta neformalna struktura je še 
posebej omogočila neposredne in živahne izmenjave v obeh 
delovnih dneh, ki sta bila izvrstno organizirana in so ju z interesom 
podprli vsi udeleženci. 

Primernost uvedbe druge ravni In ustavni problemi, ki jih 
povzroča 
Slovenija je s 1. januarjem 1995 po občinskih volitvah učinkovito 
uvedla mrežo lokalnih skupnosti prve ravni in sicer v okviru 
zakonodaje, kjer si je prizadevala čim bolj natančno spoštovati 
zasnove Evropske listine o lokalni samoupravi, ki jo je slovenski 
državni zbor ratificiral 1. oktobra 1996 in je začela veljati 1. marca 
1997. Teh skupnosti je danes 147 in ob upoštevanju procesa 
ustanavljanja občin kaže, da bo ustanovljenih še manjše dodatno 
število. Sicer pa obstaja že 58 decentraliziranih upravnih enot 
državne uprave. 

Še enkrat so razpravljali o načelu ustanavljanja regij: Ali je potrebna 
druga raven v državi s površino 20.000 kvadratnih km? Ali ne bi 
bilo bolje počakati na učinkovito realizacijo delovanja občin? 
Razlogi, ki so bili pri tem izpostavljeni in opravičujejo takojšnje 
reševanje naloge, so različni. Prizadevanje za dovršitev 
decentrallziranja države, še preden bi strukture, omajane z 
nastalimi spremembami, lahko ponovno prevzele stare oblike, 
prizadevanje za usklajeno porazdelitev aktivnosti (70% regij naj 
bi danes zaostajalo v razvoju), prizadevanje za zgledovanje po 
drugih evropskih izkušnjah in pripravo na bodoči vstop v 
Evropsko unijo. V tem pogledu so strokovnjaki Sveta Evrope 
lahko ugotovili, da slovenske oblasti zelo skrbno sledijo navodilom 
osnutka nove Evropske listine o regionalni samoupravi, ki jo je 
sprejel Kongres lokalnih in regionalnih oblasti junija 1997. 

Prispevek strokovnjakov na tem mestu je bil pokazati vso 
raznolikost pomenov, ki jih lahko pokriva pojem regije, predvsem 
glede na to, ali je v unitarni ali v federalni državi In da je v tem 
pogledu v skladu s tradicijo Sveta Evrope vsaki državi treba 
pustiti svobodo odločanja o shemi, ki ji najbolj ustreza In ki si bo 
nato prizadevala spoštovati načela samouprave, uporabne za 
regionalne skupnosti, vsebovane v Evropski listini o lokalni 
samoupravi (13. člen) in tudi v osnutku Evropske listine o regionalni 
samoupravi. 

Poleg tega so bili strokovnjaki seznanjeni o resnični težavi, ki jo 
predstavlja sedanje besedilo V.a) poglavja ustave o lokalni 
samoupravi. Će 138. člen ustave predvideva poleg občin možnost 
ustanavljanja tudi drugih teritorialnih skupnosti, pa njen 143. člen 
- ki hkrati obravnava medobčinsko sodelovanje in uvajanje 
skupnosti na drugi ravni - prepušča to ustanavljanje samostojni 
odločitvi občin. Ni videti, da bi bile politične razmere naklonjene 
takojšnji reviziji ustave; v luči te interpretacije, ki je stvar konsenza, 
so odgovorne oblasti prevzele pripravo delovnega osnutka, ki ga 
morajo zdaj oceniti strokovnjaki: je zakonski okvir in se očitno 
opira na možnost, ki je prav tako podprta z ustavo, da država 
prenese določene pristojnosti. Dovoljuje nadaljevati proces začete 
decentralizacije, ne da bi se bilo občinam treba bati za njihovo 
lastno avtonomijo in njihove lastne pristojnosti. Strokovnjaki so v 

imenu subsidiarnosti sicer vztrajali pri tem vidiku problema in se 
zavzeli predvsem za razbremenitev nekaterih delov besedila, na 
primer tistih o organiziranju regionalne uprave in tistih, ki 
opredeljuejo tipe nalog, za katere je zaradi njihovega pomena 
pričakovati, da jih bodo prevzele občine. V zvezi s to točko se je 
zdelo primernejše prepustiti odločitev občinam. 

Razmejitev regij 
Strokovnjaki so opazili, da so slovenske oblasti v zvezi s to točko 
ravnale zelo previdno in da je odprtih več možnosti. Udeleženci 
seminarja so predstavili več shem, pri čemer pa je velika večina 
predlagala manj večjih regij. Poleg tega ni bila izključena možnost 
hkratnega obstoja mreže regij v pravem pomenu besede in v 
nekaterih predelih na pobudo občin obstoj organov za 
sodelovanje, ki bi pomagali šibkejšim občinam. 

Sredstva regij 
Predstavljeno je bilo tudi vprašanje financ. Vendar, kot kaže, je 
osnutek o tej točki še bolj pomanjkljivo izdelan. Nasprotno pa se 
je o službah in zaposlenem osebju poglobljeno razmišljalo, 
predvsem v okviru programa reforme javne uprave. Strokovnjaki 
so vztrajali, da je treba nujno paziti na jasne delitve, ki zaposlenim 
dopuščajo možnost izbire med statusom zaposlenih v državni 
upravi in statusom zaposlenih v okviru bodočih regionalnih oblasti. 
Prav tako se je pojavilo vprašanje prenosa premoženja kot prvega 
pogoja za ustanovitev same skupnosti. Predstavniki Slovenije so 
pripisali velik pomen možnosti, ki je predvidena v evropskih 
konvencijah in uresničena v večjem številu evropskih držav, po 
kateri lahko država nekatere svoje naloge poveri lokalnim 
oblastem. Strokovnjaki so vsekakor vztrajali na nujnosti prenosa 
čim večjega števila pristojnosti in to čim celoviteje. 

Posledice seminarja za slovensko zakonodajo 
Razmišljanje o regijah je pokazalo, da je že obstoječe poglavje 
zakona o lokalni samoupravi treba ponovno pregledati, kolikor 
predvideva enako zastopanost občin. Hkrati je delegacija Sveta 
Evrope slovenskim oblastem predlagala, da razmislijo o možnosti, 
kako predvideti volitve članov bodočih regij na neposrednih 
splošnih volitvah. To pravilo je prav tako predvideno v obeh 
evropskih listinah in slovenska vlada se bo v danem trenutku 
lahko sklicevala na eno od njih. V 13. členu Evropske Listine 
lokalne samouprave je za države članice dejansko predvidena 
možnost sklicevanja na Evropsko ^.istino lokalne samouprave, in 
sicer tako za teritorialne skupnosti druge ravni kot tudi za občine. 
Če se bo Slovenija odločila za posredne volitve, bo morala pri tej 
točki navesti pridržek glede listine. 

Ker je zakon o regijah delovni osnutek, je bilo v diskusijo vključenih 
več predlogov. Določeno nejasnost je opaziti v zvezi z definicijo 
odgovornih izvršilnih organov. Kaže, da za imenovanje vodje 
regionalne uprave (glavarja) ni treba pridobiti soglasja državnih 
oblasti. Enako velja za organiziranje njegovih služb. To bi bilo v 
nasprotju z listino (6. in 8. člen) in prav tako v nasprotju z interesi 
samih državljanov. Tako se je pri delovanju organov, kot tudi pri 
odnosih med regionalnimi oblastmi, treba izogniti vmešavanju 
državnih oblasti in natančneje določiti, da so podrejeni sodni oblasti 
(57. člen). Celotno besedilo VI. poglavja bi kazalo še enkrat 
pregledati, zaradi poenostavitve postopka in možnosti preprečitve, 
da bi lahko ena sama občina ustavila proces. Prav tako je treba 
odstraniti vse ovire za čezmejno sodelovanje (8.a člen). To je še 
posebej razumljivo, saj so slovenske oblasti potrdile svoj interes 
po podpisu Evropske okvirne konvencije o čezmejnem 
sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti. 
Vsi udeleženci so poudarili koristnost nadaljevanja tako začetega 
procesa Izmenjave mnenj. 

,s Misija strokovnjakov Sveta Evrope 4. In 5. septembra 1997 v Ljubljani, na 
posvetu s predstavniki slovenske oblasti o delovni zasnovi zakona o uvedbi 
druge ravni lokalne samouprave. Zapis ugotovitev strokovnjakov SE je delo 
g Alalna Delcampa iz Francije. 
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PRILOGA 2 

Pogledi in stališča Ministrstva za notranje zadeve 
glede upravne teritorializacije in gradiva za pripravo 
zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev 

1. Kdaj pokrajine 
Ustanavljanje pokrajin je ustavna pravica, pri kateri je 
ustavodajalec povsem prepustil odločitev o njeni uveljavitvi 
nosilcem interesov v stvari. Kakorkoli že kritiziramo ustavno 
podlago pokrajin zaradi njene eventuelne nepraktičnosti, pa lahko 
ugotovimo, da pri tem uvaja interesno povezovanje kot edini kriterij 
oblikovanja pokrajin, ki preprečuje vsakršno njihovo državno 
"načrtovanje". V tem trenutku je oblikovanje pokrajin po tem 
principu dejansko izredno težko izvedljivo, kar pa po našem 
mnenju ne gre pripisati zgolj samemu ustavnemu izhodišču, 
ampak predvsem nedodelanosti prve strukturne ravni, to je občin. 
Ustalitev in utrditev te ravni daje šele možnosti realnega 
razmišljanja o oblikovanju druge strukturne ravni, saj se bodo 
šele tedaj pokazali realni interesi ter organizacijske možnosti za 
uresničitev te ideje. Glede na to, je ustanavljanje pokrajin po sedanji 
ustavni ureditvi pomaknjeno v nedoločljivo bodočnost, kar po 
našem mnjenju niti ni slabo, saj možnost njihovega ustanavljanja 
temelji na dejanskih družbenih spremembah in interesih, ne pa na 
normativnih željah centralne oblasti oziroma nosilcev centralnih 
političnih interesov. Tudi dejstvo, da iahko takšen proces vodi do 
asimetričnega regionalizma v Sloveniji ne predstavlja večje ovire, 
saj obstajajo uspešne asimetrične regionalizacije tudi drugje po 
Evropi. 

Po našem mnenju bi morali najprej dograditi in ustaliti lokalno 
samoupravo na prvi stopnji, ki bi bila potem lahko generator 
oblikovanja njene druge ravni. Za zagotavljanje policentričnega 
razvoja v vmesnem času pa bi se lahko oprli na mestne občine, 
ki bi jim lahko poverili široke naloge in pooblastila, kar bi 
centripetalno delovalo tudi na okoliške podeželske občine, ki bi 
tako skupaj z mestno občino predstavljale interesni temelj za 
oblikovanje bodoče pokrajine. 

V zvezi z vprašanjem časovnega nastanka pokrajin bi se dotaknili 
še problema regionalizma v Sloveniji in njenega približevanja 
polnopravnemu članstvu v EU. Pri nas na splošno velja zmotno 
prepričanje, da dostop do evropskih strukturnih fondov (ki je 
nedvomno eden najbolj pomembnih kratkoročnih ciljev Slovenije 
pri vključevanju v Evropo) vodi zgolj preko procesa notranje 
regionalizacije. Dejstvo je, da to ni potrebno, ker lahko Slovenija 
kot majhna država pri vstopu v Evropo dobi status nerazvite 
regije (in s tem dostop do strukturnih fondov) kot celota, kar bi 
bilo z makro gospodarskega vidika in z vidika pogajanj tudi najbolj 
smotrno. Takšen primer je v Evropi že znan, led na tem področju 
je prebila Republika Irska, ki je kot celotna država dobila status 
nerazvite regije in je potem s smotrno uporabo sredstev iz 
strukturnih fondov dosegla največji razvojni preskok od vseh 
članic EU. Odločitev o tem, ali bi radi sledili irskemu primeru, pa 
bomo morali sprejeti v najkrajšem času, kajti omenjeni status 
posamezni državi ni dan sam po sebi, ampak ga je treba uveljaviti 
v pogajanjih. Seveda pa takšen status v ničemer ne ovira kasnejše 
kakršnekoli notranje regionalizacije In vseh neposrednih 
regionalnih povezav, ki iz tega izvirajo. 

2. Kakšna pokrajina 
Eno temeljnih vprašanj uvajanja pokrajin kot novega strukturnega 
dela upravnega sisiema je njegovo razmerje do drugih sistemskih 
delov, še posebej pa do državnega upravnega sistema, ki deluje 
na lokalni ravni. Pri soobstoju obeh omenjenih delov imamo dve 
rešitvi: ali celoten proces upravljanja na lokalni ravni poteka 
vzporedno v obeh delih sistema (dvotirni sistem) ali pa ta proces 
na tej ravni poteka zgolj preko pokrajinske upravne strukture 

(enotirni sistem). Kdaj uporabimo eden ali drugi način pa je odvisno 
od teoretičnih izhodišč decentralizacije upravnih sistemov in od 
realnih možnosti uporabe enega ali drugega načina. 
Z vidika upravne teorije pomenita teritorialna struktura državne 
uprave in pokrajinska struktura uprave enega od možnih načinov 
decentralizacije upravnih sistemov. S pojmom decentralizacije 
upravnih sistemov zajemamo prenašanje njihovih funkcij s cen- 
tra sistema na njegove posamezne dele. Pri tem gre za prenašanje 
njihovih treh temeljnih funkcij: izvrševanja, odločanja in kontrole. 
Funkcije je možno prenašati v različnem obsegu in od tega je 
odvisna stopnje decentralizacije upravnih sistemov. V primeru 
nizke stopnje decentralizacije prenesemo samo del funkcije 
izvrševanja, medtem ko lahko v primeru zelo visoke stopnje 
decentralizacije prenesemo v celoti funkciji izvrševanja in 
odločanja, poleg tega pa tudi del funkcije kontrole. Ne moremo pa 
prenesti vseh treh funkcij v celoti, kajti njihov celoten prenos ne 
pomeni več decentralizacije sistema, ampak njegov razpad in 
nastanek novih centraliziranih sistemov. 

Decentralizacija upravnih sistemov se torej giblje od relativno 
majhnega prenosa funkcije izvrševanja, do skoraj celotnega 
prenosa vseh funkcij, razen dela kontrole, ki v tem primeru deluje 
kot njihovo zadnje vezno gradivo. Pri tem decentralizacija ni samo 
neke vrste tehnični proces, ampak lahko večkrat v sebi nosi 
izrazit vrednostni oziroma interesni naboj. Od uresničevanja 
interesov sta odvisna tudi obseg in vrsta decentralizacije, saj 
njihova večja ali manjša prisotnost neposredno vpliva na izbor 
med različnimi možnimi njenimi modeli. 

Decentralizacija upravnih sistemov ima tako dva različna vidika: 
upravno-tehničnega in interesnega. Cilj prvega je doseči čim večjo 
racionalnosti in učinkovitosti upravljanja, medtem koje cilj drugega 
vidika povečati možnost uveljavljanja interesov njihovih nosilcev. 
Pri sami izvedbi decentralizacije se oba vidika med seboj 
prepletata, v idelanih primerih celo prekrivata, v manj idealnih 
primerih pa se med seboj izključujeta. Kateri vidik bo v posameznih 
primerih prevladal, je odvisno od temeljne vrednostne odločitve, 
kateri cilj zasledujemo. Če primarno zasledujemo cilj možnosti 
uveljavljanja interesov, potem se mu bo morala upravna 
racionalnost podrediti. In obratno, če v prvi vrsti zasledujemo 
upravno racionalnost in učinkovitost, jo bomo uveljavili tudi na 
račun uveljavljanja interesov. 

Omenjena izhodišča decentralizacije upravnih sistemov tvorijo 
temelj razmerju med upravno decentralizacijo in lokalno 
samoupravo. Temeljni cilj upravne decentralizacije (ki jo v starejši 
literaturi zasledimo tudi pod pojmom upravne dekoncentracije) je 
zagotiviti učinkovit in racionalen upravni proces. Uporabi se iz 
preprostega razloga, ker posameznih delov upravnega procesa 
ni mogoče učinkovito in racionalno izvesti v centru upravnega 
sistema, zato jih prenese na svoje dele in s tem postane 
decentraliziran sistem. Z vidika funkcij upravnega sistema je 
omenjeni del upravnega procesa funkcija izvrševanja, tako da 
gre pri upravni decentralizaciji za prenos oziroma decentralizacijo 
te funkcije, ne pa tudi funkcije odločanja in kontrole, ki sta načeloma 
v celoti pridržani centru sistema. Vrednostno odločanje se v tem 
primeru odvija v centru sistema, kar pa ne gre pojmovati povsem 
absolutno, saj tudi pri odločanju v okviru funkcije izvrševanja 
lahko zasledimo posamezne vrednostne premise, vendar je 
njihovo število in njihova intenzivnost v primerjavi z drugima dvema 
funkcijama relativno majhna. 

Povsem drugačna je situacija pri lokalni samoupravi, kjer so interesi 
neposreden temelj decentralizacije upravnega sistema. Ti so 
bistveni element samega pojma lokalne samouprave, ki se oblikuje 
kot teritorialni upravni sistem na ožjem območju ravno iz razloga 
uresničevanja interesov, ki izvirajo iz nujnosti zadovoljevanja 
skupnih potreb, ki jih pogojuje sobivanje določenega števila ljudi 
na skupnem prostoru. Z vidika prenosa funkcij v zvezi z 
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decentralizacijo gre pri lokalni samoupravi v prvi vrsti za prenos 
funkcije odločanja (o interesih), čemur logično sledi tudi prenos 
funkcije izvrševanja teh odločitev. Praviloma se skupaj s tema 
dvema funkcijama prenese tudi del kontrole, ki se neposredno 
nanaša na izvajanje prvih dveh funkcij, medtem ko se del kontrole, 
ki naj zagotovi usklajeno delovanje vseh enot lokalne samouprave 
v okviru države, zadrži v centru. 
Upravna decentralizacija in lokalna samouprava Imata tako dve 
povsem različni izhodišči, ki se ju moramo jasno zavedati pri 
njunem oblikovanju. Težava pa je v tem, da se v tem procesu ne 
moreta izogniti ena drugI, ker se v celoti gledano vedno oblikujeta 
na Istem prostoru In v zvezi z istimi ljudmi. Glede na to se lahko 
poleg funkcionalnega prepletanja prepletata tudi Institucionalno, 
kar pomeril, da lahko ena institucija izvaja naloge druge institucije 
ter se na ta način z izvajanjem te svoje funkcije vanjo tudi 
neposredno vključuje.To pomeni, da načeloma ločena in neodvisna 
institucija izvaja določene funkcije po pravilih druge institucije In 
postane s tem njen funkcionalni (ne pa tudi organizacijski) del. 

Možnost takšnega načina izvajanja posameznih funkcij opredeljuje 
razmerje med upravno decentralizacijo in lokalno samoupravo, 
kakor tudi njune organizacijske oblike. Prvo razmerje nastane v 
primeru, ko enote lokalne samouprave izvajajo funkcije državne 
uprave in s tem postanejo njen funkcionalni del. Pri tem lahko 
izvajajo zgolj funkcijo izvrševanja, nikakor pa tudi ne funkcije 
odločanja. V slednjem primeru bi namreč v celoti prevzele funkcijo 
države v lastno pristojnost, tako da ne bi šlo več za izvajanje 
njenih, ampak lastnih funkcij. Enako ne more prevzeti tudi funkcije 
kontrole, ker se ta mora vedno odvijati v okviru tistega sistema, ki 
sprejema^dločitve. 

Glede na to, da lahko enote lokalne samouprave izvajajo zgolj 
funkcijo izvrševanja odločitev države, je temeljni cilj te vrste 
decentralizacije, enako kot pri upravni decentralizaciji, predvsem 
upravna Nacionalnost. Pri uporabi te vrste decentralizacije gre 
samo zal Vprašanje, ali ni bolj smotrno uporabiti obstoječe 
organizacijske strukture lokalne samouprave tudi za izvajanje 
nekaterih9državnih funkcij. Ta decentralizacija nima nikakršnega 
interesnega naboja, ker pri tem sploh ne gre za vprašanje 
uresničevanja interesov, ampak za upravno-tehnično vprašanje 
ekonomičnosti in učinkovitosti izvajanja upravnega procesa. Še 
več, lokalni interes mora biti pri izvajanju te funkcije celo izključen, 
saj ne sme vplivati na izvajanje odločitev, ki jih sprejema drugi 
sistem. 01 

} 
Takšna decentralizacija je smotrna samo tedaj, kadar imamo na 
razpolago zelo stabilno organizacijsko in teritorialno strukturo 
lokalne samouprave. V pogojih stalnega spreminjanja in 
dograjevanja obeh struktur je izvajanje državnih nalog preko 
organov lokalne samouprave povsem neprimerno, saj državni 
sistem nima na voljo zanesljive strukture, preko katere bi lahko 
učinkovito izvajal svoje funkcije. Nenehno spreminajnje teritorija 
in organizacijskih oblik je za samo izgradnjo lokalne samouprave 
še sprejemljivo, ker se na ta način iščeta optimalen teritorij in 
organizacijska oblika za uresničevanje lokalnih interesov, izvajanje 
funkcij države preko teh nestabilnih struktur pa bi vodilo v kaos in 
ohromitev njenega delovanja. Zato je v takšnem primeru treba 
nujno izgraditi t.i. dvotirni sistem uprave, kjer država vzpostavi 
lastno teritorialno strukturo, organizacijsko povsem neodvisno 
od lokalne samouprave. Takšna struktura ne zagotavlja samo 
učinkovitega izvrševanja nalog države, ampak deluje tudi 
stabilizirajoče na samo lokalno samoupravo, kateri lahko nudi 
pomoč in okostje za njeno lastno iztjradnjo in stabilnost. 

