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Predgovor

Pojem vladovanje (governance) so v družboslovne vede prvi vpeljali razis-
kovalci mednarodnih odnosov, hitro pa so ga povzele skoraj vse discipli-
ne in je v zadnjem času bistveno aktualnejši in bolj uporabljan od pojma 
vladanje (government). Vzpon termina vladovanje povezujemo predvsem 
z diskurzom o globalizaciji, reformah javnega sektorja in spremembah raz-
merij med državo in civilno družbo. V tem kontekstu vladovanje dobiva 
različne razsežnosti. Kadar je definicija vladovanja prevedena na lokalno 
raven, ji pridevnik lokalno pomaga, da se odmakne od tipičnega razume-
vanja razmerja med državo in civilno družbo. Ta vloga vključuje elemente, 
ki niso vključeni le v proces oblikovanja javnih politik, temveč poudar-
ja vključevanje civilne družbe, zasebnega sektorja, lokalnih društev, torej 
vseh, ki imajo zmožnost vplivanja na razvoj lokalne skupnosti. Koncept 
lokalno vladovanje omogoča, da lokalne oblasti ne dojemamo več zgolj kot 
administrativni podaljšek centralne oblasti, saj nam omogoča razumevan-
je pojmov, kot sta avtonomija moči in avtonomija delovanja.

Lokalno vladovanje lahko opredelimo kot proces odločanja o zadevah lo-
kalnega razvoja ter upravljanja in uresničevanja razvojnih načrtov in za-
gotavljanja dobrin (storitev) na podlagi alokacije dostopnih virov s ciljem, 
da dosežemo dogovorjene razvojne cilje. V bistvu se lokalno vladovanje 
nanaša na to, kdo sodeluje pri odločanju, kako je ta proces organiziran 
in v kakšnem obsegu dejanske odločitve odražajo prioriteto potreb lokalne 
skupnosti; potem ko je odločitev sprejeta, pa na to, kako se pretvarja v akci-
jo in kdo je vključen v proces implementacije. Lokalno vladovanje izkazuje 
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sposobnost lokalne oblasti, da upravlja svoje zadeve; lokalna oblast dobi 
z njim demokratično in razvojno usmeritev, ki je naravnana k izboljšanju 
kvalitete življenja njihove skupnosti. Učinkovito lokalno vladovanje ima 
neposredni vpliv na bistvena vprašanja življenja v skupnosti, kot so člo-
vekova varnost, človekove pravice, lokalni gospodarski razvoj, temeljna 
infrastruktura, javne službe in tako dalje.

Globalizacija nasploh in še posebej nedavna globalna ekonomska kriza sta 
zaznamovali delovanje lokalnih skupnosti v dveh segmentih. Pred globalno 
finančno krizo se je kot posledica neoliberalne reforme od 70. let 20. stoletja 
dalje vedno več nalog prenašalo v izvajanje lokalnim skupnostim (decen-
tralizacija), kar še posebej velja za države blaginje. Če se je pred začetkom 
globalne krize še upoštevalo načelo koneksitete, pa so države v EU po letu 
2010 pričele to načelo sistematično kršiti oziroma lokalnim skupnostim niso 
več zagotavljale potrebna sredstva za zagotavljanje osnovnih storitev. Torej 
sedaj lokalne skupnosti delajo več za manj denarja. Na obstoječe razmere se 
lokalne skupnosti poskušajo prilagoditi z različnimi strategijami.

Zbornik Koncept in prakse lokalnega vladovanja bralca naslovi z dvema 
pristopoma. Uvodno ponudi razmislek o temeljnih konceptih vladovanja, 
vladanja, upravljanja, lokalne demokracije in lokalne participacije. Uvo-
doma je poseben del posvečen terminologiji, saj pri terminu vladovanje 
(governance) še vedno prihaja do razhajanj v stroki. Izhajamo z izhodišča, 
da naj bi vsaka stroka z namenom zagotavljanja optimalne sporazume-
valne učinkovitosti težila k stanju, ko je razmerje med pojmi, ki tvorijo 
njeno specializirano védenje, in poimenovanji zanje ena proti ena. Na-
daljujemo s širokim vsebinsko temeljnim prispevkom o lokalni demok-
raciji, lokalni participaciji in lokalnem vladovanju, v katerem se vsebinsko 
razgrnejo razmerja med tradicionalnimi in novodobnimi koncepti lokalne 
samouprave. Kot izhodišče za nadaljevanje vsebine zbornika služijo na-
štete lastnosti vladovanja, to so: participacija, nepristranost (pravičnost), 
transparentnost, odgovornost, vladavina prava in legitimnost. Poudarjanje 
teh lastnosti je namreč odgovor na eno izmed značilnosti vladovanja, to je 
vzpostavljanje dialoga ne le s civilno družbo, temveč tudi z gospodarskimi 
subjekti. Vloga lokalnih skupnosti se spreminja iz pasivnih katalizatorjev 
lokalnih potreb in želja v proaktivne iskalce investitorjev, ki so poleg tega, 
da so subjekti za obdavčevanje, tudi zaposlovalci delovne sile, ki jo lokalna 
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skupnost (posredno prek države) prav tako obdavči. Da bi lahko privabile 
potencialne investitorje, morajo sodelovati na globalnem trgu ter inicii-
rati dialog z ekonomskimi akterji. Ti svoj prihod v lokalno skupnost po-
gosto pogojujejo z izgrajeno infrastrukturo, urejenimi zemljišči in še čim. 
Dostopnost in prilagodljivost lokalnih oblasti tudi za ekonomske akterje 
je eden izmed ključnih elementov lokalnega vladovanja, ki pa je pogos-
to označen kot potencialno koruptiven in netransparenten. Ta segment 
osvetlimo bralcu s prispevkom Korupcija in pravna država na lokalnem 
nivoju, ki razkriva, da korupcija negativno vpliva na načelo pravne države 
v lokalnih skupnostih, saj preusmerja delo občin v tržne niše, katere se 
da »kupiti«. Veliko kršitev na ravni lokalne samoupravne skupnosti je v 
zvezi z razpolaganjem s stvarnim premoženjem, saj gre za tipično okolje, 
kjer so še posebej zaradi geografskih značilnosti (manjši skupni prostor) 
izpostavljene osebne povezave med ljudmi – in s tem tudi med lokalnimi 
oblastniki in funkcionarji (župani, podžupani, občinskimi svetniki). Prav 
tako gre za manjši nadzor in nezmožnost sankcioniranja (glede na določ-
be Kazenskega zakonika Republike Slovenije) kolektivnih organov (občin-
skega sveta, ki je edini organ odločanja v občini) za posamezna kazniva 
dejanja.

