
Razočarani nad objavljenim 
Članek, v katerem smo predstavili, koliko nas stanejo občinske uprave, objavljen v 
prejšnji številki Štajerskega tednika (na drugi strani), je dvignil precej prahu. 

Podatke o stroških občinskih 
uprav smo vzeli z internetne 
strani Ministrstva za notranje 
zadeve, Urada za lokalno sa
mou pravo· iz tabele, v kateri 
je prikazan delež stroškovob
činske uprave v proidčunu po
sameznih občin za leto 2001, 
znesek pa ne vsebuje stroškov 
občinskega sveta, župana, pod
župana, nadzornega odbora in 
delovnih teles (ef .ožj ih delov 
občine . 

Takoj po izidu časopisa so 
nas poklicalj iz občinske upra
ve občine Trnovska vas. Pove
daJi so, da navedeni podatki ne 
držijo in da so pravilni podat-
10 objavljeni na straneh Univer
ze v Ljubljani, Visoke upravne 
šolc. Preverili smo. -lam objav
ljeni podatki zajemajo vse te
koče in investicijske odhodke 
občinske uprave, odhodke ob
čine za funkcionarje ter tran
sfere uprave, skratka tabela 
zajema odhodke na prebivalca 

za uprav,!, zato podatki tudi ne
koliko odstopajO in so večji pri 
občinah s profesionalnim župa
nom_ ludi te podatke bomo 
analizirali za PodrJvje in jih ob
javili v eni od prihodnjih šte
vilk Štajerskega tednika. 

Prejeli smo še več 
klicev iz občinskih 
uprav, tisti bolj "de· 
mokratični" so nam 
grozili s tožbo 

za odgovor smo poprosili 
tudi na Ministrstvu za notra
nje zadeve, Uradu za lokalno 
samoupravo. Na vprašanje, za
kaj SO na spletni strani službe 
objavili "napačne" podatke, pa 
nam je državna sekret.,rka As
trid Prašnikar odgovorila: "V 
zvezi z vašim vprašanjem, ki se 
nanaša na podatke o financira
nju občin, ki so objavljeni na 
naši spletni Strani, menimo 
da ni mogoče govoriti o napa-

kah. V našem uradu smo na
mreč podatke, tudi za tabelo 
'Delež stroškov občinske upra
ve v proračunu za leto 2001', 
pridobili neposredno od ob
či nskih uprav, podatke za štu
dijo dr. Devjaka s Fakultete za 
upravo pa neposredno od mi
nistrstva za finance. Torej gre 
za dva različna vira in rudi p0-

datke so občine po navodilih 
pošiljale ločeno in zato so mo
goča tudi majhna odstopanja. 

za konkretno občino Trnov
sko vas so odstopanja, kot ste 
najbri. opazili, minimalna. V ta

beli urada so stroški za ob
či nsko upravo v letu 2001 -
12.636 SITIprebivaka, v tabeli 
Fakultete za upravo pa 12.268 
SITIprebivalca, razlika je torej 
368 SITI prebivalca. Takšna ra
zlika lahko nastane tudi zaradi 
spremembe števila prebivalcev 
v času od izvedbe ene do druge 
raziskave. Prav tako laltko ma
njše razlike nastanejo zato, ker 

občine različne stroške znotraj 
ene postavke knjižijo v drugo 
postavko, vendar smo po nak
ljučno izbranih občinah to mo
žnost preverili in ugotovili, da 
do večjih odstopanj ne priha
ja. 

Obe raziskavi sta pripravlje
ni po YlOru sodobnih evrop
skih držav, v katerih so takšni 
podatki javno dostopni vsem 
občanom in javnosti sploh, kaj
ti le na takšen način lahko pri
de do aktivnega sodelovanja 
pri odločanju znotraj lokalnih 
skupnosti kot tudi do oblik iz
vrševanja nadzora nad porabo 
javnih sredstev." 

Na Uradu za lokalno samou
pravo SO nam povedali še, da 
jih lahko tisti , ki se z omenje
nimi podatki v prejšnji številki 
Štajerskega tednika na strinja
jo , pokličejo na telefon : 01/434 
1510. 

Zmago šalamun 