Takšna situacija nestabilnosti obstaja v tem trenutku pri nas. 
Lokalna samouprava šele išče svoje organizacijske oblike, 
funkcije in teritorialno strukturo. Deloma je izgrajena samo prva 
raven lokalne samouprave, to je občine, ki pa enako nima 
dokončno dorečenih prej omenjenih elementov. Mestne občine 

ter druga raven lokalne samouprave oziroma pokrajine so 
izdelane zgolj v idejni zasnovi, tako da je še zelo daleč do njihove 
resnične uveljavitve, četudi bi jih normativno uredili v najkrajšem 
času. Glede na to bi morali vsa naša prizadevanja na tem področju 
usmeriti v nadaljnjo izgradnjo prve ravni lokalne samouprave ter 
k vzpostavitvi mestnih občin in pokrajin, vprašanje Izvajanja 
državnih funkcij preko organov lokalne samouprave pa bi lahko 
zaenkrat pustili ob strani, saj ta struktura nI niti teritorialno niti 
funkcionalno, še manj pa organizacijsko zrela za prevzem takšne 
naloge. 

Še en pomemben razlog obstaja, zaradi katerega zaenkrat ne 
moremo poveriti izvajanja državnih nalog nastajajočemu in hitro 
spreminjajočemu se sistemu lokalne samouprve. Izvajanje nalog 
države je zahtevno strokovno delo, ki zahteva visoko usposobljen 
uradniški aparat. Tega večina enot lokalne samouprave nima, 
zaradi svoje ekonomske šibkosti pa si ga niti ne more privoščiti. 
Prenos državnih funkcij v izvajanje kadrovsko šibko opremljenim 
enotam lokalne samouprave bi tako vnesel na to področje 
neprofesionalnost, ki bi jo v najslabšem primeru spremljal še 
politični voluntarizem. Vse to jasno kaže, da v takšni situaciji ni 
smotrno vzpostaviti enotirnega sistema, o njem lahko razmišljamo 
šele takrat, ko se lokalna samouprava teritorialno, organizacijsko 
in kadrovsko stabilizira. 

V danih pogojih je tako lahko nadaljni razvoj teritorialne funkcije 
države samo dvotiren. Upravne enote kot organizacijske oblike 
teritorialne strukture države so od bivših občin prevzele njihovo 
najbolj utečeno funkcijo - izvajanje državnih nalog. S tem so novo 
nastale občine razbremenile izvajanja te precej zahtevne naloge, 
tako da so se lahko posvetile predvsem izvajanju novo pridobljenih 
nalog, to je tistih nalog, ki omogočajo uresničevanje lokalnih 
interesov. To je bil tudi namen uvedbe dvotirnega sistema, ki naj bi 
s prenosom državnih nalog na državno teritorialno strukturo 
omogočil lokalni samoupravi osredotočenje na njihove izvirne 
naloge. 

Iz povedanega lahko zaključimo, da v tem trenutku ni mogoče 
uvesti enotirnega sistema. O uvedbi enotirnega sistema bomo 
lahko razmišljali šele po vzpostavitvi stabilne lokalne samouprave, 
pri čemer pa bo morala pri izbiri med eno ali dvotirnim sistemom 
biti tudi tedaj temeljno vodilo upravna racionalnost. 

Da bi lahko sploh prišli do pogojev za to izbiro, moramo dograditi 
lokalno samoupravo, posebej še njeno drugo raven, to je pokrajine. 
Ob njihovem nastanku pa jih nikakor ne smemo obremeniti z 
možnostjo izvajanja državnih funkcij, saj lahko s tem preusmerimo 
naša razmišljanja v popolnoma napačno smer. Pokrajinam moramo 
dati najprej njihovo vsebino, to pa so njihove izvirne naloge, ki 
omogočajo uveljavljanje interesov, ki se oblikujejo na regionalni 
ravni. Vsako razmišljanje o pokrajinah kot temeljni strukturi za 
izvajanje državnih nalog vodi k izpraznjenju njihove vsebine, 
posledično temu pa bi pokrajina postala dejanski (čeprav ne tudi 
formalni) del strukture državne uprave. Iz tega razloga in tudi iz 
prej omenjenih razlogov nestabilnosti strukture lokalne 
samouprave bi morali v predlaganih modelih pokrajin zaenkrat 
izključiti možnost izvajanja državnih nalog. 11. teza predlaganega 
Zakona o pokrajinah, ki določa pokrajino kot temeljno strukturo 
za izvajanje državnih nalog, je v tem trenutku neustrezna, saj ne 
upošteva realnih možnosti uresničitve enotirnega modela 
upravljanja. 

To pa seveda ne pomeni, da ne bi smeli razmišljati o tej možnosti 
v prihodnosti, po uveljavitvi in stabilizaciji pokrajin in celotne 
strukture lokalne samouprave. Že v obdobju nastajanja pokrajin 
bi bilo namreč idealno, če bi se teritorij pokrajin in upravnih enot 
povsem prekrival, ker že pri dvotirnem sistemu daje to dobre 
možnosti za medsebojno usklajevanje nalog države in lokalne 
samoupravne na regionalni ravni. Še bolj pomembno pa bi bilo to 

poročevalec, št. 26 20 16. april 1998 



pri eventualni kasnejši uvedbi enotirnega sistema, saj bi bila 
organizacijska in funkcionalna združitev mnogo bolj enostavna 
ob teritorialni nespremenjenostl. To dejstvo pa narekuje, da 
moramo, kljub trenutni nemožnosti uvedbe enotirnega sistema, 
usklajeno voditi proces nastajanja pokrajin in proces preobliko- 
vanja teritorialnih enot državne uprave, da bomo zagotovili 
usklajeno delovanje obeh sistemov na lokalni ravni, ne glede na 
to, ali se bomo kasneje ob izpolnjenih pogojih odločili za enotirni 
sistem ali pa bomo še naprej razvijali obstoječi dvotirni sistem 
upravljanja. 

3. Kakšna teritorialna struktura države 
Glede na sedanje stanje lahko v danem trenutku razmišljamo 
zgolj o nadaljnjem razvoju teritorialne strukture državne uprave. 
Po uvedbi dvotirnega sistema leta 1993 so upravne enote kot 
decentralizirane enote državne uprave prevzele funkcijo 
izvrševanja zakonov od bivših občin ter s tem naredile prostor 
razvoju novih funkcij lokalne samouprave v okviru novih občin. 
Njihova teritorialna struktura ni bila najbolj posrečena, ker so se 
oblikovale na teritoriju bivših občin, kar ni bilo nič drugega kot 
trenutna politična rešitev. Zato je njihova velikost glede obsega in 
števila prebivalcev neuravnotežena. Večina upravnih enot je za 
racionalen potek upravnega procesa premajhna, kar pomeni da 
se izvajanje in koordinacija upravne funkcije odvija na premajhnem 
prostoru, kar onemogoča prenos funkcij s centra sistema na te 
enote. 

Relativna majhnost in neuravnoteženost upravnih enot se odraža 
tudi pri njihovem funkcionalnem vidiku. Ob njihovem nastanku je 
dolgo obstajala dilema, ali jih oblikovati kot t.l. splošne okraje, to je 
enote, ki zajemajo vse teritorialne funkcije državne uprave, ali kot 
funkcionalne okraje, to je enote, ki izvajajo samo teritorialne 
funkcije posameznega resorja. Rešitev je bila zopet kompromisna: 
Zakon o upravi je načeloma opredelil upravno enoto kot splošni 
okraj, istočasno pa je na številnih področjih kot so obramba, 
finance, geodetska služba in inšpekcije povsem neutemeljeno 
dopustil oblikovanje funkcionalnih okrajev. Tako je sedanja upravna 
enota funkcijsko osiromašena, teritorialne funkcije državne 
uprave pa povsem nepovezane in nekoordinirane, saj sedanja 
organiziranost ne omogoča nikakršnih horizontalnih povezav. 

Državna uprava na lokalni ravni je tako organizacijsko in 
funkcionalno povsem razdrobljena in nepovezana, kar se 
neposredno odraža v njeni učinkovitosti. Če vzamemo v poštev 
dejstvo, da je formalna koordinacijska točka v upravnem sistemu 
za npr. usklajeno delovanje dveh inšpektorjev šele seja vlade, 
potem je povsem jasno, da takšna uprava ne more biti učinkovita. 
Neposredno povezovanje samo posameznih lokalnih fukclj 
državne uprave s posameznimi deli centralnega sistema 
(ministrstvi) povzroča to, da so upravni ciklusi predolgi, saj 
potekajo od dogodka na terenu, ki sproži upravni proces, po 
vertikalni liniji do same najvišje točke centra upravne sistema, od 
tu pa po drugi liniji do drugega dela teritorialne strukture državne 
uprave. Šele po tem zamotanem in dolgotrajnem procesu pride 
do delovanja dveh delov teritorialne uprave, pri čemer pa tudi po 
tem ni zagotovila za njuno usklajeno in učinkovito delovanje, saj 
vsaka sprotna koordinacija upravnega procesa (ki je za vsakršno 
upravno delovanje nujno potrebna) poteka po isti zapleteni In 
dolgi poti. 

Glede na takšno stanje je nujno čim preje dograditi teritorialni 
sistem državne uprave in to najprej z njegovega funkcionalnega 
vidika. Pri tem se moramo zavedati, da mora državna uprava na 
lokalni ravni izvajati štiri sklope nalog: izvrševanje zakonov, nadzor 
nad izvrševanjem zakonov, naloge v razmerju do lokalne 
samouprave ter pospeševalne naloge za razvoj teritorija, na 
katerem delujejo. Sedanje upravne enote izvajajo zgolj prvo 
funkcijo, ki pomeni odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji, 
pa še te ne v celoti, saj je v številnih primerih odločanje na prvi 

stopnji pridržano ministrstvom. Zato je prvi korak pri funkcionalni 
dograditvi upravnih enot prenos vseh upravnih zadev Iz ministrstev 
na upravne enote. Ministrstvo bi lahko odločalo na prvi stopnji 
samo v izjemnih primerih, ko bi bilo npr. zaradi premajhnega števila 
upravnih zadev njihovo reševanje v upravnih enotah neracionalno. 
S tem ne bi v ničemer trpela pravna varnost občanov, saj imajo 
ministrstva v vsakem primeru instančni nadzor, ki zagotavlja 
pravilno in zakonito odločanje v upravnih enotah. 

Drugi korak k funkcionalni dograditvi upravnih enot je združitev 
večine teritorialnih funkcij državne uprave v njihovem okviru. To 
velja predvsem za prej omenjena področja obrambe, financ, 
geodetske dejavnosti in inšpekcijskega nadzora, za katera ni 
nobenega razloga da so sedaj organizirani vsak v svojih, 
nepovezanih funkcionalnih okrajih. Z združitvijo teritorialnih funkcij 
državne uprave v en organizacijski mehanizem, bi zagotovili 
njihovo nujno potrebno usklajevanje. Upravni ciklusi bi se skrajšali, 
odgovori na dogodke na terenu bi bili avtomatični in hitri, kar bi 
močno izboljšalo učinkovitost državne uprave na lokalni ravni. 

Z združitvijo večine teritorialnih funkcij državne uprave v upravne 
enote bi dobili močne teritorialne upravne organe, ki bi zagotavljali 
usklajeno in učinkovito izvajanje vseh omenjenih štirih funkcij 
državne uprave na lokalni ravni. Pri tem bi jih morali tesneje kot 
doslej povezati z ministrstvom, pristojnim za sistem državne 
uprave. Glede na ustavno določbo, da upravne naloge neposredno 
izvršujejo ministrstva, bi morali biti celo del njegove formalne 
organizacijske strukture. S tem bi tudi na centralni ravni določili 
del sistema, ki skrbi In je tudi odgovoren za učinkovito izvajanje 
funkcij državne uprave na lokalni ravni. Ministrstvo, pristojno za 
upravo, bi tako skrbelo za organizacijo in delovanje upravnih 
enot ter tudi za njihov nadaljnji razvoj. Pri tem nikakor ne bi bila 
prekinjena vertikalna vez med upravnimi enotami in ministrstvi, 
za katera izvajajo teritorialne naloge, saj bi slednja lahko usmerjala 
njihovo delo preko upravnih navodil za izvajanje teritorialnih nalog 
iz njihovih delovnih področij. Medsebojno povezanost ministrstev 
in upravnih enot bi samo izboljšali, saj bi z dosledno uporabo 
enotnih pisnih navodil zagotovili večjo preglednost in enotnost pri 
izvajanju teritorialnih funkcij ministrstev. 

Ob opisanem funkcionalnem preoblikovanju upravnih enot se ne 
bo mogoče izogniti vprašanju njihovega teritorija. Teritorialni obseg 
večine sedanjih enot bo treba povečati do tiste ravni, ki zagotavlja 
koordinacijo vseh združenih funkcij in njihovo racionalno izvajanje. 
Idealno bi bilo, če bi se novi teritorij upravne enote prekrival s 
teritorijem druge ravni lokalne samouprave, vendar pa to nI nujni 
pogoj. S povečanjem teritorija pa bi se morale upravne enote tudi 
notranje teritorialno strukturirati, kar pomeni, da bi morali za 
izvajanje njihovih posameznih nalog oblikovati izpostave kot 
njihove ožje teritorialne dele. Dejstvo je, da posamezne naloge 
zahtevajo različen teritorialni obseg za njihovo izvajanje predvsem 
s stališča dostopnosti občanom. Kako daleč lahko približamo te 
storitve občanom, je odvisno zgolj od razpoložljivih materialnih In 
kadrovskih virov, seveda v okviru temeljne zahteve po racionalni 
in ekonomični upravi. 

Končno bomo morali urediti tudi način financiranja upravnih enot. 
Upravne enote sodijo med "produktivni" del uprave, kar pomeni, 
da z zaračunavanjem svojih storitev ustvarijo večji prihodek, kot 
so njihovi stroški. Neracionalno je, da se ta prihodek neposredno 
steka v proračun ter se potem zopet po dolgih finančnih krogih 
vrača upravnim enotam. Mnogo bolje bi bilo, če bi lahko samostojno 
gospodarile z delom ustvarjenih sredstev, ki bi jih lahko neposredno 
usmerile v svoj razvoj. Pri tem pa bi morali izoblikovati standarde 
obsega in kvalitete upravnega dela v upravnih enotah, kakor tudi 
standarde njegove vrednosti. Ti standardi bi bili podlaga za 
zaposlovanje v upravnih enotah in za njihovo financiranje. Ob 
izdelanih standardih ter ob dosledni kontroli njihovega upoštevanja, 
ki bi jo izvajalo ministrstvo, pristojno za upravo, bi jim lahko prepustili 
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precej večjo svobodo pri gospodarjenju z njihovimi sredstvi. S 
tem bi uvedli elemente gospodarnosti v njihovo poslovanje, saj bi 
jih večja svoboda ob istočasnem povečanju odgovornosti silili h 
gospodarnemu in racionalnemu trošenju sredstev. 

Navedena razmišljanja tvorijo izhodišča projektnega dela na 
področju dograditve teritorialne strukture državne uprave, ki se 
odvija v okviru celotnega projekta Reforme javne uprave v Sloveniji. 
V tem trenutku je delo v prvi projektni fazi, ki pomeni snemanje 
postopkov V obstoječih upravnih enotah. Sledila ji bo druga faza: 

(i 
i 
•e 
r 

snemanje postopkov državne uprave na lokalni ravni, ki se odvijajo 
izven upravnih enot. Skupaj bosta tvorili zadostno analitično 
podlago za pristop k zaključni fazi, to je združevanju funkcij in 
oblikovanju organizacijske in teritorialne strukture novih upravnih 
enot. Na normativnem področju pa se bo to odrazilo v pripravi 
novega zakona o upravi, ter v spremembi številnih področnih 
zakonov, ki določajo pristojnosti in teritorialno strukturo 
posameznih ministrstev. Zaključek projektnih aktivnosti 
predvidevamo ob koncu leta 1998, temu pa sledi še proces 
implementacije, ki jo načrtujemo za leto 1999. 

•iC 
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PRILOGA 3 

Analiza prostorskih členitev Slovenije, iz delovnega 
gradiva Ministrstva za okolje in prostor, Urada RS za 
prostorsko planiranje, Ljubljana, januar 1998" 

"Cilj analize prostorskih členitev Slovenije je ugotoviti tisto stopnjo 
razčlenjenosti ali način delitve prostora, ki bi imela čimveč skupnih 
značilnosti že znanih in obstoječih razmerij v prostoru in bi 
predstavljala optimalno členitev, ki bi služila več namenom hkrati, 
znotraj njih samih in vseh skupaj. 

Analizirali smo območja geografskih, gospodarskih, ekoloških, 
socialnih, upravnih, etnoloških, jezikovnih, krajinskih, arhitekturnih, 
arheoloških in mnogih drugih regionalizacij. V tej analizi skušamo 
ugotoviti najpogostejše skupne značilnosti členitev, ki bi bile 
osnova za določitev optimalnih območij za potrebe prostorskega 
planiranja, funkcioniranja državne uprave, delovanja lokalnih 
skupnosti, itd. Na prostorska razmerja ali členjenost prostora na 
značilna območja vplivajo različni vzroki. Smo v prehodnem 
obdobju, ko imamo pravkar določene in oblikovane nove občine 
in že pričakujemo njihovo preoblikovanje ter združevanje v 
območja širših lokalnih skupnosti, organizacija državne uprave 
na vmesnem nivoju med občino in državo je trenutno organizirana 
v 58 upravnih enotah, ki so nasledek stare komunalne ureditve. 

Obstajajo dvomi o smotrnosti kakršnekoli premišljene in vnaprej 
določene členitve Slovenije na območja ali regije ali kako drugače 
poimenovane teritorialne enote, zaradi misli, da bo do potrebnih 
členitev prišlo spontano in jih bodo sprožile naključne ali predpisane 
potrebe. 

Zaradi smotrne prostorske organiziranosti je potrebno izpostaviti 
nekaj ključnih skupnih izhodišč. Določene osnove za regionali- 
zacijo, kot delitev Slovenije na značilna območja, že obstajajo v 
obstoječih členitvah in zakonodaji. Dva v tem trenutku 
najaktualnejša vsebinska zakona sta zakon o lokalni samoupravi 
in zakon o upravi. Prvi je pomemben zaradi možnosti različnih 
oblik občinskega združevanja, drugi pa zaradi oblikovanja 
upravnih enot. 

11zhodišča za regionalizacijo Slovenije 

Splošna izhodišča regionalizacije ali členitve Slovenije na območja- 
regije so: 

1. namen in cilji členitev in 
2. pogoji ustvarjenih razmerij - členitev. 

To pomeni na eni strani mnogoplastnost raznovrstnosti namenov 
posamezne členitve in na drugi prostorske, gospodarske, socialne 
in druge pogoje, ki izvirajo iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih 
značilnosti, ki pomenijo med drugim hierarhično prostorsko 
identiteto. 

1.1 Namen in cilji členitev 

Splošni cilj je odločitev o delitvi na območja, ki bi v največji možni 
meri ustrezala vsem namenom. Končni cilj je tista stopnja 

'• Analizo prostorskih členitev Slovenije je januarja 1995 pripravil Zavod za 
prostorsko planiranje Ministrstva za okolje In prostor. Z dovoljenjem MOP 
povzemamo tiste dele analize, ki so pomembni za razmislek o zakonskih 
pogojih za ustanovitev pokrajin In razmislek o racionalnosti povezave 
upravnega okraja In pokrajine v enotnem območju. 

usklajenosti, ki bo omogočala optimalni ekonomski, socialni, 
ekološki in kulturni razvoj vsake posamezne enote in vseh skupaj 
kot celote. Sheme regij na različnih nivojih upravljanja bi morale 
biti tako usklajene, da bi bila omogočena koordinacija prostorskih 
ali drugih politik in jasno razpoznaven odnos med posameznimi 
regijami, ki bi ga bilo možno razčitati iz relativne sorodnosti med 
posameznimi vzorci prostorske organizacije različnih ravni vsake 
regije. 

Izbira optimalne delitve na območja bi morala pomeniti podporo 
skladnejšemu regionalnemu razvoju, porastu razvojnih 
potencialov in stabilnosti razvojnih procesov in nikakor ne 
poslabšanje sedanjih razmer in nove prostorske neuravno- 
teženosti. Pomeniti bi morala racionalno razmestitev državne 
uprave, splošno optimalno dostopnost do njenih služb in vsebinsko 
usklajeno umestitev pokrajin v hierarhijo teritorialnih členitev. 

Območja, ki so posledica regionalizacije, so regionalne, 
pokrajinske, deželne, lokalne in druge enote. Hierarhična členitev 
omogoča hierarhično porazdelitev odgovornosti, ki je lokalna, 
regionalna, državna ali evropska, z vsemi možnimi vmesnimi 
nivoji. 