Kot protiutež tovrstnemu dogajanju zbornik bralcu ponudi nove možnos-
ti merjenja lokalnega vladovanja (v kontekstu dobrega vladovanja – good 
governance), kar bi lahko vodilo v oblikovanje novega diskurza o vlado-
vanju. Z indeksom lokalnega vladovanja je namreč moč oceniti, ali je lo-
kalna skupnost na poti k transparentnemu vladovanju, ki pozitivno vpliva 
na deležnike in delničarje v procesu odločanja. Nadgradnja teoretičnega 
koncepta/indeksa se bralcu ponudi v sklepnih prispevkih o vladovanju v 
praksi. Zadnji prispevek ponudi zelo zanimiv vpogled lokalnega odloče-
valca, ki si obenem na področju lokalnega vladovanja utira akademsko 
pot. Prispevek Lokalno vladovanje: primer prakse na socialnem področju 
služi kot primerno izhodišče za vrednotenje dobrega vladovanja. Ker pa 
je za natančnejšo sliko dejanskega stanja potrebno osvetliti tudi poglede 
drugih lokalnih odločevalcev, bralcu ponujamo tri intervjuje z lokalnimi 
odločevalci, v katerih se izkaže, kako vladovanje v praksi živi in kakšna je 
njegova prihodnost v Sloveniji.

dr. Irena Bačlija





11

Governance kot vladovanje: 
pojmovna in poimenovalna 
razčlemba
Maja TURNŠEK-HANČIČ, Gaja ČERV in Irena BAČLIJA1

V akademskem diskurzu se je v zadnjih letih uveljavil termin 
»governance«. Avtorice se osredotočajo na odsotnost termino-
loškega dogovora glede primernega prevajanja in razumevanja 
tega pojma, pri čemer kot primeren termin predlagajo vladova-
nje. Prispevek prinaša družbenopolitično kontekstualizacijo iz-
oblikovanja pojma vladovanje ter njegovo razčlembo. Avtorice 
ugotavljajo, da tako na pojmovni kot na izrazni ravni obstaja 
potreba po doslednem razločevanju med vladovanjem kot vode-
njem in koordinacijo vseh akterjev v javnopolitičnem procesu, 
vladanjem kot vodenjem in implementacijo javne politike, ki ju 
izvaja institucionalno definiran subjekt, ter upravljanjem, ki se 
nanaša zgolj na implementacijo določene politike. Trenutno 

1 Dr. Maja Turnšek-Hančič je docentka za področje turizma na Fakulteti za turizem 
Univerze v Mariboru. Kontakt: maja.turnsek@um.si; Gaja Červ je bila v času nasta-
janja prispevka asistentka za področje slovenskega knjižnega jezika s stilistiko na Fa-
kulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kontakt: gaja.cerv@gmail.com; dr. Ire-
na Bačlija je docentka za področje politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze 
v Ljubljani. Kontakt: irena.baclija@fdv.uni-lj.si
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nerazločevanje med njimi namreč zmanjšuje nedvoumnost in 
natančnost ter s tem funkcionalnost terminologije v slovenskem 
družboslovju.

1 Governance - potreba po novem terminu v 
slovenščini

Vsak nov pojav ali sprememba na določenem področju vzpostavi v stroki, ki 
se s tem področjem ukvarja, dve sicer organsko prepleteni, vendar obenem 
ločeni potrebi. Potrebo po ustrezni konceptualizaciji novega pojava oziro-
ma spremembe in njuni umestitvi v pojmovni sistem stroke ter potrebo po 
ustrezni zapolnitvi leksikalne praznine, ki jo pojav ali sprememba odpira v 
poimenovalnem sistemu stroke. Namen tega uvodnega prispevka je pred-
staviti koncept governance, ki je v družboslovnih vedah kot koncept sicer že 
dodobra sprejet, v slovenščini pa se zanj še ni ustalila ustrezna poimenoval-
na rešitev. V domači literaturi se kot prevod izraza governance uporabljajo 
izrazi vladanje (Tomšič in Vehovar 2006; Kajnč 2008), upravljanje (Rizman 
2006; Kovač 2005; Rus 2001) in tudi vladavina (Knep in Fink-Hafner 2011; 
Kustec-Lipicer 2006). Menimo, da je uporaba zgoraj omenjenih izrazov, ki 
so že terminologizirani in pomensko obremenjeni s pojmovno vsebino, ki 
ni prekrivna z vsebino pojma governance, neustrezna ter da v vede vnaša 
pojmovno in izrazno zmedo. V prispevku kot prevod izraza governance 
privzemamo že predlagani termin vladovanje (glej Splichal 2008), katerega 
ustreznost argumentiramo z razčlembo njegove pojmovne in izrazne ravni. 
Terminologija vsake stroke naj bi z namenom zagotavljanja optimalne spo-
razumevalne učinkovitosti težila k stanju, ko je razmerje med pojmi, ki tvo-
rijo njeno specializirano védenje, in poimenovanji zanje ena proti ena, kar 
pomeni, da termin poimenuje zgolj en pojem oz. – ožje – pomen; obenem 
pa se pri standardizacijskem ali terminografskem naporu z normiranjem 
(npr. z oznakami za pogovorno, žargonsko, starinsko ipd. ali pa z glej, pušči-
co itd.) omeji tudi variantnost oz. sinonimnost ali dvojničnost poimenovanj 
istega (Korošec 1971: 9–11; Kalin 1991: 187; Korošec 1972: 266). V sloven-
skih družboslovnih vedah pri prevajanju angleškega termina governance ozi-
roma pri poimenovanju v tem prispevku obravnavanih novih oblik odnosov 
med državo in različnimi deležniki trenutno prihaja do odstopanj od obeh 
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načel, kar kaže na to, da so vzroki za nastalo terminološko zmedo obenem 
pojmovni in izrazni. Poskus njihovega razreševanja pa posledično zahteva 
vzporejanje obeh ravni.

