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Najdražja Trnovska vas 
Leta 1994 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, leta 1998 dodatnih 45 in leta 2002 
še ena. Tako je v Sloveniji sedaj 193 občin, ostaja pa še več zahtev za ustanovitev novih. 

Polovica občin ima manj kO( 
5.000 prebiV'a1cev. PIVC lokalne 
volitve v novih občinah SO pote
kale leta 1994. Izvoljeni so bili 
župani. občinski SVC[j in drugi 
organi lef pričeli delati l. janu
a~a 1995. Rcfonna lokalne sao 
mouprave v dri.avi pa nikakor šc 
ni bila zaključena . 

Uv(:dba lokalne samouprave 
jc imela za ci lj demokratizacijo 
življenja ljudi v lokalnih skupno
stih z večjo uporabo zborov ob
čanov, kOl jc to danes, lokalnih 
referendumov, državljanskih (>o

bud in drugih oblik vključevanja 
ljudi v procese odločanja. S temi 
oblikami naj bi ugotavljali odnos 
ljudi do konkretnih in perečih 
te:rAv, ki jih čutijo v svoji lokalni 
skupnosti. 

Udeležba drlav1janov pri naj
različnejših oblikah je podobna 
v vseh dr/..avah z razvito lokalno 
samoupravo. V Sloveniji so le 
oblike sicer z 7Alkonom predvi
dene, v praksi pa ne zaživijo ozi
roma se ne razvijajo v želeni 
smeri. Povedano z drugimi bese
dami: v Sloveniji nimamo rAZVite 
lokalne samouprave. 

Naloge občin v skladu z od
ločitvami občinskega sveta in 
usmeri(YJ.mi župana opravtja ob
činska uprava. Njeno delo nadzi
ra župan in je 7..a lO odgovoren 
občinskemu svetu. Pristojnosti 

občinske UpitlVe temeljijo na do
ločbah zakona o lokalni samo
upravi , konkrcmeje pa občinski 
svet določi pristojnosti oziroma 
naJoge občinske upmve z odlo
kom, s katerim na predlog župa
na občinsko upravo ustanovi . 
Župan tudi dolOČi sistemi7..acijo 
delovnih mest v občinski upravi. 
Kako so občinske uprave uspe
šne, ali se ukvarjajo same s se
ooj in koliko nas stanejo, pa je 
že drugo vpral.nje. 

ln koliko nas stanejo 
občinske uprave? 

Na spletnih straneh Ministrs
tva za notranje zadeve, Urada za 
lokalno samoupravo SO objavlje
ni 7..animivi podatki. V tabeli jc 
prikazan delci stroškov občin
ske upravev proračunu posame
znih občin za leto 2001, znesek 
pa ne vsebuje stroškov občin
skega sveta, župana, podžupana, 
nadzornega odbora in delovnih 
teles ter ožjih delov občine. 

Iz podatkov na spletnih stra
neh jc razvidno števi lo prebi
valcev posamezne občine, višina 
proračuna občine za leto 2001 , 
strošek občinske uprave in stro
šek občinske uprave na občana 
ter strošek občinske uprave vod
stotkih proračuna občine. Naj
dražji občinski upravi v Sloveniji , 

ki pombita več kot 10 odstotkov 
proračuna, imata občina I.uko
vica, kjer občinska uprava pora
bi 10,77 odstotka proračuna ali 
71,5 milijona tola~ev (14.91 1 to
larjev na prebivalca), in občina 
Kuzma, kjer občinska uprava po
rabi 10,08 odstotka ati 16 mili
jonov tolarjev (B.720 tolarjev na 
prebivalca). V petih občinah pa 
delež stroškov občinske uprave 
ne dosega 2 odstotka proračuna. 

To so občine Turnišče (1 ,37 %), 
Grdd (1 ,54 %), Cerklje na Go
renjskem (1 ,7 %), Kobarid (1 ,84 
%) in Črenšovci (1 ,9) %). 

pod drobnogled smo vleli 15 
občin , ki so nastale iz bivše obči
ne Ptuj, in štiri lenarške občine 
ter občino Onnož. Po podatkih 
Urada za lokalno samouprdvo je 
v leru 2001 od teh 20 občin za 
občinsko upravo najmanj pora
bila občina Destrnik, 2,22 od
Stotka pror.tčuna , sledi občina 
Markovci s 3,07 odstotka, občina 
Cerhenjak je porabila 3,09 od
swtka, naslednja je občina žeta
le s porabo 7..a občinsko upravo 
3,7 odstOtka pror.tčun:l , sledi ji 
občina Kidričevo s 3,94 odstot
ka, 4,11 odstotka proračuna je 
pombila občina Sv. Ana, sledi ji 
občina Majšperk s 4)41 odstotka, 
naslednja je občina Denedikt s 
4,43 odstotka, s 4,56 odstotka ji 
sledi občina Lenart, občina GOri-

šnica je por.bi la 4,63 odstotka, 
v občini Sv. Andraž je občinsb 
up",,, porabila 5,29 odstotka 
proračuna, v Vidmu so ga porJ
bili 5,31 odstotka, v JUršincih pa 
5,34 odstotka. Vse tc občine so 
pod slovenskih povprečjem, ki 
je po podatkih Urada 7.a lokalno 
samoupravo znašalo ; ,;9 odsto
tka proračuna. Nad slovenskih 
povprečjem pa so občina Zavrč s 
5,78 odstotka, pa občina Hajdi
na s 5,82 odstotka, sledi Podle
hnik s 5,87 odstotka, v Onnožu 
so 7.3 občinsko upravo porabili 
6,08 ods[Q[b proračuna, v Dor
navi so porabili 8,06 odstotka, v 
Mestni občini Ptuj pa 8,98 od
smrka in so na 181 . mestu v 
drlavi med 192 občinami . Zad
nja, z največjo porabo med pri
merjanimi občinami je občina 
Trnovska vas z 9,49 odstotka 
proračuna ter na dri:avni lestvici 
zaseda 184 . mesto. Dražje od ob
čine Trnovska vas SO še samo ob
čine Piran (9.51 %), Bohinj (9.54 
%), Celje (9,67 %), Osilnica (9,74 
%), Miklavž na Dravskem polju 
(9,77 %), Gornja Radgona (9,94 
%), Kuzma in Lukovica. 

Na spletnih straneh Urada 7.3 
lokalno samoupravo pa si šc lah
ko ogledamo rabelarični prikaz 
financir.tnja občin po posamez
nih podrOČjih za leto 2000. 
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