Nameni členitev Slovenije so mnogostranski in večplastni. Stvar 
dogovora in racionalnosti je, kako uskladiti raznolikost izhodišč 
posamezne regionalizacije. Nameni ali cilji so: 
- združevanje občin v primeru reševanja skupnega problema, ki 

ga je potrebno reševati na območju več občin - (širša lokalna 
skupnost - zveza in skupnost občin), 

- združitev občin v enotno teritorialno in družbeno gospodarsko 
območje - (širša lokalna skupnost - pokrajina), 

- urejanje prostora - regionalno prostorsko planiranje, 
- upravna teritorialna členitev - (upravna enota), 
- statistične teritorialne enote - (ROTE in njegova dodelava na 

regionalnem nivoju), 

1.1.1 Širša lokalna skupnost 

a) zveza In skupnost občin 

Od oktobra 1994 je Slovenija razdeljena na 147 občin, od teh je 
11 mestnih občih. Razpon v različnosti občin po številu prebivalcev, 
velikosti, lastnini ali virih je velik, razmestitev mestnih občin, kot 
posebej izstopajočih območij zaradi večje zgoščenosti 
prebivalcev, storitev, delovnih mest, kapitala in vpliva na širši 
prostor je, z ozirom na splošne poselitvene značilnosti, 
neuravnotežena. Predvidevamo lahko, da bo veliko zadev, ki jih 
bo potrebno reševati s skupnim dogovorom večjega števila občin. 
Sedanja občinska razdelitev je izhodišče za oblikovanje skupnosti 
ali zvez občin, za katere se bodo samoupravno odločale same 
občine. 

b) pokrajina 

Vprašanja, ki se porajajo pri oblikovanju območij pokrajin so: vloga 
pokrajine, ki je do neke mere določena v zakonu, in merila za 
določanje območja pokrajine. IX. poglavje v Zakonu o lokalni 
samoupravi, ki opredeljuje pokrajino, bi morali dopolniti z jasno 
določenim pomenom zveze občin, skupnosti občin in pokrajine, 
njihove vloge v teritorialnih členitvah, nalogah in iz tega izpeljanem 
načinu določanja in sprejemanja območja posamezne teritorialne 
enote. 
Pokrajina je vmesna stopnja med lokalno samoupravno 
skupnostjo - občino In državo. Izpolnjevati mora naloge, ki so 
skupnega pomena za območje večjega števila občin in jih le te 
preložijo nanjo in naloge, ki jih nanjo prenese država. 

Členitev na pokrajine mora temeljiti na popolnoma jasnih osnovah: 
kje je umeščena pokrajina v teritorialni hierarhiji členitev na 
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upravne in samoupravne enote, kakšne so njene odgovornosti, 
pravice in dolžnosti v razreševanju samoupravnih ali upravnih 
zadev, financiranje, naloge, vloga pri skladnem regionalnem 
razvoju, prostorskem planiranju, itd. Ali pokrajina prevzame breme 
izvajanja politike skladnega regionalnega razvoja na svojem 
območju in kot "skupnost pokrajin" na celotnem državnem 
območju? 

Zakon že podaja osnovna izhodišča za vsebino pojma pokrajine. 
Pokrajina je geografsko zaokrožena teritorialna enota, ki imq 
možnosti, da zaradi svojih gospodarskih, človeških, prostorskih 
in drugih zmogljivosti, vodi politiko regionalnega razvoja na svojem 
območju in vpliva na skladni regionalni razvoj države. 

S tem je opredeljeno osnovno izhodišče, po katerem je pokrajina 
območje z lastnimi zaključenimi funkcijskimi in infrastrukturnimi 
sistemi. To pomeni, da je za pokrajino značilno jasno razpoznavno 
omrežje naselij, za katerega je značilna hierarhičnost naselij - 
središč, njihovih vplivnih območij in avtonomno regionalno 
infrastrukturno omrežje. Pokrajina mora biti gospodarsko, družbeno 
in prostorsko zaokrožena enota, ki ima značilnosti, ki so primerljive 
z značilnostmi ostalega prostora, to so splošne značilnosti In ima 
značilnosti, ki so drugje redke, to so pokrajinske posebnosti. V 
določenem smislu predstavljajo vse te značilnosti identiteto, ki je 
na ravni države nacionalna (splošna), na regionalni ali pokrajinski 
ravni regionalna ali pokrajinska in na lokalni ravni lokalna identiteta. 

Razvojni potenciali posameznega območja - pokrajine so temelji 
gospodarskega, kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja 
in iz tega,jzhajojoče samostojnosti, na nekaterih področjih tudi 
samozadostnosti območja - regije. Zato mora biti območje 
oblikovano tako, da zajame čim več istovrstnosti in raznovrstnosti 
obenem. To pomeni vseobsegajočo splošnost, ki je značilna za 
prostor, ki sega tudi izven meja regije in še dodatno notranjo, 
regionalno specifiko izvirnosti regionalnega prostora. 

Enakovredni življenski pogoji vseh prebivalcev so značilni za 
"splošnost", posebni regionalni razvojni potenciali pa so značilna 
specifika žlahtnosti ali problematike območja. Svoje posebnosti je 
treba izkoristiti kot prednosti. Preseči je treba nepotrebne 
migracijske tokove, jih omejiti in vzpostaviti nove, sprejemljivejše. 

1.1.2 Urejanje prostora - regionalno prostorsko 
planiranje 

Z vidika prostorskega planiranja je za reševanje Infrastrukturnih, 
okoljevarstvenih, nekaterih urbanističnih in drugih razvojnih dilem, 
potreben širše obsegajoči prostor, kot so območja sedanjih občin. 
Pričakovanje, da se bodo občine same združevale ob naključnem 
prostorskem problemu, je premalo. Zveza ali skupnost občin bo 
reševala skupne zadeve na lokalnem nivoju. Verjetno lahko 
pričakujemo, da se bodo v veliko primerih male občine združevale 
znotraj območij bivših občin. Izhodišče za regionalno prostorsko 
planiranje lahko predstavlja pokrajina, ki pa bi morala biti temu 
primerno oblikovana. 

Vprašanje, ki se poraja ob razmišljanju o regionalizaciji za potrebe 
regionalnega prostorskega plana je, ali je za določanje 
regionalnega nivoja posameznih vsebin prostorskega plana zares 
potrebna vnaprej pripravljena teritorialna regionalizacija. V osnutku 
Zakona o urejanju prostora (junij 1994) je definirana regija (v 
34.členu): kot regija se štejejo lokalne skupnosti, za katere je 
Vlada z uredbo določila postopek priprave prostorskega plana 
(zaradi reševanja skupnih problemov). Predpogoj za to obliko 
regije je nezmožnost organiziranja izdelave prostorskega plana 
na drug način, to je na osnovi skupnega dogovora lokalnih 
skupnosti. To pomeni, da država lahko "predpiše" območje regije 
za izdelavo prostorskega plana. 

Zakon o urejanju prostora (januar 1995), ki je še v fazi delovnega 
gradiva, predvideva kot ukrep za pospešitev izdelave republiške 
prostorske dokumentacije postopke sprejemanja regionalnih 
prostorskih planov, ki bi se izdelovali za 10 regionalnih planskih 
skupnosti in jih zakon tudi določa. 

Čeprav smo v obdobju, ko spreminjamo stare koncepte, bo zaradi 
skladnega regionalnega razvoja še vedno aktualna politika 
policentričnega razvoja, ki je bila sprejeta v smislu uravnoteženega 
regionalnega razvoja celotne države, ki pomeni vsestranski razvoj 
večjega števila regionalno pomembnih središč kot nosilnega 
ogrodja urbanega sistema. V praksi politika policentrizma ni bila 
izpeljana s konkretnimi ukrepi in je Izgubila moč, ker se je izvajala 
na občinskem namesto na republiškem nivoju. Ne glede na pretekli 
razvoj je regionalizacija, kot členitev na vplivna območja velikih in 
večjih oskrbno-storitvenih središč, pomembna za razmestitev 
dejavnosti, ki potrebujejo obsežna in prebivalstveno močna zaledja. 
Politika policentričnega razvoja omrežja naselij se bo, zaradi 
skladnega regionalnega razvoja, nadaljevala tudi v prihodnje. 

Politika policentričnega razvoja ni pomembna samo v Sloveniji 
temveč tudi v širšem evropskem prostoru. Evropska razsežnost 
regionalizacije Slovenije je neznatna, saj se vključuje v evropski 
prostor kot "mejna regija", ki pa mora v čim večji meri izkoristiti 
svoje lokacijske in druge značilnosti, pogoj za to pa je, med mnogimi 
drugimi, tudi notranja prostorska (regionalna) stabilnost. 

Evropska "banana koncentracije kapitala in razvojnih možnosti" 
ne more biti izhodišče za usklajen in uravnotežen razvoj celotnega 
evropskega prostora, temveč jo mora zamenjati gospodarska in 
prostorska policentrična koncentracija, ki z zgoščeno 
razpršenostjo uravnoteža razvoj celotnega prostora. Večje ko so 
razlike med razvitimi in depresivnimi območji, večja je 
neuravnoteženost gospodarskega, poselitvenega in prostor- 
skega razvoja. 

Regionalizacija (kot členitev Slovenije) in politika regionalnega 
razvoja sta eden od instrumentov stabilnosti gospodarskega, 
socialnega in prostorskega razvoja. Dosedanja praksa državne 
regulative regionalnega razvoja je bila enostransko usmerjena 
samo v razvojno pomoč manj razvitim območjem. , 

1.1.3 Upravna teritorialna členitev 

Zakon o upravi (ULRS 67/94) podaja temelje za regionalizacijo 
Slovenije na upravne enote. Izhodišča so narava in način dela, ki 
zahtevata dekoncentrirano opravljanje ter racionalnost in 
učinkovitost delovanja državne uprave. Območje upravne enote 
obsega eno ali več lokalnih skupnosti (5. in 33.člen). Za posamezna 
področja se v upravni enoti organizirajo notranje organizacijske 
enote, ki jih vodijo načelniki, ki jih imenujejo pristojni ministri. 
Upravna enota ima lahko upravne Izpostave. Kriteriji za izpostavo 
pa so: obseg, narava in način opravljanja upravnih nalog ter 
krajevne značilnosti (35.člen). 

V začetku decembra 1994 je izšla v št. 75 Uradnega lista RS 
Uredba o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji, 
ki je na podlagi prehodnih določb zakona o upravi (102.člen) 
"ugotovila obseg upravnih enot za območje dosedanjih občin in 
za območje mesta Ljubljana". 

V letih 1992/93 je bilo nekaj neuspelih variant razdelitve Slovenije 
na upravne enote - okraje, ki pa niso bile sprejete zaradi premnogih 
lokalnih interesov tedanjih občin. Nekatera ministrstva so za svoja 
delovna področja oblikovala sebi lastno teritorialno organiziranost. 
Tako je npr.: pravosodje določilo sedeže višjih in okrožnih tožilstev 
ter višjih in temeljnih sodišč s pripadajočimi območji, policija je 
določila registracijska območja itd. 
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Ministrstvo za okolje In prostor mora razčleniti območje države z 
vidika več področij: geodetskih uprav, vodnogospodarskih 
območij, regionalnega prostorskega planiranja.... 

Najpomembnejša kriterija za določanje območja upravne enote 
sta: racionalnost in učinkovitost delovanja državne uprave ter 
dostopnost do njenih služb. 

1.1.4 Statistične teritorialne enote 

Statistične teritorialne enote, ki Jih uporablja statistika In vodi z 
registrom teritorialnih enot (ROTE) in Enotno evidenco hišnih 
številk (EHIŠ) geodetska uprava so: 
- centroid zgradbe (458.563 enot), 
- katastrska parcela, 
- katastrska občina (2.695 enot), 
- popisni okoliš (leta 1992 14.330 enot), 
- statistični okoliš (8.015 enot), 
- naselje (5.946 enot), 
- matični okoliš (262 enot), 
- "stara občina" (62 enot), 
- občina (147 enot). 

V hierarhiji teritorialnih enot manjka enota, ki bi imela regionalni 
pomen. Pri oblikovanju tega nivoja lahko kot izhodišče 
predvidevamo organizacijo teritorija z vidika vključevanja v 
Evropsko unijo, kar pomeni hierarhično členitev na prostorske 
enote imenovane NUTS (Nomenclature of territorial units for sta- 
tistics). To so obvezno upravna območja, med katerimi je še 
posebej pomemben nivo NUTS 3, za katerega se zbira množica 
indikatorjev, ki so osnova za določitev nerazvitosti tega območja. 
Nerazvitim območjem, ki jih opredeljuje raven NUTS 3 dodeljuje 
Unija sredstva za razvoj. NUTS 2 so predvsem območja 
ekonomskega razvoja, NUTS 3 pa so območja, za katera veljajo 
ukrepi prestrukturiranja ali ukrepi za razvoj kmetijstva. Ključne 
spremenljivke, ki so pomembne za NUTS 3 so narodni dohodek 
na prebivalca, nezaposlenost, delež zaposlenih v industriji in 
kmetijski indikatorji. 

Nomenklatura teritorialnih enot ima naslednje nivoje: 

NUTS 0 je nacionalna raven; NUTS 1 so evropske regije, v 
posameznih deželah članicah so ta območja: regija, skupina regij, 
dežela, standardna regija itd; NUTS 2 so temeljne administrativne 
enote, ki so ali provinca, razvojna regija, regija, skupnost okrajev, 

kanton; in NUTS 3 so podrazdeljene administrativne enote, ki so 
okraj, politični bezirk, departman itd. (Miran Gajšek, primerjalna 
analiza evropskih regij,1992). 

1.2 Pogoji za členitev prostora - analiza členitev 
Slovenije 

Prostor Slovenije je, z ozlrom na različne zakonitosti, ki ga 
obvladujejo, že od nekdaj členjen na območja. Prostor oblikujejo 
in soustvarjajo zakonitosti raznih sistemov, kot npr.: poselitvenega, 
vegetacijskega, geološkega, klimatološkega, etnološkega, 
arheološkega in drugih. V smislu usklajenosti, uravnoteženosti in 
ohranjanja, v prostor posegamo in ga oblikujemo skladno z že 
obstoječimi oblikami, družbenimi in ekološkimi procesi ali 
gospodarskimi značilnostmi, ki sooblikujejo določeno območje. 
Pri oblikovanju optimalne členjenosti je potrebno na eni strani 
upoštevati fizične, socialne, kulturne, morfološke, gospodarske 
in specifične lastnosti prostora in na drugi, namen členitve na 
posamezne enote. 

Meje značilnih območij, ki jih lahko imenujemo ali regije ali pokrajine 
ali kako drugače, so ostale desetletja nespremenjene. Oblikovale 
so jih reliefne, vegetacijske, klimatske, poselitvene in prometne 
danosti. Prvotne zasnove so se spreminjale zaradi pospešene 
urbanizacije, novih prometnih poti in večanja posameznih mest. 
Posebno vlogo pri oblikovanju tipičnih območij so imele tudi 
upravno politične razdelitve. 

Če poskušamo med šestimi temeljnimi koncepti regidnalizacij (po 
dr. Igor Vrišer: Regionalno planiranje, 1978, str. 136), ki so 1. 
fiziognomične (naravne), 2. tehnične, 3. historične, administrativne 
In statistične, 4. ekonomske, 5. homogene in 6. funkcijske, izbrati 
samo en model, ugotovimo, da to zaradi vsestranskega spleta 
potreb členitev ni mogoče. 

b- 
1.2.1 Primerjava regionalizacij "J 

li 
Prostor Slovenije je razdeljen na mnoga raznovrstna območja. Z 
ozirom na področje delitve lahko razporedimo členitve po skupinah 
upravnih, geografskih, gospodarskih in drugih regionalizacij. 

Nivoji združevanja in značilna skupna območja. 6 

l' 
Na prvi stopnji so to 4 območja: Primorska z obalo, osrednje 
slovensko območje, celjsko in mariborsko območje. 

Naslednji regionalni nivoji so: 

1. Obalno kraško območje, 
v katerem so območja "starih" občin (sedaj upravnih enot); 
Druga stopnja: Vmesno območje: Tretja stopnja: 
Koper, Izola, Piran, 

Sežana, 
Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica; 

2. Primorska, v kateri so: 
Nova Gorica, Ajdovščina, 
Tolmin, Idrija; 

3. Gorenjska, v kateri so: 
Kranj, Tržič, Skofja Loka, 
Radovljica, Jesenice; 

4. Ljubljanska, v kateri so: 
Ljubljana, Grosuplje, Litija, 
Vrhnika, Logatec, Kamnik, 
Domžale, Kočevje, Ribnica, 

Trbovlje, Hrastnik, Zagorje; 
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5. Dolenjska, v kateri so: 
Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, 
Metlika, 

Krško, Brežice, Sevnica; 
6. Savinjska, v kateri so: 
Celje, Laško, Šentjur, Šmarje, 
Slovenske Konjice, 

Velenje, Mozirje; 
7. Mariborska, v kateri so: 
Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, 
Slovenska Bistrica, 

Ptuj, Ormož; 

Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne, 
Radlje ob Dravi; 

8. Pomurska, v kateri so: 
Murska Sobota, Lendava, Gornja 
Radgona, Ljutomer. 

Pod Avstrijo je bila Slovenija razdeljena na 25 okrajev (Brežice, 
Celje, Črnomelj, Dol, Gorica, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, 
Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Murska 
Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Radovljica, Sežana, Slovenj 
Gradec, Tolmin, Velikovec, Volosko). 

Med svetovnima vojnama so bili ustanovljeni novi okraji 
Dravograd, Gornji Grad, Konjice, Laško, Metlika, Šmarje in 
Maribor-levl breg in Maribor-desni breg In Škofja Loka. Območje, 
ki je bilo pod Italijo, so združili v štiri pokrajine Goriško, Puljsko, 
Reško in Tržaško. To je bilo 25 okrajev in 4 pokrajine (skupaj 29 
območij). 

Upravne razdelitve v letih so bile naslednje: v letu 1948 na 29, leta 
1953 na 22, v letu 1961 na 8 in v letu 1963 na 4 okraje. 

Primerjava raznih regionalizacij (geografskih, funkcijskih, 
gravitacijskih, gospodarskih, družbenih, prometnih, političnih) 
pokaže, da razdelitev prostora doseže v določeni stopnji stabilnost 
in je le nekaj območij "starih" občin, ki so razpeta v gravitacijski 
pripadnosti med dve ali celo več središč. 

Stabilnost členitev, ki v tem primeru pomeni, da so meje območij 
nedvoumne, je v veliki meri odvisna od števila in velikosti območij. 
Več ko je območij in manjša ko so, več je dilem o določanju 
pripadnosti posameznemu območju. Stabilnost členitev je odvisna 
od "prostorske hierarhije območij". 

Logika prostorske hierarhije območij pa sledi logiki urbanega 
sistema in gravitacijski pripadnosti določenemu središču. 

2 Predlog možnih členitev 

Racionalno funkcioniranje družbe, v kateri je eden od pomembnih 
ciljev kvaliteta bivanja vseh prebivalcev, sloni na hierarhično 
opredeljenih sistemih, z jasno razpoznavno prostorsko 
organizacijo. Najpomembnejši in okvirni je poselitveni sistem, ki je 
osnovno izhodišče za predlog možnih členitev. Urbani sistem s 
hierarhijo središč in njim pripadajočimi gravitacijskimi območji, na 
katerega so vpeti vsi infrastrukturni sistemi in delovanje družbe, 
je osnova za predlog možnih členitev. Analiza ostalih regionalizacij 
je služila kot orodje za razrešitev dvomov o regionalni pripadnosti 
posameznih manjših lokalnih območij. 

Hierarhija središč kot osnova urbanega sistema in politike 
policentrizma je določena v Dolgoročnem planu Slovenije. Zaradi 
počasnega spreminjanja poselitvenega vzorca, še posebej na 
ravni regionalnih središč, je še vedno aktualna kot osnova za 

določitev najvišjega nivoja členitev. To je osem središč najširšega 
regionalnega pomena, na katera se navezujejo nižja regionalna 
in druga središča. 

1. Na makrogravitacijski ravni je prostor Slovenije razčlenjen na 8 
območij z naslednjimi središči: 
1. Ljubljana 
2. Maribor 
3. Celje 
4. Kranj 
5. Novo mesto 
6. Koper 
7. Murska Sobota 
8. Nova Gorica 

2. Naslednja možna stopnja je členitev na 12 območij, ki jih 
predstavljajo dosedanje študijskoplanske regije. Dosedanje 
analize prostorskega razvoja so bile narejene na osnovi te delitve. 
Središča so: 
1. Ljubljana 
2. Maribor 
3. Celje 
4. Kranj 
5. Novo mesto 
6. Koper 
7. Murska Sobota 
8. Nova Gorica 
9. Slovenj Gradec 
10. Krško 
11. Postojna i 
12. Trbovlje 

3. Nosilci policentričnega razvoja poselitvenega sistema so 
središča, ki oskrbujejo mezogravitacijska območja. Središča so: 
1. Ljubljana 
2. Maribor 
3. Celje 
4. Kranj 
5. Novo mesto 
6. Koper 
7. Murska Sobota 
8. Nova Gorica 
9. Slovenj Gradec-Ravne-Dravograd 
10. Krško-Brežice 
11. Postojna 
12. Trbovlje 
13. Ruj 
14. Velenje 
15. Radovljica-Jesenice 
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4. Zaradi pospeševanja razvoja v depresivnih območjih s slabo 
dostopnostjo je potrebno v teh območjih razvijati središča. To sta 
Kočevsko in Tolminsko. Središča območij te možne členitve so: 
1. Ljubljana 
2. Maribor 
3. Celje 
4. Kranj 
5. Novo mesto 
6. Koper 
7. Murska Sobota 
8. Nova Gorica 
9. Slovenj Gradec-Ravne-Dravograd 
10. Krško-Brežice 
11. Postojna 
12. Trbovlje 
13. Ptuj 
14. Velenje 
15. Radovljica-Jesenice 
16. Kočevje 
17. Tolmin 

5. Oddaljenost območja od centra višjega ranga in obmejni položaj 
sta značilna za Sežano in Črnomelj ter njuni gravitacijski območji. 
Z razporeditvijo območja in središča v samostojno regionalno 
območje dobimo 19 regionalnih območij. Središča teh mikroregij 
so: 
1. Ljubljana 
2. Maribor 
3. Celje 
4. Kranj 
5. Novo mesto 
6. Koper 
7. Murska Sobota 
8. Nova Gorica 
9. Slovenj Gradec-Ravne-Dravograd 
10. Krško-Brežice 
11. Postojna 
12. Trbovlje 
13. Ptuj 
14. Velenje 
15. Radovljica-Jesenice 
16. Kočevje 
17. Tolmin 
18. Sežana 
19. Črnomelj 

6. Zaradi vztrajanja "stare" občine Idrija na lastni idrijsko-cerkljanski 
mikroregiji in zaradi "vmesne" lokacije tega območja, je možna 
členitev na 20 območij s središči: 
1. Ljubljana 
2. Maribor 
3. Celje 
4. Kranj 
5. Novo mesto 
6. Koper 
7. Murska Sobota 
8. Nova Gorica 
9. Slovenj Gradec-Ravne-Dravograd 
10. Krško-Brežice 
11. Postojna 
12. Trbovlje 
13. Ptuj 
14. Velenje 
15. Radovljica-Jesenice 
16. Kočevje 
17. Tolmin, 
18. Sežana 
19. Črnomelj 
20. Idrija 

2.1 Primerjava variantnih členitev: 

Če je prostor členjen na manjše število območij, so razlike med 
njimi v posameznih kazalcih manjše, manj je odstopanj od 
povprečnosti celote. Razmerja med posameznimi kazalci so 
prikazana v tabelah: primerjava med posameznimi variantnimi 
členitvami po velikosti in številu prebivalcev, indeks gibanja števila 
prebivalcev med letoma 1981 in 1991 z oziram na variantne členitve 
Slovenije in tabela delež aktivnih prebivalcev in delež zaposlenih 
v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. 