V prispevku bomo pokazali, da: a) pojma, za katerega v tem prispevku 
predlagamo izraz vladovanje (od tu naprej uporabljamo termin vlado-
vanje kot prevod za governance), praktično ni mogoče zadovoljivo zajeti 
v klasično definicijo z navedbo prvega nadrejenega pojma in značilnosti, 
ki ga ločijo od sorednih pojmov. Gre namreč za ohlapen, krovni pojem, ki 
združuje precej heterogene oblike odnosov med različnimi, tako javnimi 
kot zasebnimi akterji, obenem pa so ti odnosi tako kompleksni, da jih je 
potrebno konceptualizirati na različnih ravneh; ter b) je ta pojem mogo-
če definirati z razliko od pojmov vladanje, upravljanje in vladavina, saj je 
eden od povodov za njegovo izoblikovanje prav dejstvo, da novih oblik 
odnosov ni bilo več mogoče misliti v okviru nobenega od teh konceptov.

2 Globalne družbenopolitične spremembe in 
vladovanje 

Slovenska stroka se je s problemom prevajanja in konceptualiziranja termina 
vladovanje soočila predvsem v zadnjih dveh desetletjih, ko se je na svetovni rav-
ni populariziral angleški termin globalno vladovanje (global governance) kot 
del globalizacije in v odgovor nanjo. S porastom globalizacije, predvsem nje-
ne ekonomske dimenzije, se je povečevala potreba po regulaciji javnih zadev2  

2 Pojav vladovanja odpira več vprašanj. Prvič, koliko formalnega nadzora naj še ohra-
nijo formalni odločevalci (vlada) in koliko tega nadzora naj se delegira na nižje ope-
rativne ravni. Prevzemanje celotne funkcije nadzora nad nepregledno množico zago-
tavljalcev javnih storitev namreč zahteva dobro izdelano mrežo nadzornikov. Poleg 
dobre strukture pa je potrebna tudi legitimna pravica nad izvajanjem tega nadzora. 
Ta pogosto ni podeljena operativni ravni javnega upravljanja. Drugič, kako lahko 
specifične ideje akterjev, ki želijo soodločati, vključimo v obstoječi režim vladovanja. 
Ter kako je lahko režim vladovanja oblikovan tako, da zagotavlja pravično in nuj-
no alokacijo virov, ter tako, da daje ustrezno prednost tistim javnim politikam, ki so 
usmerjene v varovanje javnega interesa (Lynn, Heinrich in Hill 2000).
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v mednarodnem okolju, pri čemer se je političndimenzija globalizacije ved-
no bolj enačila s pojmom globalno vladovanje, saj na mednarodni ravni ni 
suverene oblasti, katere delovanje bi lahko enačili z vladanjem.

V uvodnem prispevku prve številke revije Global Governance Finkelstein 
(1995: 369) opredeli termin kot »vladanje brez suverene avtoritete zade-
vam, ki presegajo nacionalne meje«. V splošnem je globalno vladovanje ra-
zumljeno kot skupek procesov, v katerih raznoliki, javni in zasebni akterji 
poskušajo regulirati transnacionalne javne zadeve (npr. Rosenau in Czem-
piel 1992/1998; Hirst in Thompson 1999; Keohane in Nye 2000). Osrednji 
element tega procesa je tako hkratna potreba po regulaciji transnacional-
nih zadev in odsotnost avtoritete, ki bi jo lahko primerjali z legitimiteto, 
močjo in zmožnostjo regulacije suverene oblasti – kar preprečuje prepros-
to enačenje pojma globalno vladovanje s pojmom globalno vladanje.

Sprva se je o globalnem vladovanju pisalo predvsem s pozitivno kono-
tacijo. Konec osemdesetih let sta Mednarodni denarni sklad in Svetovna 
banka uvedla koncept dobro vladovanje (good governance) kot normativ-
nega pogoja za dodeljevanje sredstev pomoči afriškim državam in/ali kot 
pričakovanega rezultata dodeljenih sredstev (Nanda 2006). Do tedaj so, 
kot piše Mkandawire (2007: 680), idejo dobrega vladovanja razvijali afriški 
intelektualci, ki so ga razumeli kot vzpostavljanje odnosov med državo in 
družbo v smeri demokratičnosti in spoštovanja človekovih pravic, druž-
bene vključenosti in omogočanja dostojnih pogojev za življenje ter razvoj 
ekonomije na način, ki maksimizira ekonomsko rast, pospešuje strukturne 
spremembe in odgovorno in trajnostno izrablja resurse. Mednarodni de-
narni sklad in Svetovna banka, v skladu z njuno deklarirano apolitičnostjo, 
dobro vladovanje razumeta ožje, to je predvsem kot boj proti korupciji, 
nepotizmu in slabemu upravljanju (Nanda 2006).3

3 Trenutno Svetovna banka vodi projekt Indikatorji vladovanja po svetu, v katerem na 
212 državah poskuša meri: vladovanje v okviru šestih dimenzij: odgovornost in mo-
žnosti soodločanja, politična stabilnost in odsotnost nasilja/terorizma, učinkovitost 
vlade, kvaliteta regulative, pravna država in nadzor korupcije (Kaufmann in ostali 
2009).



15

Governnce kot vladovanje: pojmovna in poimenovalna razčlemba

V zgodnjih razumevanjih je globalno vladovanje nadalje opisano kot po-
tencialen prehod k večji demokratičnosti, saj vključuje veliko število raz-
nolikih akterjev in je regulacija javnih problemov razpršena »navzgor k 
transnacionalnim in supranacionalnim organizacijam, vstran k družbe-
nim gibanjem in nevladnim organizacijam ter navzdol k subnacionalnim 
skupinam« (Rosenau 1999: 293). Leta 1992 je OZN ustanovila Komisijo za 
globalno vladovanje, ki je tri leta kasneje objavila poročilo Naša globalna 
soseščina (Our Global Neighborhood), v katerem opredeljuje globalno vla-
dovanje kot »vsoto številnih načinov, s katerimi posamezniki ter javne in 
zasebne institucije urejajo skupne zadeve« (Report of the Commission on 
Global Governance 1995: 1). Poročilo ob bok nacionalnim državam v pro-
ces globalnega vladovanja postavlja še nevladne organizacije, državljanska 
gibanja, multinacionalne korporacije in globalni trg. V tem obdobju je v 
OZN zaživela ideja o izkoriščanju moči korporacij in pod Koffijem Anna-
nom so se vzpostavili projekti, v katerih so multinacionalne korporacije 
sodelovale tako v odločevalski kot izvršilni vlogi, najočitnejši primer je 
tako imenovani Global Compact4 (Elson 2004; Kuper 2004). Ideja global-
nega vladovanja kot »omrežij deležnikov« (npr. Held in Koenig-Archibugi 
2004) tako postane upravičevanje vstopa korporacij v odločevalske proce-
se. Če so podjetja prej morala biti vsaj del združenj, da so lahko sodelovala 
v odločevalskih procesih, so kot deležniki v procesu globalnega vladovanja 
velika multinacionalna podjetja kar neposredni udeleženci forumov, kot je 
bil na primer Svetovni forum o informacijski družbi (Hintz 2007: 5).