2.1.1 Varianta členitve na 8 območij: 

V varianti razdelitve na 8 območij so razlike med posameznimi 
regionalnimi območji glede števila prebivalcev in površin najmanjše. 
Razmerje med po številu prebivalcev najmanjšim območjem in 
največjim je okoli 5 (pri razdelitvi na 20 območij je npr.: 27), po 
površini pa 3. Vsa območja imajo več kot 100.000 prebivalcev, tri 
pa več kot 250.000. V štirih območjih število prebivalcev narašča, 
v štirih pa število stagnira. , 

Delež aktivnih je, preveden na skupno državno izhodišče 100, v 
štirih območjih nadpovprečen. V deležu zaposlenih v terciarnih in 
kvartarnih dejavnostih pa izstopata samo območji Kopra in 
Ljubljane. 

2.1.2 Varianta členitve na 12 območij: 

Vsa območja imajo več kot 70.000 prebivalcev. Razmerje med po 
številu prebivalcev najmanjšim in največjim območjem je 10,5. Po 
površini pa je najmanjše območje 13x manjše od največjega. To je 
zaradi površinsko izredno malega območja Zasavja, ki ima tudi 
najmanjše število prebivalcev, vendar največjo gostoto preb/km2. 
Značilni so trije pragovi: do 100.000 prebivalcev, do 200.000 in 
več kot 200.000 prebivalcev. 
V šestih območjih se število prebivalcev glede na indeks gibanja 
števila prebivalstva 91/81 veča. Med temi so štiri območja z zelo 
močno rastjo števila prebivalcev. V ostalih šestih pa število 
prebivalcev stagnira. 

V tabeli, ki prikazuje delež aktivnih in zaposlenih v dejavnostih 
terciarja in kvartarja, lahko ugotovimo, kako vpliva izločitev ali 
priključitev posameznega sestavnega območja v eno ali drugo 
regijo s primerjavo obeh variant členitve na 12 območij (Postojna 
- Sežana - Koper). 

2.1.3 Varianta členitve na 15 območij: 

Razmerje med po številu prebivalcev najmanjšim in največjim 
območjem je 10, po površini pa 13. Največje območje ima več kot 
500.000 prebivalcev, najmanjše pa manj kot 50.000. Močno 
povečanje števila prebivalcev je značilno za osem regij, med 
njimi še posebej izstopajo po izrednem povečanju štiri regije. Po 
deležu aktivnih osem območij presega slovensko povprečje, po 
deležu terciarja in kvartarja pa štiri območja. 

2.1.4 Varianta členitve na 17 območij: 

Razmerje med po številu prebivalcev najmanjšim in največjim 
območjem je 22, po velikosti pa 10. Najmanjše območje Ima okoli 
20.000 prebivalcev. 

Med območji te razdelitve se prvič pojavi regija, v kateri število 
prebivalcev upada (to je območje s središčem Tolmin). 
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2.1.5 Varianta členitve na 19 območij: 

Razmerje med najmanjšim in največjim območjem po številu 
prebivalcev je 22, po površini pa 13. Po gostoti prebivalstva (preb/ 
km2) izstopajo območja Kopra, Ljubljane, Maribora in Trbovelj. 
Najredkeje je poseljeno območje Tolmina. 

2.1.6 Varianta členitve na 20 območij: 

Razmerje med najmanjšim in največjim območjem po številu 
prebivalcev je 27 po površini pa 10. Razmerja so podobna varianti 
19 območij. 

3 Namen posamezne členitve 

Med posameznimi variantnimi členitvami se moramo odločiti za 
optimalno teritorialno delitev prostora za naslednje namene: 
- upravne enote, 
- pokrajine, 
- območja, ki se bodo urejala z regionalnim prostorskim planom. 

Pri odločanju moramo upoštevati naslednja izhodišča. Določanje 
območij širših lokalnih skupnosti, ki so zveze ali skupnosti občin, 
je prepuščeno samoupravni volji vsake občine, širšo lokalno 
skupnost, ki ima pomen pokrajine, predlaga zaradi politike 
skladnega regionalnega razvoja vlada na podlagi strokovnih 
osnov. Upravne enote se oblikujejo kot oblika razdelitve na 
teritorialne enote NUTS 3. Poseben položaj v teritorialni razdelitvi 
imajo mestne občine, ki bi bile lahko nosilke pokrajinskih funkcij. 

Izbira možnih členitev je pripravljena na podlagi analize preteklih 
razmerij in stanja v prostoru. V obdobju slovenske državnosti 
smo dobili teritorialno in vsebinsko novo organizacijo občin- 
lokalnih skupnosti, "stare" občine (razen ljubljanskih, ki so ena 
enota) so postale upravne enote, nekatera ministrstva pa so, 
zaradi značilnosti svojega dela, določila lastno teritorialno 
organiziranost za odločanje na prvi stopnji, nadzorstvo nad 
zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti in opravljanje drugih 
nalog iz državne pristojnosti. 

Sedanja razdelitev je zato naslednja: 
Lokalna 
samoupravna 
členitev: 
147 občin 

Upravna členitev: 
58 upravnih enot 
44 območij okrajnih sodišč (MP) 
13 območij pospeš. mreže za malo gospod. 

(MGD) 
11 registracijskih območij (MNZ) 
11 območij uprave za notranje zadeve (MNZ) 
11 območij okrožnih sodišč (MP) 
11 območij okrožnih državnih tožilstev (MP) 
10 območij zdravstvenih zavodov (MZ) 
9 območij zavodov za šolstvo (MSš) 
8 vodnogospodarskih območij (MOP) 
7 območij kmetijsko gozdarske zbornice 

(MKGP) 

5 območij okrožnih državnih tožilstev (MP) 
4 območja višjih sodišč (MP) 
4 območja višjih državnih tožilstev (MP) 

62 izpostav upravnih enot (58 upravnih enot + 
ljubljanske izpostave) 

60 izpostav Rep. uprave za prihodke (MF) 
15 izpostav okrožnih tožilstev (5okrož.tož.+10 

zunanjih oddelkov) (MP) 

12 (predlog) območij geodetske uprave (MOP) 
10 (predlog) območij regionalnih planskih 

skupnosti (MOP) 

Predlagana členitev Republike Slovenije na območja regionalnih 
planskih skupnosti, upravnih enot in pokrajin temelji na urbanem 
sistemu, sprejetem v Dolgoročnem planu R Slovenije. 
Gravitacijska območja regionalnih središč so, z ozirom na stopnjo 
delitve, hierarhično določena za posamezni namen. Osem 
regionalnih središč z vplivnimi območji predstavlja regionalne 
planske skupnosti, ki naj bi bile istovetne s pokrajinami. Zaradi 
racionalnosti razmestitve sedežev upravnih enot je predlagana 
členitev na 20 območij, ki bi imela 62 izpostav. 

Varianta, ki predlaga 10 območij regionalnih planskih skupnosti in 
pokrajin, upošteva geografske značilnosti slovenskega prostora 
ter oddaljenost in dostopnost do posameznih območij. Zato je 
severovzhodno (mariborsko) območje razdeljeno še na Koroško 
s sedežem v Slovenj Gradcu in širše dolenjsko območje 
(novomeško) še na Posavje s sedežem v Krškem. 
Zaradi politike skladnega regionalnega razvoja predlagam, da 
območja pokrajin predlaga vlada na osnovi strokovnih izhodišč, 
upravne enote se oblikujejo tudi kot oblika členitve na teritorialne 
enote NUTS 3. 

Poseben položaj v teritorialni razdelitvi ima 11 mestnih občin, ki bi 
bile lahko nosilke pokrajinskih funkcij, vendar pa bi, zaradi njihove 
razmestitve v prostoru, medsebojnih razmerij v funkcijah, številu 
prebivalcev in velikosti območij, to pomenilo neuravnoteženost v 
prostoru. 

Predlog členitve: 
REGIONALNA PLANSKA 
SKUPNOST 
8 območij 
UPRAVNA ENOTA 
20 območij 

Varianta: 
REGIONALNA PLANSKA 
SKUPNOST 
10 območij 
UPRAVNA ENOTA 
20 območij 

POKRAJINA 

8 območij 
SKUPNOST OBČIN 
20 območij 
37 območij 
58 območij ali več 

POKRAJINA 

10 območij 
SKUPNOST OBČIN 
20 območij 
37 območij 
58 območij ali več 
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PRILOGA 4 

Dr. Igor Vrišer, Regionalizacija Slovenije, IB Revija za 
strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, 
prostorskega in socialnega razvoja Slovenije, št. 9- 
10-11/1997 

"Več razlogov je, da se v Sloveniji v zadnjih letih veliko razpravlja 
o regijah in regionalizaciji in da se je razprava razširila iz strokovnih 
krogov geografov, prostorskih planerjev in javne uprave v širšo 
javnost in postala politicum. Temeljni vzrok je 143. člen slovenske 
ustave, ki predvideva tvorjenje pokrajin kot širših lokalnih skupnosti 
(14). Nastale naj bi na podlagi prostovoljnega združevanja občin. 
Na ta razlog se navezuje dilema vlade, ali naj tudi v upravni 
ureditvi predvidi vmesno administrativno-politično stopnjo med 
upravnimi enotami (občinami) in osrednjo upravo oziroma ali je 
takšna vmesna kategorija smiselna in potrebna in ali jo kaže 
navezati na samoupravno združevanje. Tretji razlog je razmeroma 
na široko uveljavljeno javno mnenje, ki podpira uvedbo pokrajin. 
Z njimi naj bi ublažili preveliko centralizacijo novo nastale države 
in do veljave naj bi prišle pokrajinske značilnosti in posebnosti 
posameznih predelov Slovenije. Interesi za decentralizacijo in 
regionalizem se kažejo celo v nastajanju nekaterih regionalnih 
političnih gibanj (Zveza za Primorsko, Gorenjsko ali Štajersko). 
Mednje moramo uvrstiti tudi pobudo za preoblikovanje državnega 
sveta v zbor pokrajin. Na koncu moramo navesti še en razlog. 
Izhaja iz resolucije EU, v kateri se zavzemajo za regionalizem in 
za uvedbo regionalnega sistema na ozemlju članic. Po njem naj bi 
razlikovali štiri stopnje: NACE 1 bi obsegal velike države članice 
(Francija, Italija, Španija), v NACE 2 bi se uvrstile manjše države 
ali večje pokrajine (Belgija, Bavarska, Normandija, Lombardija), v 
NACE 3 večje upravne enote (okraji, departmaji, distrikti) ter še 
NACE 4, v katero bi sodile preostale manjše upravne enote. Po tej 
opredelitvi bi Slovenija kot država sodila v drugo kategorijo, upravne 
enote (občine) v četrto; ob tem pa ostaja odprto vprašanje ali 
uvesti tudi tretjo, "regionalno" stopnjo. 

Glede na te dileme ne bo odveč, če nekoliko podrobneje 
prikažemo, kako je z regionalizacijo Slovenije, kakšni so strokovni 
pogledi in dosežki, v kakšnih oblikah se je doslej uveljavila in 
kakšne so težave pri njeni morebitni ozemeljski izvedbi. 

Pojem regija izhaja iz latinske besede regio, regionis, in pomeni 
pokrajino, območje, predel ali ozemlje, ki ga družijo podobne ali 
celo istovetne naravne in/ali družbene značilnosti. Pojem pozna 
večina ved, ki prikazujejo razprostranjenost proučevanih pojavov 
in pri tem skušajo izdvojiti značilna območja (npr. geologija, 
arhitektura, etnologija, ekonomija, prostorsko planiranje). 
Najpogosteje ga uporabljajo v geografiji: z njim prikazujejo 
posamezne večje ali manjše pokrajine, ki izkazujejo določeno 
svojskost glede na prevladujoče naravne ali družbene pojave 
oziroma so odraz njihovega medsebojnega prepletanja in se s 
tem razlikujejo od sosednjih ozemelj. Razmejitve se opirajo na 
fizične značilnosti (relief, porečja, podnebje) ali na socialno- 
ekonomsko zgradbo (tradicionalne politično-upravne tvorbe, 
navezanost okolice na mesta, gospodarska usmerjenost); manj 
pogosti so primeri, ko pri regionalni členitvi sovpadajo naravne in 
družbene razmejitve. Delitev na regije poznajo tudi občani, ki po 
tradiciji razlikujejo domačo pokrajino od sosednjih (npr. Dolenjska 
in Bela Krajina, Brkini in Kras), vendar pa so pogosto pojmovanja 
meja nejasna, še posebej, če ni očitnih naravnih, družbenih ali 
zgodovinskih mejnikov, na katere bi se oprlo ljudsko dojemanje 
(npr. Dolinsko in Ravensko v Prekmurju). 

Pri strokovnih regionalizacijah se uporabljajo različni koncepti. 
Razlikujemo "naravnogeografske" ali "fiziognomske regije", ki se 
opirajo na prirodne sestavine, "homogene" regije, ki obsegajo 

strnjeno ozemlje s podobno naravno, gospodarsko ali socialno 
sestavo, ter "funkcijske" ali "nodalne" ali "polarizirane" regije, ki 
se oblikujejo okoli središč in temelje na gospodarskih in socialnih 
stikih, ki povezujejo mesta z njihovim vplivnim (gravitacijskim) 
območjem (5). V ekonomiji in planiranju poznajo še"programirane" 
regije, ki jih predvidijo ob snovanju strateškega ali planskega 
razvoja in jih nato s planirano socialno ekonomsko in prostorsko 
politiko uveljavijo (npr. novo turistično območje, sanacija 
depresivnega območja). Med navedenimi metodami se največkrat 
uporabljajo "funkcijske" in "fiziognomske" regionalizacije, prve 
večidel za potrebe planiranja in javne uprave, druge pa za 
obrazložitev naravnih razmer v državi. Zaradi velikih metodoloških 
in vsebinskih razlik med naravno- in družbenogeografskimi 
regionallzacijami doslej še ni zadovoljil noben poskus celovite 
regionalizacije, ki bi združila naravne in družbene kriterije in ki bi 
uveljavila splošno sprejemljivo delitev na regije (npr. poskusa v 6, 
7). Bolj ali manj je očitno, da je nujno razlikovati regionalizacije na 
osnovi naravnih oziroma socialno-ekonomskih dejavnikov. Mimo 
teh strokovnih razglabljanj pa marsikdaj enostavno proglase za 
regije kar obstoječe večje upravne enote. 

Regije naj bi bile po svojem značaju enote v odprtem prostorskem 
sistemu, kar še posebej velja za socialno ekonomske 
regionalizacije. To pomeni, da niso strogo ločene od ostalih 
pokrajinskih enot, ampak so praviloma medsebojno povezane s 
številnimi gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi odnosi in vezmi. 
Zato jih je mogoče sestavljati v večje oziroma deliti na manjše 
pokrajinske enote. V strokovnih krogih pogostoma ponazarjamo 
regionalne sisteme s hierarhično zgradbo. Glede na velikost 
razlikujemo velike ali makro-, srednje ali mezo- in majhne ali 
mikroregije. 

Slovensko ozemlje je kljub majhnosti izredno geografsko pestro. 
To je po eni strani spodbujalo k poskusom različnih regionalizacij, 
po drugi strani pa je prav ta heterogenost močno zapletala in 
otežkočala vsako členitev. Za slovensko ozemlje je bilo narejenih 
več geografskih regionalizacij, sprva predvsem naravno- 
geografskih, kasneje pa družbenogeografskih. Prva naravno- 
geografska regionalizacija je delo A. Melika (10, 11), naslednja 
(fiziognomska) pa delo S. Ilešiča (5). V zadnjih letih je bilo narejenih 
več nadaljnjih poskusov prirodnogeografskih členitev. Med njimi 
je treba omeniti regionalizacijo I. Gamsa (4), ki jo pozna šolajoča 
se mladina, saj je objavljena v šolskem učbeniku o Sloveniji. 
Najnovejšo je izdelala skupina geografov: M. Gabrovec, D. Kladnik, 
M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko in M.Topole (8) za potrebe 
Krajevnega leksikona in knjige Pokrajine v Sloveniji. Navajamo 
močno poenostavljeno Melikovo in Gamsovo regionalizacijo 
(poenostavljeno v tem smislu, da sta navedeni od treh ali celo 
štirih kategorij le prvi dve): 

Primeri naravnogeografskih regionalizacij Slovenije: 

A Melik (11): 

1. Slovenski alpski svet: 
1.2. Kamniške Alpe in Vzhodne Karavanke, 
1.2. Julijske Alpe in Zahodne Karavanke (Zgornje Posočje, 

Dolina) 

2. Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino 
2.1. Pohorsko Podravje (Pohorje, Kobansko, Dravska, Mežiška 

in Mislinjska dolina, Vitanjsko podolje) 
2.2. Spodnje (Panonsko) Podravje (Goričko, Murska ravan, SI. 

Gorice, Dravsko polje, Dravinjske gorice, Haloze, Maribor) 
2.3. Savinjski predel z Zgornjim Sotelskim (Šaleška dolina, 

Celjska kotlina, Rogaško podolje, deli Posavskega hribovja) 

3. Posavska Slovenija 
3.1. Gorenjska z Ljubljansko pokrajino (Dežela in Blejski kot, 
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Dobrave, Kranjska ravan in Sorško polje, škofjeloško 
hribovje, Srednji in vzhodni deli Ljubljanske kotline, 
Ljubljansko polje, Barje, Ljubljana, Polhograjsko hribovje, 
Grosupeljska kotlina) 

3.2. Zasavje (Zgornje Zasavje s Črnim revirjem, Spodnje 
Zasavje) 

3.3. Dolenjska (Krška kotlina z Gorjanci, Novomeška kotlina, 
Srednja Dolenjska, Zahodna Dolenjska, Bela krajina) 

3.4. Notranjska (Notranjske planote, Notranjsko podolje) 

4. Slovensko Primorje 
4.1. Koprsko Primorje (Slovenska Istrska obala, Šavrinska brda, 

Kras, Slovenska kraška severna Istra, Brkini in Reška 
dolina, Pivka, Notranjski Snežnik) 

4.2. Posočje ali Goriško Primorje (Goriška ravan, Vipavska dolina, 
Goriška Brda, Srednje Posočje, Trnovski gozd in Nanos, 
Rovtarski predel, Idrijske planote, Cerkljansko hribovje, 
Tolminsko) 

I. Gams (4): 

1. Alpe: 
1.1. Julijske Alpe, 
1.2. Kamniško-Savinjske Alpe, 
1.3. Karavanke 

2. Predalpski svet: 
2.1. Predalpsko hribovje, 2.1.1. Zahodno predalpsko hribovje 

(Beneško-slovensko, Tolminsko, Cerkljansko-idrijsko, 
Škofjeloško, Polhograjsko hribovje), 2.1.2.Vzhodno 
predalpsko hribovje (Posavsko hribovje), 2.1.3. Severo- 
vzhodno predalpsko hribovje (Zgornja Savinjska dolina, 
Velenjska kotlina, Vitanjske Karavanke, Pohorsko Podravje), 

2.2. Ljubljanska kotlina (Dežela in Blejski kot, Dobrave, Kranjsko- 
Sorško polje, Bistriškaravan, Ljubljansko polje, Ljubljansko 
barje, Ljubljana) 

3. Primorje ali submedlteranska Slovenija 
3.1. Flišne regije (Koprsko Primorje, Brkini, Vipavska dolina, 

Goriško polje, Brda, Spodnja, Soška dolina), 
3.2. Kraške regije (Kras) 

4. Dinarske planote celinske Slovenije 
4.1. Visoke dinarske planote (Robne dinarske planote, Pivka, 

Notranjsko podolje, Krimsko višavje, Bloško-Potočanska 
planota, Velikolaščanska pokrajina, Dobro polje, Ribniško- 
Kočevska dolina, Ribniško-Kočevsko gorovje) 

4.2. Nizke dinarske planote (Suha Krajina, Dolenjsko podolje, 
Novomeška pokrajina, Bela krajina) 

5. Subpanonska Slovenija 
5.1. Vzhodna Krška kotlina 
5.2. Krško in Bizeljsko hribovje 
5.3. Mirenska dolina in Senovsko podolje 
5.4. Kozjansko hribovje 
5.5. Celjska kotlina 
5.6. Voglajnsko-Soteljska Slovenija 
5.7. Haloze in Dravinjske gorice 
5.8. Dravsko-Ptujsko polje 
5.9. Slovenske gorice 
5.10. Pomurska ravan 
5.11. Goričko 

Za vse primere fizičnogeografske regionalizacije Slovenije lahko 
rečemo, da med njimi ni bistvenih razlik oziroma, kolikor so, se v 
glavnem nanašajo na opredelitve in uvrstitve mikroregij. Nasprotno 
temu so možnosti za izvedbo regionalizacije po socialno- 
geografskih (socialnoekonomskih) kriterijih znatno bolj zapletene. 
Ne le da v tem primeru obstaja več različnih metod za izvedbo 

regionalizacije (funkcijske, homogene, programirane regije), 
ampak se ob geografskih členitvah pojavljajo še regionalizacije, 
ki so jih zasnovali in izdelali iz vidika določene vede oziroma za 
praktične potrebe: v prostorskem planiranju, varstvu okolja, 
krajinski arhitekturi, varstvu naravne in kulturne dediščine, 
arhitektonske dediščine itd. Vendar je ta zvrst regij veliko bolj 
primerna za potrebe uprave, prostorskega planiranja ali za 
posameznih dejavnosti (npr: elektrogospodarstvo, obramba, 
notranje zadeve itd.) kot pa naravnogeografske ali fiziognomske 
regije. Zato bomo njihovo problematiko prikazali nekoliko 
podrobneje. 