4 OZN Global Compact je na uradni spletni strani opisan kot »strateška politična inici-
ativa, ustanovljena v okviru Organizacije združenih narodov, namenjena podjetjem, 
ki so zavezana povezovanju svojih delovanj in strategij z desetimi univerzalno spre-
jetimi principi na področju človekovih pravic, zaposlovanja, okolja in nasprotovanja 
korupciji« (http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html, 10. 8. 2012). 
Slovenska veja UN Global Compacta takole opisuje svoj cilj »Osrednji cilj Slovenske-
ga društva ZN za trajnostni razvoj je pomagati slovenskim podjetjem spoznati stra-
teške priložnosti, ki jih kažejo prakse družbeno odgovornih podjetij in organizacij, 
ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti in na ta način 
povečati konkurenčnost slovenskih podjetij in konkurenčnost slovenskega gospodar-
stva« (http://www.ungc- slovenia.si/slo/o/, 10. 8. 2012. 
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Ideja globalnega vladovanja je tako bila blizu zahodnim političnoekonom-
skim elitam, saj je omogočala utrjevanje neoliberalnega pristopa k vpra-
šanjem moči države, globalnega prostega trga in zasebne regulacije javnih 
zadev. Pri tem je kriterij učinkovitosti postal osrednji argument v prid jav-
nozasebnim partnerstvom regulacije transnacionalnih in globalnih zadev.5 
Bäckstrandova (2006: 473) npr. predlaga, da učinkovitost regulacije javnih 
zadev v okviru globalnega vladovanja lahko odtehta pomanjkanje legiti-
mnosti na osnovi demokratične vključenosti. Tovrstna negacija vprašanja 
demokratične vključenosti in poudarek zgolj na uspešnosti je v skladu z 
neoliberalnim pristopom h globalnemu vladovanju, ki ga Higgot in Er-
man (2008: 5) imenujeta ekonomska teorija globalnega vladovanja. Ta je 
značilna za tehnokratsko-vodstvene elite, ki jim mednarodne institucije 
predstavljajo predvsem instrument politik ublaževanja tveganj trgovanja 
na svetovni ravni.

Z vse glasnejšo kritiko neoliberalne miselnosti je globalno vladovanje posta-
lo tarča kritik, ki opozarjajo, da je globalni demokratični deficit inherenten 
globalnemu vladovanju, saj velik delež akterjev globalnega vladovanja nima 
legitimnosti, niti niso odgovorni tem, katerih življenja regulirajo (npr. Schol-
te 2005; Hay 2007; Gupta 2008). Po Splichalu (2011) lahko z globalnim vla-
dovanjem govorimo o dveh podprocesih: depolitizaciji in denacionalizaciji. 
Denacionalizacija je proces prenosa regulativnih moči s strani nacionalne 
države na politične avtoritete izven nacionalne legitimitete. Depolitizacija je 
proces prenosa regulativnih moči nacionalne države na ekonomske ali pri-
vatne akterje izven arene nacionalne legitimitete. Posledično politične moči, 
suverenost, demokracija in državljanstvo niso več omejeni na državni pro-
stor. Globalno vladovanje tako ubeži tradicionalnim oblikam odgovornosti, 
vezanim na nacionalne države, nove oblike odgovornosti (glej npr. Benner 
in dr. 2004) pa niso dovolj učinkovite (Splichal 2009).

5 Keohane in Nye (2000: 24) na primer pozitivno ocenjujeta zasebno regulacijo inter-
neta pod okriljem ICANN- a (International Corporation for Assigned Names and 
Number) in njeno vzpostavitev utemeljujeta s premislekom, da so nevladne organi-
zacije pri regulativnem odzivanju na hitro spreminjajoče se internetne problematike 
ažurnejše in učinkovitejše, kot bi bila formalna mednarodna organizacija. Pri tem pa 
pozabljata na vprašanje legitimnosti tovrstne organizacije.
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3 Vladovanje in vladanje ter vladovanje in 
upravljanje

Kot smo predstavili, je koncept vladovanja močno razširjen v globalnem 
kontekstu, vendar pa se obenem prav tako nanaša na nacionalen in lokalen 
kontekst (Lynn, Heinrich in Hill 2000). V čisto strukturnem smislu na-
mreč zajema obširno skupino pojavnih oblik, kot so javnopolitična omrež-
ja (Rhodes 1997), javni menedžment (Hood 1991), koordinacija ekonom-
skih sektorjev (Campbell in dr. 1991; Hollingsworth in dr. 1994), javno-
-zasebno partnerstvo (Pierre 1998), korporativno vladovanje (Williamson 
1996) in dobro vladovanje (good governance). Pierre in Peters (2000: 14) 
sta ga zato označila za umbrella concept, torej krovni koncept, ki združuje 
množico pojmov.

V naslednjem koraku prehajamo od pojmovnih k izraznim vzrokom za 
trenutno terminološko zmedo in terminološki razmislek zožujemo zgolj 
na tiste primere, ko je iz opredelitve poimenovanega jasno razvidno, 
da tvorci referirajo na nov tip političnih odnosov, ki jih opredeljujemo 
v tem prispevku. Za poimenovanje predstavljenega koncepta se v slo-
venskem družboslovju poleg citatnega prevzemanja angleškega termina 
governance in predlaganega izraza vladovanje uporabljajo še vladanje 
(Tomšič in Vehovar 2006; Kajnč 2008), upravljanje (Rizman 2006; Kovač 
2005; Rus 2001) in tudi vladavina (Knep in Fink-Hafner 2011; Kustec-
-Lipicer 2006).

Na tem mestu ponujamo iztočnice za razrešitev pojmovne ravni problema. 
Jasna pojmovna strukturiranost nekega področja je namreč predpogoj za 
poimenovalno učinkovitost njegove terminologije (Novak 1971: 5; Vintar 
2008: 23–34). Zato je čim natančnejša opredelitev tistega, kar želimo po-
imenovati prek umestitve v določeno pojmovno polje vede in definiranja 
razmerij z drugimi v večrazsežnostno mrežo tega polja povezanimi pojmi, 
obenem tudi prvi in ključen korak terminološkega dela.

Na nacionalni in subnacionalni ravni bi vladovanje lahko opisali kot način 
delovanja in medsebojnega vplivanja vlad oziroma oblastnih ter drugih 
civilnodružbenih organizacij, procese njihovega sprejemanja odločitev ter 
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njihove odnose z uporabniki oziroma državljani. Vladovanje je – v nasprotju 
z monopolistično, hierarhično in tehnokratsko vladavino – omrežje različ-
nih subjektov (javnih, zasebnih, prostovoljnih), ki so medsebojno poveza-
ni, tako da se lahko pogajajo in vključujejo v oblikovanje javnih politik in 
njihovo uresničevanje (Brezovšek in Bačlija 2010). Goss (2001: 11) z bese-
do vladovanje opisuje nastajajoče nove oblike kolektivnega odločanja, ki 
vodijo k razvoju različnih odnosov, ne samo med institucijami, pač pa tudi 
med državljani in institucijami. Ali kot to opiše Evans (2004): »... termin 
vladovanje se uporablja v normativnem smislu za opisovanje spremembe, 
ko oblastne institucije v javnopolitičnem procesu stopijo v dialog z akterji iz 
civilne družbe«.

McCarneyjeva (1996) ugotavlja, da gre za pojem, ki ga je težko ustrezno 
definirati, saj njegova uporaba v različnih disciplinah6 praktično onemo-
goča oblikovanje enotne, posplošujoče definicije. Kljub ohlapnosti kon-
cepta vladovanja (gledano strukturno ali pa s stališča različnih disciplin) 
je treba statično določiti vsebino koncepta, saj ga lahko osmislimo in mu 
definiramo pomen le v odnosu do drugih procesov. Definicije in pristopi 
vladovanja nas navajajo k razumevanju vladovanja, ki ima več stičnih 
točk z vladanjem kot upravljanjem. Vprašanje je torej, kako je vladovanje 
povezano z vladanjem in upravljanjem. Delni odgovor ponujata Pierre 
in Peters (2000) s svojo klasifikacijo pristopov k proučevanju vladovanja 
kot procesa. Če razumemo vladovanje kot usmerjanje (steering), potem 
lahko razumemo moderno upravo, ki se preusmerja iz funkcije gole ope-
racionalizacije v funkcijo taktičnega nadziranja (rowing).

Dodatno težavo pri ustreznem razumevanju vladovanja nam povzroča 
netočna raba terminov upravljanje in menedžment v slovenščini. Kajti 
če pojma razumemo v hierarhičnem odnosu (ekonomija) ali v primerjal-
no-razvojnem odnosu (politologija in sociologija), potem konvergenco  

6 Velika razlika razumevanja se kaže že med ekonomijo in politologijo ter komunikolo-
gijo, saj ekonomska znanost šteje za upravljalca drugovrstnega akterja kot politologi-
ja. Ker je upravljanje povezano z vladovanjem (vsaj kar se tiče razmejevanja med stra-
teško in operativno ravnjo odločanja), pri tem že prihaja do razhajanj v normativnem 
razumevanju vladovanja.
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v družboslovju težko dosežemo. Ekonomska percepcija odnosa med 
upravljanjem in menedžiranjem je izrazito hierarhična. Tako se upra-
vljanje nanaša na delovanje lastnikov, menedžment pa na planiranje, or-
ganiziranje, vodenje in kontroliranje dela ter vseh nalog in aktivnosti, 
ki jih opravljajo zaposleni (Kustec-Lipicer v Haček in Zajc 2007: 201). 
Če lastnik sam dela s svojo lastnino, odloča o njej s svojim delom. Če pa 
delo na svoji lastnini prepusti drugim, o njej odloča tako, da določa in 
uravnava delo teh subjektov. Temu odločanju lastnika, ki je družbenoe-
konomsko opredeljeno, v ekonomiji pravimo upravljanje. Upravljanje je 
torej odločanje o lastnini (Rozman 1996: 7–8). Menedžerji pa planirajo, 
organizirajo, vodijo in kontrolirajo. Pri tem so vsi procesi delno že začeti 
v upravljanju. Zato je upravljanje nekaj drugega kot menedžment, vo-
denje pa je le del menedžmenta. Vendar pa podobnega razčlenjevanja v 
javnem sektorju ne poznamo (predvsem zaradi težavnega določanja, kdo 
je pravzaprav lastnik (glej Brezovšek in Bačlija 2010)). Pogosto menedž-
ment razumemo le kot reformirano, napredno različico administriranja 
ali celo upravljanja. Kroukamp in Lues (v Vries in drugi 2008) pravita, 
da so menedžerske funkcije javnega sektorja pravzaprav le podaljšanje 
oziroma razširitev javne administracije za zagotavljanje javnih storitev v 
moderni demokratični družbi. Nadaljnji diskurz o enotnem razumeva-
nju odnosa med upravljanjem in menedžiranjem je nujno potreben tudi 
za natančnejše določanje vsebine termina vladovanje, saj je upravljanje 
povezano z vladovanjem (vsaj kar se tiče razmejevanja med strateško in 
operativno ravnjo odločanja), pri tem pa že prihaja do razhajanj v nor-
mativnem razumevanju vladovanja.