Večino socialnogeografskih členitev slovenskega ozemlja lahko 
uvrstimo glede na metodo med funkcijske (nodalne ali polarizirane) 
regionalizacije, saj so jih zasnovali na prevladujoči gravitaciji 
okolice (podeželja) k določenemu središču. Pri tem so praviloma 
vedno upoštevali hierarhično zgradbo centralnih naselij, izhajajočo 
iz različnega pomena in vloge središč (mest, centralnih naselij) in 
s tem tudi velikosti regij. Manj pogosto se je uporabilo metodo 
homogenih regij, pri kateri je ozemlje razdeljeno glede na določeno 
gospodarsko ali socialno značilnost (npr. prevladujoča 
gospodarska usmerjenost, demografska območja). Zelo redki 
so bili primeri programirane regionalizacije; avtor prispevka sodi, 
da bi mednje lahko uvrstili v prostorskih sestavinah dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana SRS predvideno bodočo 
kategorizacijo centralnih naselij in njihovih vplivnih (regionalnih) 
območij (20). 

Prvi primer funkcijske regionalizacije slovenskega ozemlja je izdelal 
geograf S. Ilešič v petdesetih letih. Dolgo je bila edini in tako rekoč 
vzorčni primer. Do novih poskusov delitve na socialnoekonomske 
regije je prišlo v šestdesetih letih v zvezi s takratnim družbenim 
planiranjem; na zavodu za družbeno planiranje sta A. Briški in S. 
Mrzlikar izdelala "rajonizacijo gospodarskega prostora SR 
Slovenije"(1). Ob istem času je V. Kokole (9) na podlagi raziskave 
omrežja centralnih naselij izdelal dobro dokumentirano funkcijsko 
regionalizacijo Slovenije; ta je bila tudi podlaga za "planske regije" 
(19), ki so jih potrebovali v regionalnem prostorskem planiranju. 
Ob proučitvi omrežja centralnih naselij v Jugoslaviji je I. Vrišer 
(15) sestavil podobno, vendar bolj poenostavljeno regionalizacijo 
Slovenije z delitvijo na 12 regij. Zaradi upravnih potreb so na 
podlagi teh proučitev oblasti sprejele delitev Slovenije na dvanajst 
medobčinskih skupnosti. Delitev se je kljub nekaterim pomislekom 
s strani občin razmeroma dolgo obdržala, saj je bilo očitno, da v 
slovenski upravni in gospodarski strukturi manjka vmesni člen 
med občinami in državo. 

V zadnjih letih sta nastali še dve raziskavi centralnih naselij in 
njihovih vplivnih območij, ki sta v glavnem potrdili že ugotovljeno 
funkcijsko členitev Slovenije. Iz prve (16) je bilo moč povzeti, da 
centralno naselbinsko omrežje sestavlja sedem hierarhičnih 
stopenj. Med središča najnižje, temeljne (lokalne) stopnje so se 
uvrstili vsi kraji, ki so bili hkrati sedež krajevne skupnosti, 
nepopolne ali popolne osnovne šole, trgovine z živili in gostilne. 
Takih središč je bilo 384. Naslednjo drugo (vicinalno) stopnjo z 
nekoliko zahtevnejšimi funkcijami (poleg naštetih dejavnosti še 
pošta, zdravstvena ambulanta, bančna podružnica, policijska 
postaja, lekarna in nekatere specializirane trgovine in obrti) je 
tvorilo 164 središč; to so bila povečini industrijska in ruralna 
središča. Tretjo stopnjo (komunalno) so večidel tvorila dosedanja 
občinska središča (47). Skupaj s središči druge stopnje so tvorila 
mikroregionalno stopnjo. Središča 4. in 5. stopnje (distriktna in 
kantonalna) - bilo jih je 9 oziroma 6 - so se že uvrščala med 
centralna naselja višje mezoregionalne stopnje, saj so oskrbovala 
prebivalstvo z zahtevnejšimi storitvami, pa tudi v upravi so bila 
svojčas sedež okrajev. Vloga središč pete stopnje (Celje, Koper, 
Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto) ni bila sporna, 
pri centralnih naseljih četrte stopnje pa je bilo več pomislekov. 
Nekateri centri so bili funkcijsko dokaj enostransko razviti (npr. 
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Jesenice, Trbovlje, Velenje) ali so imeli skromno zaledje (Postojna) 
ali pa so svojo vlogo delili z drugim centrom (Brežice-Krško, 
Slovenj Gradec-Ravne). V najvišjo šesto (provincijsko središče) 
in sedmo stopnjo (državno središče) sta se uvrstila le Maribor in 
Ljubljana kot izrazita makroregionalna centra. Za potrebe 

regionalizacije so zanimivi predvsem centri višjih stopenj, to je od 
četrte do sedme hierarhične stopnje. Njihovo število se giblje med 
8 in 17 in med njimi lahko iščemo osnovo za regionalizacijo 
Slovenije. V primeru, da bi se odločili za manjše regije, bi morali v 
obravnavo vključiti tudi nekatera središča tretje stopnje. 

Centralna naselja leta 1994 Povprečno število prebivalcev 1. 1981 v središčih in 
na vplivnih območjih 

Stopnja 
centralnih 
naselij 

Število 
central- 
nih 
naselij 

Kumula- 
tivni zbir 
centralnih 

naselij 

Prebivalstvo 
v centralnih 
naseljih 

Povprečno 
število prebi- 
valcev v 

centralnih 
naseljih 

na mikro- 
regionalni 
ravni 

na mezo- 

regionalni 
ravni 

na makro 
regionalni 
ravni 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

384 
164 
47 

9 
6 
1 
1 

612 
228 

64 
17 
8 
2 

1 

175.760 
192.251 
242.198 
109.256 
156.022 

103.961 
267.008 

460 
1255 
4677 

12658 
23250 

106113 

224817 

6721 
19947 
31177 
60824 

182333 
298411 

40810 
126841 

257188 
498292 

582026 
1252979 

Središča 
Slovenija 

612 
5949 

612 1.251.457 
1.965.986 

1875 32716 110283 945932 

Druga raziskava pa je skušala ekonomskogeografsko regionali- 
zirati Slovenijo na podlagi vplivnih območij centralnih naselij in 
dejavnostne sestave prebivalstva (17), kar pomeni, da je združila 
funkcijsko in homogenostno metodo. Prvi (in temeljni) kazalec je 
izhajal iz analize centralnih naselij in njihovih vplivnih območij, 
drugi (sekundarni) pa je določil za vsako funkcijsko območje 
njegovo dejavnostno (primarno, sekundarno, terciarno-kvartarno 
ali kombinirano) usmeritev. 

Za boljše razumevanje navajamo primerjavo treh socialno- 
geografskih regionalizacij, S.llešiča (S), V. Kokoleta (9) in I. Vrišerja 
(17): 

llešič S. (5): 

I. Podravska makroregija 
I.A. Mezoregija Zgornjega Podravja (Mežiška, Zgornja Dravska 

in Mislinjska dolina) 
I.B. Mezoregija Srednjega Podravja (Mariborska, Spodnja 

Dravska dolina, Zahodne Slovenjegoriške mikroregije, 
Mikroregije jugozahodnega Dravskega polja, Slovenje- 
blstriška in Dravinjsko-Vitanjska submezoregija) 

I.C. Submezoregije Spodnjega podravja (Haloške mikroregije, 
Ptujska in Ormoška submezoregija) 

I.D. Pomurska mezoregija (Ljutomerska, Gornjeradgonska, 
Osrednjeprekmurska, Severno prekmurske mikroregije, 
Vzhodnoprekmurska submezoregija) 

II. Savinjska makroregija 
II.A. Osrednjesavinjska mezoregija (Zgornja Savinjska dolina, 

Zahodna Spodnja Savinjska dolina, Celjska, Vojniška, Laška, 
šentjurska submezoregija) 

II.B. Šaleška mezoregija 

II.C. Sotelske submezoregije (Zgornjesotelska, Kozjanska 
submezoregija) 

III. Osrednjeslovenska makroregija 
III.A. Jeseniško-blejska mezoregija (submezoregija Bohinj, 

Jeseniška dolina, Blejsko-Radovljiška ravnina) 
III.B. Kranjska mezoregija (Tržiška, Kranjska, Škofjeloška 

submezoregija) 
III.C. Ljubljanska mezoregija (Medvodska, Ljubljanska, Kamniško- 

Domžalska, Litijska, Grosupeljsko-Stiška, Vrhniško- 
Borovniška, Dobrovska, Logaška, Idrijska submezoregija) 

III.D. Notranjske gozdne submezoregije (Postojnska, Pivka, 
Cerknlško-Loška) 

III.E. Dolenjske gozdne submezoregije (Velikolaška-Dobre- 
poljska, Ribniška, Kočevska submezoregija) 

IV. Vzhodnodolenjske-Spodnjeposavske mezoregije 
IV.A. Trboveljska mezoregija (Trboveljska rudarska, Radeška 

submezoregija) 
IV.B. Krško-Brežiška mezoregija (Sevniška, Krško-VIdemska, 

Brežiška submezoregija) 
IV.C. Vzhodnodolenjska mezoregija (Šentjernejsko-Kostanje- 

viška, Novomeška, Trebanjsko-Mirenska, Zgornjekrška 
submezoregija) 

IV. D. Belokranjska mezoregija (Semiška, Metliška, Črnomaljska 
submezoregija) 

V. Primorske mezoregije 
V.A. Mezoregija Zgornjega Posočja (Bovška, Kobariška, 

Tolminska submezoregija) 
V.B. Mezoregija Spodnjega Posočja (submezoregije Severno 

Goriško, Južno Goriško) 
V.C. Koprska mezoregija (submezoregije Sežansko-Divaški 
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Kras, Podgorsko-Hrpeljski Kras, Koprsko Primorje) 
V.D. Ilirskobistriška mezoregija 

Kokole V. (9) (Številke v oklepaju so stopnja v hierarhiji centralnih 
naseljih, znak \ Jesenice! pa označuje centre 5. stopnje in središča 
na njihovem vplivnem območju): 

• Koper (6): Ilirska Bistrica (4), Izola (4), Piran (4), Postojna (4) 
(delno), Sežana (4) 

• Nova Gorica (6): Ajdovščina (4), Idrija (4) (delno), Tolmin (4) 
• Kranj (6): I Jesenice (5) (delno), Radovljica (4) (delno)l, Škofja 

Loka (4), Tržič (3) 
• Ljubljana (9): Cerknica (3), Domžale (4), Grosuplje (3), 

\Kočevje (4), Ribnica (3)1, Kamnik (4), Litija (3), Logatec (3), 
Postojna (4) (delno), Vrhnika (3), I Trbovlje (5), Hrastnik (3), 
Zagorje (3) 

• Novo mesto (6): Črnomelj (4), Metlika (3), Trebnje (3), IBrežice 
(5), Krško (4), Sevnica (3) (delno) 

• Celje (7): Laško (3), Mozirje (3), Sevnica (3) (delno), Slovenske 
Konjice (3), Šentjur pri Celju (3), Šmarje pri Jelšah (3), Šoštanj 
(3), Velenje (3), Žalec (3) 

• Maribor (8): Lenart (3), Ruše (2), Slovenska Bistrica (3), \Siovenj 
Gradec (5), Dravograd (3), Ravne (4), Radlje (3)đ, Ptuj (5), 
Ormož (3) 

• Murska Sobota (6): Gornja Radgona (3), Lendava (3), Ljutomer 
(4) 

Vrišer I. (15) navaja naslednje mežoregije in mikroregije: 
1. Primorje z mikroregijami: 1.1. Piran, 1.2. Izola, 1.3. Koper, 1.4. 

Sežana 
2. Notranjska z mikroregijami: 2.1. Ilirska Bistrica, 2.2. Postojna, 

2.3. Cerknica 
3. Goriška z mikroregijami: 3.1. Ajdovščina, 3.2. Idrija, 3.3. Nova 

Gorica, 3.4. Tolmin 
4. Gorenjska z mikroregijami: 4.1. Jesenice, 4.2. Kranj, 4.3. 

Radovljica, 4.4. Škofja Loka, 4.5. Tržič 
5. Osrednjeslovenska mezoregija z mikroregijami: 5.1. Logatec, 

5.2. Vrhnika, 5.3. Ljubljana, 5.4. Domžale, 5.5. Kamnik, 5.6. 
Litija, 5.7. Grosuplje, 5.8. Ribnica, 5.9. Kočevje 

6. Dolenjska z mikroregijami: 6.1. Črnomelj, 6.2. Metlika, 6.3. 
Novo mesto, 6.4.Trebnje 

7. Zasavje z mikroregijami: 7.1. Zagorje, 7.2. Trbovlje, 7.3. 
Hrastnik 

8. Spodnjeposavska z mikroregijami: 8.1. Sevnica, 8.2. Krško, 
8.3. Brežice 

9. Savinjska z mikroregijami: 9.1 .Šmarje pri Jelšah, 9.2. Šentjur 
pri Celju, 9.3. Celje, 9.4. Žalec, 9.5. Mozirje, 9.6. Velenje, 9.7. 
Slovenske Konjice 

10. Jugovzhodna Koroška z mikroregijami: 10.1. Slovenj 
Gradec, 10.2.Ravne, 10.3.Dravograd, 10.4. Radlje 

11. Podravska z mikroregijami: 11.1. Maribor, 11.2. Ruše, 
11.3.Lenart, 11.4. Slovenska Bistrica, 11.5. Ptuj, 11.6. Ormož 

12. Pomurska z mikroregijami: 12.1. Gornja Radgona, 12.2. 
Ljutomer, 12.3 Murska Sobota, 12.4. Lendava 

Navajamo pa še dve strokovni regionalizaciji, Urada RS za 
prostorsko planiranje (13) In P. Fistra Arhitekturne krajine In regije 
Slovenije (3), ki vsaka Iz svojega zornega kota skušata očrtatl 
slovenske regije. 

Urad RS za prostorsko planiranje (13) razlikuje pokrajine (regije) 
In upravne enote: 
• Koprska pokrajina: Izola, Koper, Piran, Postojna (s Cerknico 

In Ilirsko Bistrico) ter Sežana 
• Novogorlška pokrajina: Idrija, Nova Gorica (z Ajdovščino) In 

Tolmin 
• Kranjska pokrajina: Jesenlce-Radovljlca In Kranj (s škofjo Loko) 
• Ljubljanska pokrajina: Kočevje (z Ribnico), LJubljana (z 

Domžalami,Grosupljem, Kamnikom,Litijo, Logatcem, Vrhniko), 
Trbovlje (s Hrastnikom in Zagorjem) 

• Novomeška pokrajina: Brežice-Krško (z Brežicami, Krškim in 
Sevnico), Črnomelj (z Metliko) in Novo mesto (s Trebnjem) 

• Celjska pokrajina: Celje (z Laškim, Slovenskimi Konjicami, 
Šentjurjem pri Celju, Šmarjem pri Jelšah in Žalcem), Velenje (z 
Mozirjem) 

• Slovenjgraško-Ravenska pokrajina: Dravograd, Ravne, 
Slovenj Gradec (In Radljami) 

• Mariborska pokrajina: Maribor (z Lenartom, Pesnico, Rušami 
in Slovensko Bistrico) in Ptuj (z Ormožem) 

• Murskosoboška pokrajina: Murska Sobota (z Gornjo 
Radgono, Lendavo in Ljutomerom) 

P. Fistra obsežna raziskava slovenske arhitekturne krajine, ki je 
zasnovana po homogeni metodi, razlikuje naslednje regije (3): 
• Skupina primorskih regij: 1. Soško-Vipavska in Kraško- 

Primorska regija 
• Skupina Idrijsko-notranjskih regij: 3. Idrijsko-trnovska in 4. 

Notranjsko-Brkinska regija 
• Samostojna 5. Gorenjska regija 
• Samostojna 6. Ljubljanska regija: 
• Skupina Dolenjskih regij: 7. Ribniško-Kočevska, 8. 

Belokranjska, 9. Dolenjska in 10. Zasavska regija 
• Samostojna Štajerska regija:11. Savinjsko-Kozjanska regija 
• Samostojna 12. Koroška regija 
•Skupina podravsko-pomurskih regij: 13. Dravska in14. 

Pomurska regija 

Družbenogeografsko regionalizacijo Slovenije dodatno zapletata 
še dve dejstvi. V prvem primeru gre za ne tako redko enačenje 
upravne razdelitve z regionalizacijo. Pri tem se niso veliko ozirali, 
ali se je administrativna ureditev ujemala z dejanskimi regionalnimi 
odnosi. Drugo, nič manj pomembno dejstvo Je, da so se v ljudskem 
spominu še dolgo ohranile nekdanje upravne ureditve, ki se Jih je 
pogostoma enačilo z regijami (npr. štajerska, Istra, Notranjska, 
Prekmurje itd.) (18; 21). To je še zlasti veljalo v primeru velikih ali 
srednje velikih enot ter če se je upravna ureditev obdržala več 
desetletij. Zato nemara ne bo odveč, če na kratko povzamemo, 
kakšna je bila upravna delitev Slovenije v posameznih dobah. 

Razvoj javne uprave v Sloveniji datira od I. 1849-50, ko so v 
takratni Habsburški monarhiji vpeljali občine, upravne in sodne 
okraje ter dežele namesto prejšnjih fevdalnih gospostev. Pod 
Avstro-Ogrsko je bilo slovensko državno ozemlje v sedmih 
deželah (Kranjska, Koroška, štajerska, Goriška, Trst In Istra ter 
na Ogrskem) ter je bilo razdeljeno na 22 okrajev In na 3 mesta s 
statusom okraja (21). Občin je bilo na sedanjem ozemlju Slovenije 
1241 (18). Te razmere so se v skorajda nespremenjeni obliki 
obdržale do razdobja 1929-36, ko so oblasti takratne Dravske 
Banovine Kraljevine Jugoslavije pristopile h komasacij občin in k 
postopnemu preurejanju okrajev, število občin so znižale na 469, 
število okrajev pa so zvečale na 25; poseben okrajni status so 
priznali še štirim mestom (18). Tudi Italijanske oblasti v Julijski 
krajini (zahodna Slovenija) so v tem času Izvedle obsežno upravno 
reformo in namesto avstroogrske delitve na okraje razdelile na 
štiri province (Gorica, Trst, Pula in Reka). Po I. 1945 so sprva 
opustili upravno razdelitev na občine, okraje pa ohranili. L. 1949 
so Slovenijo razdelili na 27 okrajev (brez Koprskega okraja, ki je 
bil še del Svobodnega tržaškega ozemlja) (2, 18). Občine so 
znova obnovili 1.1952, ko so Slovenijo razdelili na 380 občin, 20 
okrajev In 3 mesta (2, 18). Po 1.1955, ko so začeli z uvajanjem 
"komun", pa so to delitev postopoma opuščali In ob tem reducirali 
število takratnih pretežno majhnih občin ter upravnih okrajev. Po 
I. 1958 so bile majhne občine, razen nekaj Izjemnih primerov, 
dokončno odpravljene, njihovo število se je zmanjšalo na 62 
"komun". Okraje pa so ukinili 1.1965, potem ko so jih najprej strnili 
v 11, nato v 8 oziroma v 4 okraje (2, 18). 
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Upravna razdelitev na sedanjem ozemlju Republike Slovenije po večjih upravnih reformah 

Uprava leta Dežele Oblasti Okraji Mesta- 

okraji 

Občine 

1849 
1939 

1952 

1955 
1965 

7 

(2) 

22 

25 
20 

11 

3 

4 

J 

1241 

469 

380 

130 

62 

Iz prikazanega je mogoće povzeti, da se pri razglabljanjih o 
pokrajinah (regijah) kot vmesnih upravnih in samoupravnih enotah 
med občinami in državo moramo najprej odločiti ali bomo dali 
prednost regionalizaciji z manjšimi ali z večjimi regijami. V prvem 
primeru bi se njihovo število gibalo med 25 in 17, v drugem pa 
med 14 in 8 (ali celo 7). (Seveda so možne še vmesne 
kompromisne ali celo ekstremne inačice, npr. samo tri regije). 
Vsaka med temi variantami ima določene prednosti in slabosti. 

Prednosti majhnih regij so: večja prilagoditev lokalnim in 
mikroregionalnim potrebam in interesom prebivalstva, navezava 
na tradicijo 19. in prve polovice 20. stoletja, zadostitev različnim 
regionalnim pobudam in pričakovanjem ter uveljavitev večjega 
števila upravnih središč, od katerih mnogi pričakujejo delovna 
mesta in prednosti pri financiranju. Slabosti majhnih regij pa so: 
dražja in številčnejša uprava, pogosto premajhno število 
prebivalcev-uporabnikov in zato nujnost subvencioniranja, v dobi 
motorizacije in medijskega komuniciranja nepotrebno in 
nesmiselno drobljenje, težje načrtovanje in urejanje prostora, 
ekološkega varstva In infrastrukturnih omrežij, problematičnost 
nekaterih središč zaradi njihove slabe opremljenosti In majhnosti. 