4 Zaključek: vladovanje – predlog terminološkega 
dogovora

Iz poglavja o različnih razumevanju vladovanja je razvidno, da popolna 
izenačitev med pojmom in pomenom izbranega termina pri tako hete-
rogenem in kompleksnem pojmu ni mogoča. Zato je v rabi mogoče pri-
čakovati okoliščine, ko bo treba za doseganje zadostne stopnje nedvou-
mnosti s prilastki definirati, kateri pogled na vladovanje tvorec privze-
ma; posebej takrat, ko to ne bo jasno razvidno iz sobesedila.
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Vsekakor pa je za doseganje osnovne stopnje nedvoumnosti in ustaljeno-
sti, ki zagotavljata funkcionalnost terminologije določene stroke, nujno, da 
se isti termin ne uporablja za poimenovanje različnih pojmov. Prav to pa se 
v Sloveniji in tudi v nekaterih drugih neangleško govorečih državah (Sta-
roňová in Malíková 2009) dogaja ob uvajanju pojma vladovanje. Pojem 
kljub popularnosti, ki jo je dosegel v zadnjem desetletju, ostaja neenotno 
definiran in neustaljen. Posledično prihaja do kršenja terminološkega na-
čela natančnosti (Korošec 1972: 232; Bokal 2009: 121), saj del stroke, kar 
zagovarjamo tudi v tem prispevku, vladovanje na pojmovni in izrazni rav-
ni dosledno ločuje od sorodnih pojmov vladanja in upravljanja, medtem 
ko del stroke, ki te ločnice ne upošteva, izraz vladovanje bodisi interpretira 
kot sopomenko vladanja ali celo vlade bodisi vladovanju kot obliki od-
nosov med državo in različnimi deležniki in delničarji pripisuje funkcije, 
značilne za javni menedžment, in torej vzpostavlja tudi vsaj delno ekvi-
valenco med izrazoma vladovanje in upravljanje.7 Problem se še dodatno 
stopnjuje pri prevajanju iz angleškega v slovenski jezik in obratno ter se 
na izrazni ravni odraža kot skorajda poljubna zamenljivost izrazov gover-
nment (vlada), governing (vladanje), management (upravljanje/ravnanje) 
in governance (vladovanje). Posledično vsi omenjeni izrazi izgubljajo za 
termine nujno samoumevnost povezave med izrazom in referentom ter 
postajajo potencialno večpomenski in s tem dvoumni, kar pri prevodih 
pogosto pomeni, da a) iz njih ni mogoče samoumevno sklepati na to, ka-
teri termin je bil uporabljen v izvirniku, in b) je pogosto šele iz sobesedila, 
včasih pa tudi to ne, razvidno, na katerega od omenjenih pojmov avtor z 
uporabljenim terminom referira. 

Prvi korak k razrešitvi trenutnega stanja se bo torej zgodil, ko/če bo pojem 
vladovanje splošno sprejet kot avtonomna prvina pojmovne mreže druž-
boslovnega védenja ter vsaj v zgoraj opisanih okvirih konsenzualno opre-
deljen prek razlik in sorodnosti z drugimi pojmi v njem. Ključni argument 

7 V tem prispevku puščamo ob strani heterogenost, ki jo pojem vladovanje dobi, če 
upoštevamo tudi njegove opredelitve v drugih strokah, na primer ekonomiji, in se 
omejujemo zgolj na njegovo definiranje v okviru politološke vede. Kar je tudi v skladu 
s spoznanjem, da načela enoznačnosti med različnimi strokami ni mogoče pričakova-
ti (Vintar 2008: 27).
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za terminološki dogovor, ki bi standardiziral rabo izraza vladovanje,8 je, 
da je med omenjenimi izrazi edini, ki ni že pomensko obremenjen tako v 
strokovnem jeziku kot tudi v nespecializiranem besedišču in torej v ter-
minologijo stroke ne vnaša nezaželene polisemije oziroma homonimije.9 
Edini pridržek bi lahko predstavljala pomenska zasedenost sestavljenk te 
besedne družine tipa prevladovanje, obvladovanje, nadvladovanje ipd., za 
katere pa lahko predvidimo, da se njihovi pomeni ne aktivirajo kot del po-
menskega polja termina vladovanje. Predlog termina vladovanje je namreč 
nastal prav z namenom oblikovanja ustrezne, natančne in nedvoumne, po-
imenovalne rešitve za novi politološki pojem v sodelovanju med akademi-
koma Tomom Korošcem in Slavkom Splichalom,10 ki je izraz tudi prvič 
uporabil.11 Skladno z njegovim nastankom izraz v zadostni meri ustreza 
terminološkim zahtevam po knjižnosti, relativni enopomenskosti, primer-
ni dolžini, lahki izgovorljivosti in predvsem sistemski primernosti ter deri-
vacijski sposobnosti in besedotvorni razvejanosti, ki omogočata nadaljnje 
pomenske in skladenjske izpeljanke in torej širjenje besedne družine. V 
strokovnih besedilih se doslej pojavljata predvsem glagolnik vladovanje in 
glagol vladovati, medtem ko se sistemsko sicer možno poimenovanje za 
akterje vladovanja – vladovalci ter pridevniške in prislovne izpeljanke – v 
besedilih praktično ne pojavljajo. Razlogi za to pa so najverjetneje poveza-
ni s konkretnimi poimenovalnimi potrebami tvorcev in so torej pojmovni, 
ne sistemskojezikovni. Vse našteto zvišuje možnosti termina za funkcio-
nalno vključitev v jezik stroke, obenem pa povečuje tudi verjetnost, da bo 
sprejet med uporabniki, kar je pogoj, da – ne glede na njegovo sistemsko 

8  »/K/ončno veljavnost daje terminom le kodifikacija, opravljena z dogovorom med 
zainteresiranimi in ob upoštevanju načel za oblikovanje terminov« (Korošec 1971: 9).

9 Da terminološka poimenovanja pogosto zaostajajo za novo predmetnostjo oziroma 
novimi pojmi področja in da se poimenovanja za nove pojme pogosto delno prekri-
vajo s starimi, je sicer znan in pogost pojav, ki se mu v resničnosti strokovnih jezikov 
ni mogoče povsem izogniti (Vintar 2008: 37). 

10 Tako sodelovanje (prof. dr. Tomo Korošec je namreč jezikoslovec, prof. dr. Slavko 
Splichal pa komunikolog) v terminologiji velja za ideal oblikovanja »ustreznejše, eno-
tnejše in morda tudi bolj slovenske terminologije« (Vintar 2008: 56).

11 Splichal, Slavko. 2008. Deregulacija, denacionalizacija, depolitizacija. Delo, 5 (6. 
december).
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primernost – termin tudi dejansko zaživi (Bokal 1998; Humar 2009: 79). 
Termin vladovanje poleg tega – enako kot v angleški terminologiji – ohra-
nja koren besedne družine (gov/vlad) in tako izrazno nakazuje pomenske 
povezave in razlike s pojmi, ki jih ta družina poimenuje. Tovrstno ohranja-
nje pomenske koordinacije med tujimi in domačimi termini je pomembno, 
če upoštevamo, da prizadevanje za enotno terminologijo ne more potekati 
samo v mejah enega jezika, temveč so predvsem strokovne in znanstvene 
terminologije mednarodno odvisne (Korošec 1971: 12).

Bibliografija

Bäckstrand, K. (2006): Democratizing Global Environmental Governance? Sta-
keholder Democracy after the World Summit on Sustainable Development. 
European Journal of International Relations 12 (4): 467–498.

Benner, T. R., W. H. Witte in Martin, J. (2004): Multisectoral Networks in Global 
Governance: Towards a Pluralistic System of Accountability. Government and 
Opposition 39 (2): 191–210.

Bokal, L. (1998): Tipologija novih besed (ob primeru avtomobilskega izrazja). V 
Slovensko naravoslovo-tehnično izrazje, ur. M. Humar, 45–55. Ljubljana: Za-
ložba ZRC, ZRC SAZU.

Bokal, L. (2009): Prevzemanje glede na vrste. V Terminologija in Sodobna termi-
nografija, ur. N. Ledinek in dr., 111–124. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 

Brezovšek, M. in Bačlija, I. (2010): Sodobna upravna misel. Ljubljana: Fakulteta 
za družbene vede.

Campbell, J. L., Hollingsworth, R. J. in Lindberg, L. N. (ur.) (1991): Governance of 
the American economy. Cambridge in New York: Cambridge university Press.

Commission on Global Governance (1995): Our Global Neighborhood: Report 
of the Commission on Global Governance. London: Oxford University Press.

Elson, D. (2004): Human Rights and Corporate Profits: The Un Global Compact 
- Part of the Solution or Part of the Problem? V Global Tensions: Challenges 
and Opportunites in the World Economy, ur. L. Beneria in S. Bisnath, 45–64. 
New York: Routledge.

Evans, J. (2004): What is local about local environmental governance? Observati-
ons from the Local Biodiversity Action Planning process. Area 36 (3): 270–279.

Finkelstein, L. S. (1995): What is Global Governance. Global Governance 1 (1): 
367–372.



23

Governnce kot vladovanje: pojmovna in poimenovalna razčlemba

Gupta, A. (2008): Transparency Under Scrutiny: Information Disclosure in Glo-
bal Environmental Governance. Global Environmental Politics 8 (2): 1–7.

Held, D. in Koenig-Archibugi, M. (2004): Introduction. Government and Oppo-
sition 39 (2): 125–131.

Higgott, R. in Erman, E. (2008): Deliberative Global Governance and the Ques-
tion of Legitimacy: What Can We Learn from the WTO? GARNET Working 
Paper št.: 53/08: 1–32.

Hintz, A. (2007): Deconstructing Multi-Stakeholderism: The Discourses and 
Realities of Global Governance at the World Summit on the Information So-
ciety (WSIS). V SGIR Pan-European Conference on International Relations, 
Torino, September 2007. Dostopno prek: http://turin.sgir.eu/uploads/Hintz-
SGIR_AHintz_Deconstructing.pdf (10. maj 2011).

Hirst, P. Q. in Thompson, G. (1999): Globalization in Question: The International 
Economy and the Possibilities of Governance. Cambridge: Blackwell Publishing.

Hollingsworth, J. R., Schmitter, P. C. in Streek, W. (1994): Governing Capitalist 
Economies. Oxford in New York: Oxford university Press.

Hood, C. (1991): A Public Management for All Seasons? Public Administration 
69 (1): 3–19.

Humar, M. (2009): Sinonimija v slovenskih terminoloških slovarjih. V Termino-
logija in Sodobna terminografija, ur. N. Ledinek, 75–96. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU. 

Kajnč, S. (2008): Razvoj evropske zunanje politike: od evropskega političnega so-
delovanja do evropske varnostne in obrambne politike. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede.

Kalin, M. (1991): Terminološki priročnik. V Zbornik inštituta za slovenski jezik 
Frana Ramovša. Jezikoslovni zapiski, št. 1, 181 – 191. Ljubljana: ZRC SAZU.

Kaufmann, D., Kraay, A. in Mastruzzi, M. (2009): Governance Matters VIII: Ag-
gregate and Individual Governance Indicators, 1996–2008. World Bank Policy 
Research Working Paper No. 4978. Dostopno prek: http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1424591, dne 23. 3. 2012.

Keohane, R. O. in Nye, J. S. (2000): Introduction. V Governance in a Globalising 
World, ur. J. S. Nye in J. D. Donahue, 1–41. Cambridge: Brooking Institution Press.

Kettl, D. F. (1993): Sharing power: Public governance and Private markets. Was-
hington DC: The Brookings Institution.

Knep, M. in Fink-Hafner, D. (2011): Eksperimentalna vladavina na področju ze-
lene politike: slovenske okoljske politike na razpotju. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede.



24

Koncept in prakse lokalnega vladovanja

Korošec, T. (1971): O načelih za oblikovanje terminov. V Referati za strokovni 
sestanek terminologov in terminoloških svetovalcev z uredniki Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika, 9–13. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU. 

Korošec, T. (1972): Pet minut za boljši jezik. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Kovač, P. (2005): Presoja učinkov prepisov (RIA) po svetu, v EU in pri nas. V 

Slovenija v EU: zmožnosti in priložnosti, ur. M. Haček in D. Zajc, 301–317. 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kroukamp, H. in Liezel, L. (2000): Improving local management. V Improving 
local government: Outcomes of Comparative Research, ur. M. S. de Vries, P. S. 
Reddy in S. M. Haque, 77–92. Hampshire: Palgrave McMillan.

Kuper, A. (2004): Harnessing Corporate Power: Lessons from the UN Global 
Compact. Development (47): 9–19.

Kustec Lipicer, S. (2006): Vloge javnopolitičnih igralcev na globalnih ravneh delo-
vanja – primer politike boja proti dopingu v športu. V Demokracija v globali-
zaciji – globalizacija v demokraciji, ur. M. Haček in D. Zajc, 211–230. Ljublja-
na: Fakulteta za družbene vede.