Prednosti velikih regij pa bi bile naslednje: večje možnosti za 
izvajanje regionalne razvojne politike in regionalnega urejanja 
prostora, ekologije, Infrastrukturnih omrežij ter šolskih In 
zdravstvenih omrežij; cenejša uprava, naslonitev na središča, ki 
so že ustrezno opremljena, večje število prebivalcev-uporabnikov, 
odmaknjenost od lokalnih ali mikroregionalnlh "lokalizmov" ter 
lažja uskladitev teritorialne organiziranosti različnih upravnih služb, 
Inšpekcij, sodstva Itd. Med slabostmi lahko navedemo: 
odmaknjenost oziroma pomanjkanje posluha za lokalne in 
mlkroregionalne interese prebivalstva, izostanek skupnih 
interesov ali celo nasprotujoči se Interesi pri prebivalcih, ki žive 
na različnih koncih velike regije, težje politično obvladovanje 
prostora ter nevarnost regionalnega centralizma, še posebej pri 
delitvi sredstev. 

Varianta oblikovanja malih regij. Če uporabimo središča 4-7. 
hierarhične stopnje kot osnovo za oblikovanje regij, dobimo število 
14-17 regij. Z določenimi pomisleki in zadržki lahko razglabljamo 
tudi o možnosti tvorjenja regij v nekaterih odmaknjenih ali 
regionalno svojskih predelih. Takih primerov je sedem (Črnomelj, 
Idrija, Kočevje, Ljutomer, Sežana, Tolmin In morda Kamnik- 
Domžale); skupno število bi se na ta način povzpelo na 24-25, 
vendar se moramo zavedati, da bodo nekatere med temi regijami 
Imele zelo malo prebivalstva (pod 25.000) in da bodo razmeroma 
slabo opremljene s storitvenimi dejavnostmi (16; 17). 

Variante oblikovanja velikih regij. V tem primeru je možnih več 
Inačic. Če vzamemo zgolj središča 5-7. stopnje, dobimo osem 

regij (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova 
Gorica in Novo mesto). Imele bi nad 100.000 prebivalcev. Slaba 
stran takšne rešitve je, da zapostavlja nekatere dokaj samosvoje 
regije, kot so Jugovzhodna Koroška, Spodnje Posavje, Zasavje 
in Notranjsko. Upoštevajoč tudi ta območja, bi se njihovo število 
dvignilo na 12, velikostna meja pa bi se spustila na približno 70.000 
oziroma celo na 50.000 (Zasavje). Regionalizacije v preteklosti 
so ocenjevale to členitev kot najustreznejšo in kot primerno za 
policentrični razvoj Slovenije. Po nekaterih upravičenih predlogih 
pa bi mednje sodile še dve: Spodnjepodravska (Ptujska) in 
Zgornjesavinjska (Velenjska), s čemer bi se njihovo število 
zvečalo na 14 (16; 17). Po drugi strani pa se v zadnjem času 
zavzemajo nekateri vladni uradi in prostorski planerji, za manjše 
število večjih regij, ki naj bi jih bilo le osem ali celo samo sedem 
(Primorje, Goriška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Dolenjska, 
Savinjska, Podravska in Pomurska) (13). Njihova velikost bi tudi 
ustrezala normativom, ki jih priporoča EU. 

Lahko povzamemo: sodeč po različnih komentarjih in predlogih je 
moč razbrati, da bi javni upravi bolj ustrezalo manjše število regij, 
ki bi bile zato večje in z dobro opremljenimi središči. V nekaterih 
političnih krogih, na podeželju, v odmaknjenih predelih in tam, kjer 
je še živa misel na nekdanjo upravno ureditev, pa prevladuje 
interes in zahteva po formiranju manjših regij. Vse to še dodatno 
povzroča znatna razhajanja pri razpravah o regionalizaciji. Glede 
na to ne moremo pričakovati, da bi v kratkem prišli do enotne 
(socialnoekonomske) regionalizacije Slovenije, ki bi bila 
zadovoljiva po strokovni plati kot po upravni in politični. 

S potrditvijo regionalizacije in z odločitvijo glede velikosti regij 
težav ne bo konec. Lahko pričakujemo številne ugovore proti 
zamišljeni regionalizaciji, ki se bodo sklicevali na tradicijo in 
historično dediščino, naravno oblikovanost, poseben položaj in 
pomen, voljo prebivalstva, referendumsko odločanje itd. Nič manj 
pa ne bo pomislekov, kako v stvarnosti izvesti delitev na pokrajine, 
saj je že iz strokovnih obravnav razvidno, da obstaja več območij, 
ki so gravitacijsko neopredeljena, ki teže k dvem ali več središčem 
ali je predvideno središče prešibko, da bi prevzelo povezovalno 
vlogo oziroma bi bila zamišljena pokrajina populacijsko in 
ekonomsko šibka. Takih in podobnih primerov je kar nekaj. Za 
ilustracijo prvega primera naj navedemo idrijsko območje, ki hkrati 
teži k Ljubljani in Novi Gorici. Drugi primer lahko ponazorimo z 
morebitno Notranjsko regijo, katere središče v Postojni je očitno 
prešibko, da bi uspešno premagovalo konkurenčne vplive 
Ljubljane in Kopra. Populacijsko in gospodarsko šibkih regij je 
med predlaganimi kar nekaj: Bela Krajina, Zasavje, Tolminsko, 
Prleklja. Težave bodo tudi zaradi različnih lokalizmov In 
medsebojne netolerantnosti. Risanje regionalizacije na zemljevidih 
je morda kar zanimivo in zabavno opravilo, izvedba regionalizacije 
pa bo, ne glede na probleme s pravno zasnovo, vse kaj drugega." 
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POROČILO O DELU KOMISIJE IN 

ODDELKA ZA PETICIJE DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

LETO 1997 

) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Komisija za peticije 
Številka: 020-02/90-14 
Datum: 26.3.1998 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije je na 
7. seji dne 13. februarja 1998, ob obravnavi poročila o delu 
Komisije in Oddelka za peticije za leto 1997, sprejela naslednji 

SKLEP 

Komisija za peticije je obravnavala poročilo o delu Komisije in 
Oddelka Državnega zbora Republike Slovenije za peticije za 
leto 1997 in ga sprejela. 

Komisija za peticije predlaga, da se poročilo objavi v Poročevalcu 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Predsednik 
Zoran Lešnik, l.r. 

Številka: 020-02/90-14 
Datum: 28.1.1998 

POROČILO 

O DELU KOMISIJE IN ODDELKA ZA 
PETICIJE DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
za leto 1997 

Pravica do peticije in do drugih pobud splošnega pomena je 
določena v 45. členu ustave Republike Slovenije in zagotavlja 
posamezniku oziroma vlagatelju varstvo pred državo tako, da le- 
ta ne sme zaradi vložene peticije ali pobude zoper njega izvajati 
nikakršne represije. Pravica do peticije je opredeljena kot politična 
pravica in svoboščina. 

Pristojnosti Komisije za peticije so določene z Odlokom o 
ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (Ur. I., 
št. 5/97), na podlagi katerega komisija: 

• obravnava pritožbe in predloge državljanov, v katerih opozarjajo 
na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov; 

• obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, 
ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo takšne zadeve po veljavnih 
predpisih; 

• proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, 
ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom 
ter ugotavlja vzroke zanje; 

• obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, 
ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe 
za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih 
interesov državljanov. 

Pristojnosti Oddelka za peticije so določene v Pravilniku o 
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organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službah Državnega 
zbora, na podlagi katerega: 

Oddelek za peticije, ki poleg nalog za Komisijo za peticije, 
obravnava tudi peticije, vloge in pritožbe, opravlja strokovne 
zadeve v zvezi s preizkušanjem peticij, vlog in pritožb, naslovljenih 
ali odstopljenih Državnemu zboru. 

Komisija za peticije je opredelila način svojega dela na svoji 1. seji, 
kjer je bilo posebej poudarjeno, da Oddelek za peticije v 
zahtevnejših primerih in obvezno v primerih kolektivnih vlog 
pripravi za posamezne zadeve posebne informacije, ki naj bodo 
praviloma obsežnejše, priloži ustrezno listinsko dokumentacijo in 
tudi že pripravi osnutke ponujenih in sprejemljivih rešitev. Oddelek 
za peticije mora pripraviti dvomesečne informacije o vseh prispelih 
vlogah in jih predložiti komisiji v obravnavo in sprejem. 

Komisija za peticije in njen oddelek sta v letu 1997 obravnavala 
533 vlog, pritožb, pobud in predlogov državljanov. Obravnavane 
so bile vloge, ki so jih državljani naslovili neposredno na njun 
naslov ali so jih odstopili v reševanje Urad predsednika Republike 
Slovenije, Kabinet predsednika Državnega zbora in predsedniki 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije in drugi. 

Vloženih je bilo 533 pismenih vlog. Strokovni delavci Oddelka za 
peticije pa tedensko sprejmejo na razgovor tudi nepovabljene 
stranke, ki želijo ustno informacijo glede svojega problema in jo 
glede na naše pristojnosti tudi dobijo. Oddelek za peticije teh 
razgovorov ne evidentira, ker vsako stranko posebej opozorimo 
na to, da Komisija za peticije obravnava samo pismeno vložene 
vloge. 

Od skupnega števila vloženih vlog (533) so bile na prvem mestu 
vloge, ki se nanašajo na priznanje statusa žrtve vojnega nasilja 
(208 ali 39,1 %), nato stanovanjske zadeve (88 ali 16,5 %), na 
delo pravosodnih organov (71 ali 13, 3 %), komunalne zadeve 
(22 ali 4,12 %), socialno varnost (18 ali 3,4 %) davke (16 ali 3 %), 
državljanstvo (13 ali 2,4 %), delovno-pravno področje (28 ali 5,2 
%). 69 vlog ali 12,9 % od skupnega števila obravnavanih vlog pa 
je zajemalo problematiko, ki se ne veže na posebej obravnavane 
najbolj značilne skupine pritoževanj. 

V primerjavi z letom 1996 se je število obravnavanih vlog zvišalo 
od 364 v letu 1996 na 533 v letu 1997. 

Komisija je obravnavala vloge, pritožbe, predloge in pobude na 6- 
ih sejah, organizirala delovne sestanke s predstavniki ministrstev, 
centri za socialno delo in upravnimi enotami. Opravljenih je bilo 16 
ogledov na terenu. Ogledov so se udeležili delavci Oddelka za 
peticije in posamezni člani komisije, stranke oziroma vlagatelji in 
predstavniki organov, ki so sicer pristojni za odločanje. 

Podrobnejši podatki o vloženih vlogah v letu 1997 so razvidni iz 
priloženih tabel na koncu poročila. 

Najpomembnejše značilnosti po skupinah zadev, ki sta jih v letu 
1997 obravnavala Komisija in Oddelek za peticije, so podrobneje 
navedene v nadaljevanju tega poročila. 

UPRAVNE ZADEVE 

Na podlagi pripada zadev s tega področja in na podlagi nekaterih 
značilnejših vlog, bi podali pravzaprav samo najpomembnejše 
ugotovitve, ki izstopajo iz obravnave vlog na Komisiji za peticije 
in v okviru Oddelka za peticije. 

Že na samem začetku je potrebno poudariti, da je bilo sodelovanje 

resornih ministrstev in tudi upravnih enot v obravnavi posameznih 
vlog korektno, da so bila priporočila upoštevana in da pri obravnavi 
nismo naleteli na večje težave ali celo odklanjanje sodelovanja. 
Ne glede na to, pa moramo opozoriti na naslednje: 
Dolgotrajnost upravnih postopkov je morda najbolj pereče 
vprašanje, ki se v vlogah državljanov kaže že kot upravičeno 
nezaupanje v pravno urejenost države. Nespoštovanje rokov 
ima svoje objektivne in tudi subjektivne razloge. Med prve štejemo 
neustrezno kadrovsko zasedbo in razmeroma velik pripad zadev 
na določenih upravnih segmentih. Obstajajo pa seveda tudi 
povsem subjektivni razlogi, kot je nepoznavanje postopka in 
pomanjkanje izkušenj in znanja pri samem sprejemanju odločitev, 
kar posledično povzroča tudi relativno velik pripad pritožb na 
drugostopnih organih. Če k temu dodamo še dolgotrajnost v 
sproženih upravnih sporih, dobimo sliko delovanja državne 
uprave, ki nam ne more biti v čast. 

Za ilustracijo podajamo primer vloge, kjer je bil zahtevek za 
upravno odločitev podan v letu 1993, upravni organ je o zahtevku 
sicer odločil, vendar je po pritožbi stranke drugostopni organ že 
v juniju 1994 odločbo odpravil in zadevo vrnil v ponovni postopek. 
Šele ob vlogi stranke, konec leta 1997, smo s posredovanjem 
uspeli sprožiti nadaljevanje postopka. 

Razmisliti bi bilo potrebno morda o določitvi realnejših rokov, 
kadrovski okrepitvi na kritičnih področjih, izobraževanju upravnih 
delavcev in tudi inštruktaži v zahtevnejših upravnih zadevah. 

Postopki denacionalizacije sodijo med najbolj kritične. Zadeve iz 
nerazumljivih razlogov zastanejo sredi že pričetega postopka ali 
celo tik pred izdajo odločbe. Po izdaji delne odločbe se postopek 
pogosto kar ustavi. Težave nastopajo tudi pri določitvi oblike 
odškodnine ter pri izpodbijanju višine odškodnine s strani 
Slovenskega odškodninskega sklada. Na vse to opozarjajo 
razlaščenci tudi javnost prek svojega združenja in se zato splošne 
zahteve odražajo tudi v posamičnih vlogah. 

Primer. Vloga za denacionalizacijo je bila podana marca 1992. 
Postopek je bil sicer uveden takoj, vendar je bila izdana le delna 
odločba v februarju 1994. Na našo urgenco je bil postopek ponovno 
sprožen, vendar z dopisom stranki začasno prekinjen v aprilu 
1997. Dejstvo je, da o zahtevku ni odločeno niti na prvi stopnji, s 
tem da stranki ni izdan niti sklep o tem, kaj mora še storiti, če so 
ovire za nadaljevanje postopka na njeni strani. 

Postopki za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije prav 
tako še vedno predstavljajo zanteve večje skupine vlog, tako v 
smislu pospešitve postopka, kot tudi opozarjanja na neživljenjske 
odločitve. Problem zagotovitve trajnega vira preživljanja je za ljudi 
z neurejenim državljanstvom pogosto nepremostljiv. Tudi 
izpolnjevanje pogoja odpusta iz sedanjega državljanstva v mnogih 
primerih predstavlja za prosilca izjemno težavo. Presoja o 
nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države včasih 
uveljavlja zadržke za sprejem v državljanstvo tudi pri osebah, ki 
od rojstva živijo v Sloveniji ali imajo tukaj družine in se zato zastavlja 
vprašanje, kaj bomo z njimi. 

Primer. Vlagatelj je bil rojen v Ajdovščini pred več kot štiridesetimi 
leti. Kot otrok oficirja je bil vpisan v državljansko knjigo kot Srb. 
Vse svoje življenje živi v Sloveniji, od leta 1980 je poročen s 
slovensko državljanko in je oče dveh otrok s slovenskim 
državljanstvom. Pa vendar ne more pridobiti državljanstva 
Republike Slovenije. Razlogi, vidni iz vloge in prilog, so v tem, da 
bi sprejem v državljanstvo Republike Slovenije pomenil "nevarnost 
za javni red in mir", kar je verjetno posledica tega, da je ob 
osamosvojitvi prestajal zaporno kazen na Dobu. 

Tudi po naši presoji bi bilo treba preveriti ustreznost zakonodaje 
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in prakse v sedanjih normaliziranih razmerah v naši državi in v 
njenem okolju. 

Problematika tujcev v vlogah sicer ni bistveno prisotna, razen 
izjem zatečenih tujcev, ki državljanstva niso uspeli pridobiti. 

Problemi posegov v prostor ali problematika v prostoru so 
poseben, specifičen del upravnih zadev. Gradnje v prostoru so 
problematične tako za investitorje, kot tudi za mejaše predvidene 
gradnje. 

Pridobitev dovoljenja za gradnjo je lahko velik problem za 
investitorja, če se mu zaradi škodoželjnosti ali drugačne osebne 
zamere na postopek "obesi" sosed, ki ima lastnost stranke v 
postopku kot mejaš ali kot oseba, katere interesi bi lahko bili 
prizadeti. Upravni organi namreč utemeljenosti pritožb in pripomb 
zoper potrebna gradbena dovoljenja ne ocenijo do te mere, da bi 
za pritožbo podali oceno njene utemeljenost ali oceno, daje pritožba 
v popolnosti neutemeljena in šikanozne narave.Tako se postopek 
zavleče v izključno škodo investitorja, saj pritožnik trpi le stroške 
upravne takse. 

Primer. V zadevi je bilo izdano lokacijsko dovoljenje v januarju 
1996, sosed, ki po oceni upravnega organa sploh ni stranka v 
postopku, se je pritožil mnogo prepozno, šele čez osem mesecev. 
Pritožba je bila pred izdajo gradbenega dovoljenja obravnana kot 
vloga za obnovo postopka. Zoper negativno odločitev prvostop- 
nega organa se je sosed pritožil, drugostopni organ je pritožbo 
zavrnil, sosed pa sprožil upravni spor, ki se lahko zavleče nekaj 
let. Investitor tako ne more pridobiti gradbenega dovoljenja in 
pričeti z gradnjo, čeprav je pritožba po vseh dosedanjih ocenah 
popolnoma neupravičena. Za nastalo škodo bi vsekakor moral 
odgovarjati tisti, ki jo je z neupravičenim pritoževanjem tudi 
povzročil. 

Razmisliti je potrebno o možnosti, da bi že upravni organ ocenil 
pritožbo kot neutemeljeno in šikanozno, tako da bi imel investitor 
že v upravni odločbi temelj za odškodninski zahtevek do 
"neupravičenega" pritožnika. Le tako bi bilo možno, da se v 
lokacijskih postopkih izognemu ravnanjem šikanozne narave. 

Vprašanje emisij v prostor prav tako zahteva drugačno pozornost, 
kot jo prizna sedanja praksa na tem področju. Nesporno je, da 
lahko mizarska delavnica povzroča emisije, ki so moteče za 
sosednje bivanjske prostore, toliko bolj moteča je lahko kleparska 
delavnica, ki uporablja hrupnejšo strojno opremo. Torej bi tudi v 
stanovanjskih naseljih, kjer prostorski akti dovoljujejo obrtno 
dejavnost, bilo treba razmišljati o motenju neposrednih sosedov 
in nadomestilu za manjvrednost njihovega stanovanjskega 
prostora. 

Bolj bi morali razmišljati tudi o ustrezni renti za degradiranost 
stanovanjskega prostora zaradi emisij hrupa, ki so povzročene 
sicer posredno, pa vendar zgolj zaradi dejavnosti, ki jo opravljajo 
zasebniki ali podjetja s čistim profitnim namenom. Med takšne 
dejavnosti nedvomno sodi gostinska dejavnost, predvsem pa 
dejavnost nočnih lokalov, to je dalj časa odprtih gostinskih lokalov 
in diskotek. 

Primer iz Ljubljane, ki je odmeven tudi v tisku, so nočni lokali na 
Kersnikovi ulici. Prostorski akti so stari In take dejavnosti ne 
opredeljujejo. Lokali sicer poslujejo s pridobljenimi dovoljenji, ki pa 
za njihovo dejavnost niso ustrezna. Hrup, ki ga na ulici skozi vso 
noč pozvročajo prihajoči in odhajajoči gostje lokalov, je za 
stanovalce zelo moteč, zato želijo omejitev obratovalnega časa. 
Lastniki lokalov pa časa obratovanja zaradi dejavnosti ne morejo 
bistveno spreminjati. 

Nikakor ni namen, da bi tovrstne dejavnosti preprečevali, vendar 

bi morali lastniki, če se dejavnost odvija v stanovanjskih naseljih, 
nameniti več pozornosti temu, da se zagotovi mir in urejenost v 
okolici lokala samega ali celo plačati odškodnino ali "rento" 
neposredno prizadetim sosedom. 

Opozoriti je treba tudi na ravnanje državnih organov, ki v postopkih 
davčnih izterjav ravnajo povsem drugače kot v ostalih upravnih 
postopkih. O vprašanjih davčnih obveznosti namreč relativno 
hitro odločijo in se ob neporavnavanju obveznosti tudi zelo hitro 
"dogodi" izvršba. Že v tistih primerih, ko davčni dolžnik zaprosi 
za odpis, odlog ali obročno odplačevanje nastalega dolga, pa so 
upravni postopki, pri istem upravnem organu vsaj tako dolgotrajni 
kot vsi ostali. Prav gotovo so tudi primeri, ko bi bilo nujno upoštevati 
socialni položaj družine, pa vendar izvršba poteka, ne glede na 
to, da dolžnik v svoji pritožbi navaja številne razloge za odlog. 

Vsaj v takih primerih bi moral upravni organ hitro presoditi 
utemeljenost zahteve oziroma zaprosila stranke in ne le slediti 
postopkovnim rokom izterjave. 

Nedvomno je vredno opozoriti še na en problem, ki morda z 
vsem navedenim nima nikakršne zveze, pa vendar posledično, 
vsaj na področju davčnih obveznosti, pritisne na davčne 
zavezance. Problem je zlasti v finančni disciplini in izpolnjevanju 
pogodbenih obveznosti. Predvsem iz teh razlogov marsikatero 
zasebno podjetje in posameznik pristaneta v škarjah davčnih 
dolgov, pogosto pa tudi v obveznostih bančnih in zasebnih kreditov. 

Ne da bi to sodilo v področje upravnih zadev, je smiselno opozoriti 
na problematiko finančne discipline in sodnega varstva 
civilnopravnih pogodbenih poslov. Vendar to posega že v sklop 
ocene dela sodišč. 

• Dolgotrajnost postopkov "vojnih" zakonov 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja, zakon o vojnih veteranih in zakon 
o vojnih invalidih (popularno imenovani "vojni" zakoni) so začeli 
veljati 1.1.1996. 

Z dnem uveljavitve zakonov so se pričele prevedbe statusov 
vojnih invalidov in njihovih družinskih članov po uradni dolžnosti, 
medtem ko so bili za priznanje statusa vojnega veterana in statusa 
žrtve vojnega nasilja ter iz teh statusov izhajajočih pravic potrebni 
individualni zahtevki. 

Priznanje statusa vojnega veterana je vezano na javno listino, 
torej potrdilo iz uradne evidence oziroma na odločbo ZPIZ-a in 
zato po zakonu ni treba izdajati odločb o statusu (razen za 
negativne odločitve). Zato teče postopek priznavanja pravic hitro. 

Priznanje statusa žrtve vojnega nasilja teče počasi, saj se o 
priznanju v upravnem postopku izda odločba, katere izvršljivost 
je vezana na revizijo na drugostopenjskem upravnem organu. Za 
odločanje na prvi stopnji velja rok, določen z zakonom o splošnem 
upravnem postopku, za revizijo pa je po zakonu predviden enoletni 
rok od sprejema prvostopenjske odločbe v postopek. 

Večina zahtevkov za priznanje statusov žrtev in veteranov je bila 
vložena na upravne enote januarja in februarja 1996. Do 1. 10. 
1997 so upravne enote prejele 53.908 vlog za priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja In 43.748 vlog za priznanje statusa vojnega 
veterana. Se po prejšnjem sistemu pa so vodile 11.264 spisov 
vojnih invalidov in njihovih družinskih članov. 

Do 1.10.1997 so upravne enote pozitivno rešile 33.513 zahtevkov 
za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, vpisale v evidenco 
35.732 zahtevkov za priznanje statusa veterana in izvršile 11.264 
prevedb statusov oziroma osnov za Izplačilo invalidnin za vojnega 
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invalida. Negativno so upravne enote rešile 2553 zahtev za sta- 
tus žrtve vojnega nasilja ter 677 zahtev za vpis v evidenco 
veteranov. 

Skupno (pozitivno in negativno) so upravne enote do 1. 10. 1997 
rešile 76,8 % vseh vlog. Največ nerešenih zadev je na področju 
žrtev vojnega nasilja, saj gre za 17.842 zahtev upravičencev ali 
33 % celotnega števila zahtev žrtev vojnega nasilja. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je od uveljavitve 
"vojnih" zakonov do 1. 10. 1997 prejelo od upravnih enot 29.793 
upravnih zadev, od tega v revizijo 27.013 spisov žrtev vojnega 
nasilja. V postopku revizije je ministrstvo rešilo 15.557 spisov, od 
tega 13.300 spisov žrtev vojnega nasilja. Od tega jih je bilo okoli 
25 % razveljavljenih ali vrnjenih upravnim enotam v ponovni 
postopek. Ministrstvo bo moralo opraviti še 47.505 revizij. 

Z dosedanjim tempom reševanja vlog bodo upravne enote uspele 
rešiti vse vloge žrtev vojnega nasilja najkasneje do konca leta 
1998, medtem ko bi ob dosedanjem tempu dela (11.300 odločb 
letno) pomenilo, da bo ministrstvo, kot drugostopni organ, reševalo 
revizijske postopke več kot štirikrat toliko časa kot prvostopni 
organ oziroma še 4,2 leti. 

Upoštevajoč starost žrtev vojnega nasilja, ki znašajo v povprečju 
več kot 71 let, in dolgotrajnost postopka, je jasno, zakaj je bilo na 
Državni zbor Republike Slovenije vloženih največ peticij, ki so se 
nanašale na prepočasno reševanje zahtev za priznanje statusa 
in pravic na podlagi zakona o žrtah vojnega nasilja. Iz peticij 
izhaja bojazen, da žrtve ne bodo dočakale priznanja statusa in 
pravic, ki jih določa zakon o žrtvah vojnega nasilja in zato 
zahtevajo, da se postopek pospeši. Z rešitvijo statusa želijo 
uveljaviti zlasti ustrezno zdravstveno varstvo, da se jim zagotovi 
plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti 
storitev, zagotovljenih z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. 
Želijo tudi doživljenjsko mesečno rento, saj mnogi nimajo pokojnine 
in bi se jim tako izboljšal socialni položaj. Nekateri želijo uveljaviti 
dobo izgnanstva kot posebno pokojninsko dobo, saj bi na ta 

način že izpolnili pogoje za upokojitev. Drugi želijo uveljaviti pravico 
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 
Med temi je več oseb prijavljenih pri zavodu za zaposlovanje. Tudi 
zaradi pokojninskega zakona upravičencem ni vseeno, kdaj bo 
končan postopek o priznanju statusa in pravic na podlagi zakona 
o žrtvah vojnega nasilja, ker pravice do predčasne upokojitve ali 
posebne dobe ZPIZ upravičencem ne priznava več kot pol leta 
za nazaj od prvega naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. 
Zahtevek za priznanje pokojninske dobe pa je mogoče vložiti na 
ZPIZ samo na podlagi potrdila, izdanega po revizijsko potrjeni 
odločbi o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja. 

Problem hitrejšega reševanja statusa in pravic žrtev vojnega 
nasilja bo postal še večji s sprejemom zakona o skladu za poplačilo 
vojne odškodnine, ker bo šele revizijsko potrjena odločba o 
priznanju statusa žrtve vojnega nasilja podlaga za izdajo odločbe 
o odmeri in izplačilu odškodnine. 

Informacijo o peticijah v zvezi z dolgotrajnostjo postopkov za 
uveljavitev statusa In pravic na podlagi zakona o žrtvah vojnega 
nasilja sta obravnavali Komisija Državnega zbora za peticije na 2. 
seji dne 21. 3. 1997 in na njeno pobudo tudi Odbor Državnega 
zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko na 11. seji 
dne 10.6.1997. Komisija in odbor sta sprejela več sklepov, katerih 
realizacija naj bi prispevala k hitrejšemu uresničevanju zakona o 
žrtvah vojnega nasilja. Čeprav so bili sklepi posredovani Vladi 
Republike Slovenije in Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve in so se nanašali na predloge za ureditev razmer iz njune 
pristojnosti, lahko zaključimo, da vlada še ni sprejela ukrepov za 
Izboljšanje razmer, temveč je na seji dne 11.12.1997 obravnavala 
Informacijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in mu 

naložila, da predlog sklepov uskladi s pristojnimi ministrstvi in jih 
ponovno predloži vladi v obravnavo. 

Ministrstvo je s predlogi sklepov, ki naj bi jih sprejela vlada, seznanilo 
Komisijo Državnega zbora za peticije dne 14. 1. 1998. Hitra 
realizacija predloženih sklepov bi omogočila, da bi bile vse odločbe 
o statusu žrtev vojnega nasilja izdane do konca leta 1998 in da bi 
bila opravljena njihova revizija v roku dveh let. To bi pomenilo, da 
bi lahko vsi preostali upravičenci uveljavili pravice na podlagi 
zakona o žrtvah vojnega nasilja najpozneje s 1. 1. leta 2000. 

Komisija za peticije ponovno ugotavlja, da za izvajanje zakona o 
žrtvah vojnega nasilja niso bili pravočasno zagotovljeni potrebni 
pogoji in revizija odločb še vedno predstavlja ozko grlo, saj 
ministrstvo že presega zakonsko določen rok enega leta, vlada 
pa še ni sprejela ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju. 

• Sklad za poplačilo vojne odškodnine 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja (8. člen) določa, da ima žrtev 
vojnega nasilja pravico do vojne odškodnine po posebnem 
zakonu. Tudi zakon o popravi krivic določa (5. člen), da višino 
odškodnine in postopek za uveljavljanje pravice do odškodnine 
določa in ureja zakon, ki ureja delovanje Sklada za poplačilo 
vojne odškodnine. 

Zakon o Skladu za poplačilo vojne odškodnine doslej še ni bil 
sprejet. Državni zbor je leta 1995 obravnaval predlog zakona - 
prva obravnava. Ob tem je sprejel sklep, da se odločanje in 
sklepanje o predlogu zakona o Skladu za poplačilo vojne 
odškodnine v drugi obravnavi opravi takrat, ko bosta sprejeta 
zakon o žrtvah vojnega nasilja in zakon o popravi krivic. Oba 
zakona sta bila že sprejeta v letu 1995, Državnemu zboru pa 
doslej še ni bil predložen v drugo obravnavo predlog zakona o 
Skladu za poplačilo vojne odškodnine. To pomeni, da je treba 
postopek sprejemanja zakona pospešiti, saj bi šele sprejem 
zakona omogočil uveljavljanje poplačila vojne odškodnine za 
nematerialno škodo, kot to določata zakon o žrtvah vojnega nasilja 
in zakon o popravi krivic. 

Kljub temu da sta na zamudo pri pripravi predloga zakona o 
Skladu za poplačilo vojne odškodnine - druga obravnava opozorila 
Komisija za peticije In Odbor za zdravstvo, delo, družino in 
socialne zadeve, predlog še ni bil predložen Državnemu zboru v 
obravnavo. 

STANOVANJSKE ZADEVE 

Vsa leta so med vlogami ali pritožbami prevladovale stanovanjske 
zadeve. V vlogah so predlagatelji zaprošali za kakršnokoli 
posredovanje pri pristojnih organih zaradi pridobitve stanovanja, 
najema ali odkupa, zniževanja najemnine, pomoči pri saniranju 
denacionaliziranih stavbnih objektih. 

Iz vlog izhaja izredno težka stanovanjska stiska ljudi, bodisi 
mladih, ki si ne morejo ustvariti družine, bodisi starejših, ki si 
stanovanjskega vprašanja v preteklosti ob nizkih dohodkih niso 
uspeli urediti. 

V letu 1997 je število tovrstnih vlog nekoliko upadlo (skupaj jih je 
bilo 127) saj je v LJubljani, kjer je bilo največ teh potreb v zadnjih 
letih, stanovanjski sklad ljubljanskih občin konec leta 1995 le objavil 
razpis za 160 socialnih stanovanj. Vse od leta 1987 pa razpisa ni 
bilo. 
Prednostna lista se je oblikovala skoraj celo leto 1996, pritožbe 
na uvrstitev na prednostno listo pa še vedno niso rešene. 
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Ob tem je bilo kar nekaj zapletov glede pritožbenega postopka 
zoper sklep Upravnega odbora stanovanjskega sklada ljubljanskih 
občin, ki ni imel pravnega pouka. Stranke smo opozorili na to, da 
imajo možnost sprožiti upravni spor oz. tožbo zaradi odprave 
sklepa pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. 

Komisija Državnega zbora je že več let opozarjala na nujnost 
sprejetja nacionalnega stanovanjskega programa, ki je bil poslan 
v Državni zbor konec leta 1995. Doslej je bila opravljena le prva 
obravnava. Komisija za peticije je osnutek stanovanjskega 
programa obravnavala že v letu 1996. 
Kljub temu pa je treba na to vprašanje opozoriti tudi v tem poročilu 
in zlasti apelirati na Državni zbor, da se program čimprej sprejme. 

Komisija Državnega zbora za peticije se pri svojem delu zlasti 
srečuje s stanovanjskimi problemi socialnih upravičencev, za 
katere reševanje stanovanjskega vprašanja so zavezane občine. 
Komisija je ugotovila, da obstoječi sistem financiranja občin le- 
tem ne zagotavlja, da bi lahko uresničevale naloge, ki jim jih 
nalaga stanovanjski zakon, pri čemer je posebej pereče 
zagotavljanje socialnih stanovanj predvsem za mlade družine in 
invalide. Nujno bi bilo, da se sprejme dogovor o sistemskem 
zagotavljanju sredstev kot stanovanjski tolar ali iz dohodka na 
premoženje; da se uvede davek na stanovanja, kupljena po 
stanovanjskem zakonu, ali da se uvedejo druge oblike osebnega 
izrekanja za solidarnostno združevanje sredstev. V ta namen 
dana sredstva naj bi bila olajšava pri dohodnini. 

Nujno je, da se spodbuja stanovanjsko hranilništvo, s čimer bi 
bila dana motivacija za individualno angažiranje pri reševanju 
lastnega stanovanjskega vprašanja. 

Upoštevati je treba dejstvo, da bi se z oživitvijo stanovanjske 
gradnje spodbudila tudi gradbena operativa ter vse druge 
dejavnosti, ki so povezane z gradnjo in opremo stanovanj, s tem 
pa bi se odprla številna delovna mesta, ki jih v gospodarstvu 
močno primanjkuje. 

Občine naj bi predvsem z zagotovitvijo kumunalno opremljenih 
zemljišč prispevale svoj aktivni delež v projektu gradnje stanovanj 
na manj vrednih območjih. 

Na kratko naj se dotaknemo še naslednjih primerov, ki so bili 
individualno obravnavani na sejah komisije, in sicer: 

• problem vojaških stanovanj in vloga Združenja "Jernejeva 
pravica" iz Maribora, 

• kolektivna vloga stanovalcev delavskega doma v Kranju, 
• primer vrnitve denacionalizirane stavbe v Ljubljani, ki je 

razglašena za kulturni spomenik. 

Problematika vojaških stanovanj se pred komisijo pojavlja že od 
osamosvojitve naprej. Ljudje, ki so ostali v "vojaških stanovanjih" 
bivše JLA, katerih lastnik je postala Republika Slovenija, upravljalec 
pa Ministrstvo za obrambo, že vsa leta živijo v negotovosti, da jih 
prej ali slej čaka izselitev. To velja še posebej za tiste, za katere je 
bilo pravnomočno odločeno, da morajo stanovanje zapustiti. 

V letu 1994, ko je bila večina pritožb pravnomočnih in je bilo 
pričakovati številne deložacije, so razni organi in institucije, na 
katere so se prizadeti obračali, apelirali na predsednika Vlade, da 
se deložacije zaustavijo. 
Tako je Vlada RS na svoji 140. seji 25.4.1995 sprejela sklep, da 
se do nadaljnjega odložijo postopki deložacij. 

Ustanovljena je bila posebna komisija Vlade za preučevanje 
deložacij Iz vojaških stanovanj, ki naj bi pripravila kriterije, po 
katerih bi presojala dejansko stanje posameznih prosilcev In 
predvsem iz socialnih razlogov apelirala pri pristojnem ministrstvu, 

da odstopi od deložacij ter s stanovalci sklene najemne pogodbe. 

Oddelek za peticije je v letu 1997 zaprosil zgoraj omenjeno komisijo 
za obvestilo o njenem dosedanjem in nadaljnjem delovanju ter 
njeni novi sestavi. 

Pritožbo Združenja "Jernejeva pravica", ki združuje več deset 
stanovalcev v vojaških stanovanjih, pa je Komisija za peticije 
obravnavala skupaj s predstavniki komisije Vlade in predstavniki 
predlagateljev ter sprejela sklep, da apelira na Komisijo Vlade za 
preučevanje deložacij iz vojaških stanovanj, da čimprej sprejme 
kriterije, po katerih bo presojala posamezne primere, ter da svoje 
delo, če je le mogoče, pospeši, posebej v primerih, kjer gre za 
težko socialno in zdravstveno problematiko v družini. Ob tem naj 
se upoštevajo tudi ugotovitve Varuha človekovih pravic, zapisane 
v poročilu iz leta 1995. 

Na predlog predstavnikov združenja je Komisija za peticije vladni 
komisiji predlagala preučitev možnosti, da bi na sejah komisije 
sodelovali tudi predstavniki združenja. Komisija za peticije še ni 
seznanjena o realizaciji teh sklepov . 

Komisija za peticije je v letu 1997 obravnavala tudi obsežno 
peticijo stanovalcev bivšega delavskega doma Kranj, ki ga je 
lastnik Tekstilindus v stečaju odprodal privatnemu podjetju v 
Kranju. 

V času prodaje je bilo v domu približno 350 stanovalcev, pretežno 
bivših delavcev podjetja Tekstilindus, ki so jih v preteklih 20-ih 
letih zaposlili v podjetju. V domu ta hip živi tudi nad 100 mld. otrok. 

Novi lastnik je bistveno povečal najemnino z namenom, da bi se 
stanovalci izselili iz doma. Kasneje bi prišlo tudi do odklopa 
ogrevanja, dobave vode in odklopa električne energije, če ne bi 
sodišče tega preprečilo z začasno odredbo. 

Komisija za peticije je ugotovila, da gre za zadevo iz sodne 
pristojnosti ter stranke napotila na sodno uveljavljanje spornih 
zahtevkov. 
Komisija je Vladi RS podala pobudo, da preuči podobna stanja 
samskih domov v Sloveniji ter jih ustrezno reši. 

Komisija za petićije je na svoji 6. seji dne 2.12.1997 obravnavala 
vlogo ge. L. B., večinske solastnice hiše v Ljubljani, ki spada med 
najstarejše zgradbe v mestu, saj je bila zgrajena leta 1506 kot 
samostan. 

Stavba je bila v letu 1958 nacionalizirana v skladu z Zakonom o 
nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Ur.l. SFRJ 
št. 52/58) lastnikoma bratoma V. R. in A. R. z izvzemom štirih 
stanovanj. 

Objekt je bil zadnjih 40 let pretežno namenjen stanovanjem, v 
njem pa so bili tudi prostori Mestnega gledališča ljubljanskega, ki 
so še sedaj last Mesta Ljubljane kot ustanovitelja MGL. 

Stavba je bila razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik v 
sklopu starega mestnega jedra Ljubljane (Ur. I. RS št. 5/86) ter 
predvidena za sanacijo. V ta namen je Ljubljanski regionalni zavod 
za varstvo naravne in kulturne dediščine že leta 1985 pripravil 
konzervatorske smernice za prenovo objekta In zaščito 
arheoloških raziskav. 

V letu 1987 je bilo s strani takratne samoupravne stanovanjske 
skupnosti občine Ljubljana Center ugotovljeno, da je hiša v 
razpadajočem stanju, da je v njej močno prisotna hišna goba ter 
je bila zgradba kot prva uvrščena v program prenove do leta 
1990. 
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V aprilu 1991 je bila pripravljena projektna naloga za izdelavo 
tehnične dokumentacije za prenovo celotnega objekta v izvedbi 
"Inženiringa" Ljubljana. Vse do tedaj se vdrževalna dela na stavbi 
niso izvajala. 

V skladu z Zakonom o denacionalizaciji je bil objek s sklepom 
Ministrstva za kulturo z dne 4.6.1993 vrnjen denacionalizacijskim 
upravičencem. 

Solastništva v zgradbi so se tudi po tem času menjala, čeprav je 
praviloma predkupni upravičenec večinski lastniki oz. danacionali- 
zacijski upravičenec oz. občina ali država. 

Zaradi dotrajanosti hiše in nevarnosti za bivanje je bila solastnikom 
s strani stanovanjske inšpekcije že v letu 1995 naložena delna 
sanacija hiše - popravilo strehe, bolkonov in skupnih sanitarij, 
čeprav bi bila smiselna le celovita prenova, kot izhaja iz mnenja 
Inšpektorata Republike Slovenije za področje kulturne dediščine 
že iz leta 1995, kar pa bi zahtevalo izpraznitev hiše. 

Glede na to, da gre za zgodovinski in kulturni spomenik, ki ga ni 
mogoče obravnavati ločeno od zaščite in prenove starega 
mestnega jedra mesta Ljubljane, bi bilo treba ugotoviti pristojnosti 
posameznih mestnih in republiških institucij pri prenovi objekta, 
skupaj s solastniki. 

Zaradi ugotovljene dotrajanosti objekta in nevarnosti za bivanje 
pa naj bi se k tej nalogi pristopilo takoj. 

Komisija se je na seji seznanila z mnenji Fakultete za arhitekturo 
v Ljubljani, Ministrstva za kulturo - Inšpektorata RS za področje 
kulturne dediščine in Ljubljanskega regionalnega zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine o dejanskem stanju stavbe, 
ki je zaradi starosti dotrajana ter ogroža življenje stanovalcev in 
okolice. Komisija se je seznanila tudi z odločbo Inšpekcijskih služb 
RS za okolje in prostor z dne 27. 2. 1997, s katero se lastnikom 
nalaga izvedba nujnih vzdrževalnih del na stavbi Gornji trg 13 do 
30. 10. 1997, ter s sklepom istega organa z dne 10. 11. 1997, ki 
izpolnitev obveznosti zavezancev nalaga Mestni občini Ljubljana 
v breme lastnikov, ker le-ti naloženih nujnih del sami niso opravili. 

Zaradi še vedno neugotovljenega lastništva hiše Gornji trg 13, ki 
je tudi eden od zahtevkov predlagateljice, je komisija sprejela 
sklepa, da se zaradi nujnosti čimprejšnje ugotovitve lastništva v 
predmetni hiši (ki naj bi služilo za delitev obveznosti pri izvedbi 
nujnih vzdrževalnih del oziroma sanaciji objekta, kot izhaja iz 
odločb pristojnih inšpekcijskih služb) Ministrstvu za pravosodje 
predlaga pospešitev postopkov pri pristojnem sodišču v vseh 
vloženih tožbah predlagateljice. 

Mestni občini Ljubljana, kot solastniku, pa je bilo predlagano, da 
na podlagi sklepa Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata 
RS za okolje in prostor, enote Ljubljana št. 356-1-0004/97-BP z 
dne 10. 11. 1997 izvede nujna vzdrževalna dela, ki izhajajo iz 
odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata RS za okolje 
in prostor z dne 27.2.1997. V zvezi s tem naj skliče vse solastnike 
stavbe na Gornjem trgu 13 v roku 14-ih dni ter jih obvesti o 
datumu izvršbe. 

Sestanek lastnikov je bil sklican dne 22. 12. 1997, o ostalih 
obveznostih Mestne občine Ljubljana, ki izhajajo iz inšpekcijske 
odločbe, pa Komisija za peticije še ni seznanjena. 

Komisija za peticije opozarja na izredno občutljiva vprašanja v 
primerih vračanja nepremičnin, ki so razglašene za kulturni in 
zgodovinski spomenik, saj gre praviloma za povsem dotrajane 
objekte z izredno zahtevnimi posegi, brez sodelovanja občine in 
države skoraj niso izvedljivi. 

SOCIALNOVARSTVENE ZADEVE 

V to skupino vlog uvrščamo vloge, prošnje in pritožbe občanov, 
ki se nanašajo na težke življenjske stiske zaradi nezaposlenosti, 
bolezni, nerazumevanja v družini, stikov z otroki, problematiko 
invalidov, zasvojencev, uveljavljanje zdravstvenega varstva, 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravic po 
zakonu o drugih družinskih dajatvah. 
Iz večine teh vlog izhaja huda človeška stiska ljudi in razočaranje 
nad državo, tako s pravnega kot socialnega vidika, velikokrat je 
razočaranje in obup podkrepljen z grožnjo po najhujšem - vzeti si 
življenje. 

S področja zdravstvenega varstva je bilo nekaj vlog, kjer so se 
predlagatelji pritoževali zoper negativne odločitve zdravniških 
komisij kljub mnenju lečečega zdravnika ali zdravnika specialista, 
da bolnik še vedno ni sposoben za delo. 
Podobno je tudi z invalidskimi komisijami. Čeprav je pacient že 
dalj časa v bolniškem staležu in ni izgledov, da bi se še lahko 
vključil v delovni proces, invalidska upokojitev ni možna, niti višja 
kategorija invalidnosti, ker podjetje nima primernega dela. 
Večina vlog upokojencev se nanaša na težke gmotne razmere 
zaradi nizke pokojnine in bolezni in tudi nerešenega stanovanj- 
skega vprašanja. 

Ob reševanju vseh tovrstnih problemov oddelek za peticije aktivno 
sodeluje predvsem s centri za socialno delo občin pisno ali v 
neposrednih pogovorih in obiskih na domu. Skupaj s stranko in 
strokovnimi delavci iščejo možnosti, kako razvozlati stisko 
predlagatelja. 
Veliko več je individualnih razgovorov s posameznimi delavci 
oddelka in strankami na sedežu oddelka ali po telefonu. 

Posebej težke in pogosto nerešljive so vloge, v katerih predlagatelji 
prosijo ali zahtevajo ureditev stikov z otrokom po razvezi 
zakonske zveze. 114 čl. ZZZDR ureja izvrševanje roditeljske 
pravice, kadar starši otrok živijo ločeno. Po 3. odstavku tega 
člena pri odločitvah, ki bistveno vplivajo na otrokov bodoči razvoj, 
odločata sporazumno oba roditelja, tudi tisti, pri katerem otrok ne 
živi. V 4. odstavku 114. člena pa ZZZDR določa, da v primerih, ko 
se roditelja ne moreta sporazumeti o stikih, odloči o tem center 
za socialno delo. Z odločitvijo centra za socialno delo se velikokrat 
eden od roditeljev ne strinja in v tem primeru vloži pritožbo zoper 
odločitev prve stopnje in nazadnje še sproži upravni spor. Ko so 
izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva v postopku, se 
roditelj z vlogo obrne na Komisijo za peticije. V teh primerih opravimo 
razgovor, če je le mogoče, z obema roditeljema in s centri za 
socialno delo z namenom, da poskusimo še enkrat doseči 
sporazum med roditelji, ki naj bo v korist otroka. 

Število vlog, ki se nanašajo na neurejen stik z otroki po razvezi 
zakonske zveze, ni veliko, vendar zahtevajo veliko časa za 
obravnavo, saj gre za zelo občutljivo temo - varovanje otrokovih 
koristi. 

Menimo, da morajo vsi, ki so v stiku z razvezanimi zakonci, 
vložiti izjemno veliko naporov predvsem v osveščanje obeh 
staršev o pomenu stika, ki naj ga ohrani otrok z obema staršema 
po njuni razvezi. 
V bistvu je treba pomagati staršema, saj sama v čustvenih 
obremenjenostih in obtoževanjih ne moreta uvideti stiske in 
odrinjenosti otroka, ki jo ponavadi nosi vse življenje. 

Menimo, da morajo strokovni organi preučiti možnost dopolnitve 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z določbo, da 
sta se v primerih, ko stikov z otrokom ni moč realizirati, 
razvezana zakonca dolžna vključiti v posebno terapevtsko 
skupino, kjer bi imela možnost izraziti svoje emocionalne ovire in 
zavrtosti ter tako lažje sprejeti dejstvo, da otrok ni lastnina, pač 
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pa, da ima kot človek pravico do obeh staršev. 

Praksa kaže, da so t. i. terapevtske skupnosti izjemnega pomena 
za zdravljenje notranjih konfliktov, kjer imajo udeleženci možnost 
izraziti svoja čustva ter si med seboj pomagati z lastno izkušnjo. 

V zvezi s socialnovarstvenimi zadevami želimo opozoriti kar na 
nekaj vlog, ki so se nanašale na nezaposlenost zaradi stečaja 
podjetja ali neizplačevanja plač in iz tega izhajajoče težke osebne 
stiske ljudi. Nekateri so nezaposleni že več let brez možnosti, da 
bi pridobili novo zaposlitev. Se vedno je v Sloveniji čez 128.000 
nezaposlenih oseb. Kljub prizadevanju Republiškega zavoda za 
zaposlovanje pa ukrepi aktivne politike zaposlovanja še ne dajejo 
občutnih rezultatov. 

Z zakonom o jamstvenem skladu, ki ga je Državni zbor sprejel 
aprila 1997 in ustanovitvijo Jamstvenega sklada s 3.11.1997, bo 
predvidoma poskrbljeno za varstvo pravic vseh tistih delavcev, 
ki so izgubili delo zaradi insolventnosti delodajalca. 
Po zakonu naj bi država poskrbela za izplačilo vsaj dela pravic 
zaradi neizplačanih plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred 
izgubo dela delavca, za izplačilo neizplačanih nadomestil plače, 
za plačane odsotnosti z dela v obdobju zadnjih treh mesecev 
pred izgubo dela, za izplačilo neizplačanega nadomestila za čas 
neizrabljenega letnega dopusta v tekočem koledarskem letu in 
za izplačilo neizplačane odpravnine ob izgubi dela. Vse navedene 
pravice naj bi se skupaj izplačale največ do višine štiri in pol 
minimalne oz. zajamčene plače brez davkov in prispevkov iz 
obdobja, ko bi delavec pravice moral uveljaviti. 

V oddelku za peticije beležimo nekaj primerov bivših delavcev, ki 
so imeli precejšnje težave s zbiranjem potrebne dokumentacije, 
ki jo je treba predložiti za pridobitev pravic iz Jamstvenega sklada, 
ali pa so jo dobili šele na našo intervencijo. Nujno bi bilo te postopke 
poenostaviti. 

Drug pomemben problem je izplačilo sredstev iz Jamstvenega 
sklada, saj izračuni kažejo, da bi dobil delavec, ki je izgubil 
zaposlitev v začetku leta 1994 in 1995, le nekaj čez 80.000 SIT 
(4,5 zajamčene plače v letu 1994/95), ker ni predvidena valorizacija 
zneskov, medtem ko bi delavec, ki je izgubil delo v letu 1997, 
prejel 184.000 SIT. 
Z vidika poštenosti bi bilo prav, da bi se upoštevala višina minimalne 
plače na dan izplačila. 
Takšen je tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Jamstvenem skladu RS (EPA 291 -II -), ki so ga v 
Državni zbor vložili poslanci Združene liste. 

Pomembno področje socialnovarstvenih zadev so tudi pravice 
invalidov vse od ureditve statusa, in s tem možnosti pridobitve 
denarnih dajatev, do pomoči pri izobraževanju, zaposlitvi, 
nastanitvi, negi in drugih opravilih. 

Odnos do invalidov kot eden od pokazateljev zrelosti in humanosti 
družbe zahteva, da si pristojne državne in nevladne organizacije 
maksimalno prizadevajo čimveč prispevati k reševanju te pereče 
problematike. 

Komisija za peticije pri obravnavanju tovrstnih vlog aktivno sodeluje 
tako z upravnimi organi, centri za socialno delo in Komisijo za 
vprašanje invalidov pri Državnem zboru Republike Slovenije. 

PROBLEMATIKA ROMSKE SKUPNOSTI NA 
SLOVENSKEM 

V Sloveniji okrog 7.000 Romov, predvsem na območju Prekmurja 
in na Dolenjskem. Po načinu življenja in stopnji vključenosti v 

okolje ter življenjskem standardu se med seboj izredno razlikujejo. 

Komisija za peticije je na svoji 2. seji dne 21. 3.1997 obravnavala 
zelo obsežno problematiko, s katero se srečuje romska skupnost 
v Sloveniji, posebej na Dolenjskem. Pritožba se je nanašala na 
kršenje človekovih pravic Romov na Dolenjskem, ki obsegajo 
vse od pravice do nastanitve, zaposlitve, uporabe materinega 
jezika, vključitve v javno delovanje itd. Gmotni položaj Romov je 
globoko pod povprečjem ostalega prebivalstva, saj je npr. 
življenjska doba za 15 let krajša. 
Romi zahtevajo enakopravno obravnavanje, kot to slovenska 
ustava predvideva za obe narodnostni skupnosti v Sloveniji - 
madžarsko in italijansko - in ureditev človeka vrednih bivalnih in 
življenjskih razmer. 

Komisija za peticije je obravnavala Poročilo Vlade Republike 
Slovenije - Urada za narodnostna vprašanja, ki ima za obravnavo 
romske problematike ustanovljeno posebno komisijo. 
Poleg tega poročila je obravnavala tudi poročilo občin, kjer živijo 
pripadniki romske skupnosti, še posebej izčrpno poročilo Mestne 
občine Novo mesto. Opravljen je bil tudi ogled razmer v Novem 
mestu oz. v romskih naseljih Žabjek in Smihel, pri katerem je 
sodelovala tudi takratna predsednica komisije ga. Eda Okretič 
Salmič. 

Komisija Državnega zbora za peticije je zelo poglobljeno 
obravnavala obsežno problematiko Romov ter ugotovila, da kljub 
znatnim naporom tako občin kot države posamezna vprašanja, 
ki težijo romsko skupnost, še vedno niso odpravljena. 

Najtežji problem med njimi je njihova stalna naselitev, ker zaradi 
svojega specifičnega načina življenja niso zaželeni sosedje 
večinskemu prebivalstvu. 
Eden izmed problemov, na katerega stalno opozarjajo, je tudi 
problem jezika, saj Romi, zlasti na Dolenjskem, ne poznajo več 
materinega jezika. Pritožnik je v ta namen pripravil slovar, za 
katerega pa ne more dobiti založnika. 

Ob obravnavi romske problematike je treba ugotoviti, da je delo z 
romsko populacijo izredno zahtevno in tenkočutno, saj so Romi 
zaradi svojega večstoletnega življenja na robu družbe, zavrženosti 
in odklanjanja izredno občutljivi in živijo v nerealnem odnosu do 
dejanske stvarnosti. 

Komisija Državnega zbora je ob obravnavi vseh zbranih poročil 
in ob sodelovanju strokovnjakov sprejela več sklepov, in sicer: 

1. Komisija za peticije ugotavlja, da so bili kljub kritičnim pogledom 
posameznikov s strani romske skupnosti doseženi spodbudni 
rezultati v realizaciji zastavljenih ciljev po programu ukrepov 
za pomoč Romom v Republiki Sloveniji ter podpira 
prizadevanja Urada za narodnosti pri Vladi RS. 

2. Komisija za peticije predlaga Odboru Državnega zbora 
Republike Slovenije za zdravstvo, delo družino in socialno 
politiko naj apelira na Vlado Republike Slovenije, da čimprej 
oblikuje komisijo za pomoč Romom v Uradu za narodnosti 
Vlade Republike Slovenije oziroma širše posvetovalno telo z 
namenom nadaljevanja aktivnosti na področju razreševanja 
romske problematike, v kateri naj bodo zastopani poleg 
predstavnikov Romov tudi vidni predstavniki posameznih 
občin, na katerih območjih živi najštevilnejša romska 
populacija. 

Komisija ugotavlja, da je Vlada RS na svoji 27. seji, dne 11.9. 
1997 ustanovila Komisijo za zaščito romske etnične skupnosti, 
katere predsednik je mag. Božo Grafenauer. V komisiji 
sodelujejo predstavniki ministrstev in vladnih služb, 
predstavniki občin z najštevilnejšo romsko populacijo in 
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predstavnik Zveze Romov Slovenije. Naloga komisije je, da 
spodbuja aktivnosti za pomoč Romom ter skrbi za povezave 
in usklajevanje dela med državnimi organi in občinami ter 
drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problemi Romov. 

3. Komisija za peticije nadalje predlaga matičnemu odboru, naj 
sprejme sklep o tem, da predlaga predsedniku DZ, da se 
Državni zbor seznani s problematiko Romov v Sloveniji 
dvakrat v času enega mandata, in sicer prvič z načrtovanimi 
ukrepi po posameznih ministrstvih za obdobje štirih let ter 
drugič ob koncu mandata s pregledom realizacije zastavljenih 
nalog in ciljev. 
Z realizacijo tega sklepa komisija še ni seznanjena. 

4. Komisija za peticije predlaga, naj se glede na veliko potrebo 
po zagotovitvi primernih bivališč za občane romskega porekla, 
poseben poudarek nameni izdelavi planskih dokumentov za 
sanacijo črnih romskih naselij na primernih občinskih zemljiščih 
z zagotovitvijo večje podpore države in z motiviranjem Romov 
za aktivno sodelovanje v izgradnji naselij. 

Komisija ugotavlja, da so bili v zvezi z ureditvenimi načrti 
romskih naselij v letu 1997 doseženi prvi premiki s programom 
priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Novo mesto s programskimi 
zasnovami za ureditev načrta romskih naselij Šmihel in 
Ruperčvrh (Ur.l. RS št. 81/97 z dne 19. 12. 1997). 

5. Komisija za peticije predlaga Odboru DZ za zdravstvo, 
delo,družino In socialno politiko, da apelira na Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, da čimprej organizira 
strokovne posvete z delavci centrov za socialno delo iz občin, 
poseljenih z romsko populacijo s ciljem, da si izmenjujejo 
izkušnje pri delu in iskanju novih oblik pomoči romski skupnosti. 
Komisija ugotavlja, da je bil sestanek organiziran v Novem 
mestu 4. 7.1997. 

6. Komisija nadalje predlaga ministrstvu, da zagotovi vsaj enega 
socialnega dalavca na vsakem centru za socialno delo v 
občinah z romsko populacijo, ki bo zadolžen izključno za 
zadeve Romov. 
Z realizacijo sklepa komisija še ni seznanjena. 

7. Komisija za peticije predlaga matičnemu odboru DZ, da apelira 
na Ministrstvo za zdravstvo, da čimprej začne zastavljeno 
delo s projektno skupino na delovni nalogi "izboljšanje 
zdravstvenega stanja Romov", vključno z raziskavo o 
povezanosti zdravja Romov In njihovega načina življenja. 
Z realizacijo sklepa komisija še ni seznanjena. 

8. Komisija za peticije predlaga Mestni občini Novo mesto, da 
čimprej pruči možnosti za komunalno ureditev romskega 
naselja Šmihel s ciljem, da se sanirajo obstoječe in nehigienske 
sanitarije. 
Komisija je seznanjena, da bo predlog realiziran v okviru 
ureditvenega načrta. 

9. Komisija za peticije daje pobudo Vladi RS, da v proračunu za 
leto 1998 nameni več sredstev oddaji za Rome na radiu Novo 
mesto - Studio D. Komisija z realizacijo sklepa ni seznanjena. 

ZADEVA, KI SE NANAŠAJO NA DELO REDNIH 
SODIŠČ,TOŽILSTEV IN MINISTRSTVA ZA 
PRAVOSODJE 

Vloge, ki zadevajo delo sodišč, razvrščamo v več skupin. 

Vloae. ki izrecno nasprotujejo sodni odločitvi oziroma izražajo 
dvom o nieni pravilnosti 

Stranke izražajo dvom v pravilno dokazno oceno sodišča, 
njegovo objektivnost in zakonitost dela, pritožujejo se zoper 
posamezne sodnike ter jim očitajo pristranskost, v nekaterih 
primerih tudi podkupljivost. Stranke se pritožujejo zaradi 
neupoštevanja določenih dejstev in drugih dokazov. V nekaterih 
primerih navajajo, da sodišče ni hotelo zaslišati prič, ki bi 
izpovedale v njihovo korist. 

Oddelek za peticije pri obravnavi tovrstnih vlog dosledno upošteva 
načelo neodvisnosti in samostojnosti sodišč in nudi stranki pravni 
pouk o možnostih uporabe rednih in izrednih pravnih sredstev. 

Vloae. ki teriaio pravni pouk v vseh fazan sodnih postopkov 

Vse več socialno šibkih strank se obrača po ustrezno pravno 
pomoč na Oddelek za peticije. Le-ta jim nakaže pravne možnosti, 
ne more pa jim nuditi pravne pomoči, ki jo sicer lahko nudijo 
pooblaščenci oziroma so jo nudila sodišča. Zato se zastavlja 
vprašanje, na kakšen način bi te stranke lahko zavarovale svoje 
pravice oziroma jih uveljavljale v postopkih, čeprav nimajo 
finančnih sredstev za pravno pomoč in storitve pooblaščenca. 
Na to vprašanje je komisija opozorila že v poročilu o delu za leto 
1996, vendar Ministrstvo za pravosodje v praksi ni uredilo nič 
zaznavnega za sistemsko ureditev brezplačne pravne pomoči. 

Vloae. ki se nanašajo na dolgotrajnost postopkov 

V teh primerih Oddelek za peticije obvesti stranko, da lahko vloži 
nadzorstveno pritožbo na predsednika sodišča, pri katerem je 
spis v reševanju, ali na Ministrstvo za pravosodje, če meni, da 
gre za zavlačevanje postopka. Komisija je v nekaterih izjemnih 
primerih, zaradi okoliščin primera, podala sodišču pobudo za 
pospešitev postopka. 

Vloae. ki po vsebini predstavljajo posamezna pravna sredstva 

Te se nanašajo na obnovo postopka, zahtevo za varstvo 
zakonitosti ipd. Te vloge je komisija redno odstopala v reševanje 
pristojnim organom in je o tem obvestila stranko. 

Med civilnimi zadevami je največ vlog s premoženjsko-pravnega 
področja. Prevladujejo vloge v zvezi z zapuščinskimi postopki ter 
posledičnimi pravdami, mejni spori, spori s področja posestnega 
varstva, varstva lastninske in služnostne pravice. 

Med kazenskimi zadevami prevladujejo vloge, v katerih že 
pravnomočno obsojeni menijo, da so jim med prestajanjem kazni 
zapora kršene določene pravice, ki bi jih bili lahko deležni. 

Komisija je obravnavala kolektivno vlogo pripornikov, ki so v 
priporu v Ljubljanskih zaporih. V tej zvezi je komisija pridobila 
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mnenje Ministrstva za pravosodje, ki pojasnjuje, da je v pripravi 
novi zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in da je sedanji v 
skladu z Ustavo Republike Slovenije. 

Pri vlogah, ki zadevajo delo sodišč, je čutiti, da ljudje dvomijo, da 
bodo do pravice lahko prišli po rednih pravnih poteh oziroma da 
lahko od sodišča pričakujejo pravično rešitev njihove zadeve. 
Številne vloge se nanašajo tudi na dolgoletno reševanje zadev pri 
sodiščih in se vlagatelji ne zadovoljijo z odgovori na vložene 
nadzorstvene pritožbe predsednika sodišč oziroma Ministrstva 
za pravosodje o tem, da sodišča pri odločanju upoštevajo 
prioriteto, v skladu z zakoni in sodnim redom. Vlagatelji terjajo, da 
sodišča o vseh zadevah odločijo v razumnih rokih in se v ta 
namen ustrezno organizirajo. 

Vloge, ki so se nanaša na delo državnih tožilstev, so zadevale 
vprašanje učinkovitejšega pregona storilcev velikih premoženj- 
skih deliktov, ki so denarna sredstva zbirali na podlagi pogodb o 
finančnem svetovanju in podobno. 

DELOVNOPRAVNE ZADEVE 

Na normativnem področju so bili sprejeti zakon o Jamstvenem 
skladu Republike Slovenije, zakon o določitvi minimalne plače in 
o načinu usklajevanju plač ter zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o inšpekciji dela. Sprejeti zakoni pomenijo napredek pri 
urejanju področja, na katerem je sicer prihajalo do pogostih kršitev 
pravic delavcev in je komisija nanje opozarjala že v letnem poročilu 
za leto 1996. 

Sprejem sprememb in dopolnitev zakona o inšpekciji dela je 
inšpekciji omogočil uporabo represivnejših ukrepov zoper kršilce, 
kot so ustrezne podlage za uvedbo postopka pred sodišči in 
državnimi tožilstvi, ter izrekanje denarnih kazni na kraju prekrška 
s področja delovnih razmerij. Vlada Republike Slovenije pa je julija 
sprejela Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja 
na črno. 

Komisija ob tem ugotavlja, da je iz sprejetih peticij razvidno, da je 
v praksi prihajalo do primerov zlorabe delovnega razmerja za 
določen čas. V teh primerih je bila o kršitvah obveščena inšpekcija 
za delo, ki je ukrepala v skladu s pristojnostjo, vendar je bila v 
nekaterih primerih tudi nemočna in je stranko napotila na 
uveljavljanje pravic prek sodišča. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:- 

Podjetje:. 

Davčna številka: - 

NAROČAM  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
. j 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61-222 - Tisk SET Vevče, 
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 
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