Kustec Lipicer, S. (2007): Vrednotenje izbranih modelov merjenja kakovosti v slo-
venski javni upravi. V Slovenija v evropski družbi znanja in razvoja, ur. M. 
Haček in D. Zajc, 197–214. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Laurence E. L. Jr., Heinrich, C. J. in Hill, C. J. (2000): Studying governance and 
public management: Challenges and Prospects. Journal of Public Administra-
tion Research and Theory 20 (2): 233–261.

Marsh, D. in Rhodes, R. A. W. (ur.) (1992): Policy Networks in British Govern-
ment. Oxford, Clarendon Press.

McCarney, P. (1996): Cities and Governance: New directions in Latin America, 
Asia and Africa. Toronto: University of Toronto.

Mkandawire, T. (2007): ‚Good Governance‘: The Itinerary of an Idea. Develop-
ment in Practice 17 (4/5): 679–681.

Nanda, V. P. (2006): The »Good Governance« Concept Revisited. The ANNALS of 
the American Academy of Political and Social Science 603 (1): 269–283.

Novak, F. (1971): O sedanjem stanju slovenske terminologije. V Referati za stro-
kovni sestanek terminologov in terminoloških svetovalcev z uredniki Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika, 1–8. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU.

Pierre, J. (1998): Partnership in urban governance: European and American Expe-
riences. London: Macmillan.

Pierre, J. in Peters, G. B. (2000): Governance, politics and the state. New York: St. 
Martin‘s Press.



25

Governnce kot vladovanje: pojmovna in poimenovalna razčlemba

Rhodes, R. A. W. (1997): Understanding governance: Policy networks, Governan-
ce, Reflexivity and Accountability. Buckingham: Open University Press.

Rizman, R. (2006): Kaj prinaša globalizacija nacionalni državi? V Demokracija 
v globalizaciji – globalizacija v demokraciji, ur. M. Haček in D. Zajc, 11–28. 
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Rosenau, J. N. (1999): Toward an Ontology of Global Governance. V Approaches 
to Global Governance Theory, ur. M. Hewson, T. M. Sinclair, 287–302. Albany: 
State University of New York Press.

Hay, C. (2007): Why We Hate Politics? Cambridge: Polity Press.
Rosenau, J. N. in Czempiel, E. O. (1992/1998): Governance without Government: 

Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Rozman, R. (1996): Kako prevesti «management« v slovenščino: management, mene-

džment, upravljanje, poslovodenje, vodenje, ravnanje? Organizacija 29 (1): 5–18.
Rus, V. (2001): Podjetizacija in socializacija države. Ljubljana: Fakulteta za druž-

bene vede.
Scholte, J. A. (2005): Globalization; A Critical Introduction. Hampshire: Palgrave 

MacMillan.
Splichal, S. (2008): Deregulacija, denacionalizacija, depolitizacija. Delo, str. 5 (6. 

december).
Splichal, S. (2009): »New« Media, »Old« Theories; Does the (National) Public Melt 

into the Air of Global Governance? European Journal of Communication 24 
(4): 391–405.

Splichal, S. (2011): Javnost in javna sfera v dobi globalnega vladovanja. V Nov(O) 
Državljan(Stvo), ur. C. Toplak in Ž. Vodovnik, 189–218. Ljubljana: Založba 
Sophia.

Staroňová, K. in Malíková, L. (2009): Governance – módny pojem alebo užitočný 
koncept? V Governance v lesníctve, ur. L. Šálka, 28–43. Zvolen: Národné les-
nícke centrum.

Tomšič, M. in Vehovar, U. (2006): Kakovost vladanja v starih in novih članicah 
Evropske unije. Teorija in praksa 43 (3–4): 386–405.

Turnšek Hančič, M. (2011): Pasti novoreka: kritična refleksija prenosa termina 
deležniki iz ekonomskega v politični diskurz. Časopis za kritiko znanosti 39 
(255): 148–156.

Vintar, Š. (2008): Terminologija: Terminološka veda in računalniško podprta ter-
minografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.





27

Koncept lokalne demokracije, 
lokalno vladovanje in lokalna 
demokratična oblast v Sloveniji
Marjan BREZOVŠEK in Simona KUKOVIČ12

V prispevku predstavljamo koncept lokalne demokracije in 
predpostavke ter domneve o njeni vlogi v širši demokratični 
skupnosti; pri tem ne gre samo za upravičenje lokalne demo-
kracije, pač pa tudi za priznanje ali spoznanje njene vloge 
ter prispevka k širšim demokratičnim institucijam in praksi. 
Pri tem posebej izpostavljamo participativno in predstavniško 
demokracijo ter njuno povezovanje. Poleg tega prikazujemo 
tudi kratek pregled konceptualnih in institucionalnih pristo-
pov k demokratičnemu lokalnemu vladovanju. Lokalno vla-
dovanje izhaja iz širšega koncepta, ki presega ozke pravne vi-
dike in entitete lokalne oblasti; vključuje pa mnoštvo formal-
nih in neformalnih odnosov med različnimi akterji (lokalno 
oblastjo, zasebnim sektorjem, združenji, dekoncentriranimi 

12 Dr. Marjan Brezovšek je izredni profesor za področje politologije na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Ljubljani. Kontakt: marjan.brezovsek@fdv.uni-lj.si. Asist. 
Simona Kukovič je mlada raziskovalka in doktorska študentka na Fakulteti za druž-
bene vede Univerze v Ljubljani. Kontakt: simona.kukovic@fdv.uni-lj.si.
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agencijami, civilnodružbenimi organizacijami in tako dalje), 
ki vplivajo na rezultate in učinke političnega in upravnega 
sistema na lokalni ravni. V tem okviru tudi lokalna oblast 
dobiva novo, moderno vlogo; pristop lokalnega vladovanja 
pa omogoča preseganje številnih pomanjkljivosti predhodnih 
pristopov. Ob koncu prispevka teoretične predpostavke lokal-
ne demokracije in demokratičnega lokalnega vladovanja pre-
verjamo skozi izbrane vidike lokalne demokratične oblasti v 
Sloveniji.

1 Koncept lokalne demokracije: politično 
predstavništvo in participacija

1.1 Uvod

Lokalna samouprava danes predstavlja enega izmed temeljnih stebrov 
demokratičnega političnega življenja. Njeno demokratično vsebino tvo-
ri pravica prebivalcev lokalne skupnosti, da sodelujejo pri oblikovanju 
in izvajanju lokalne oblasti. Lokalna oblast je namreč demokratična, če 
imajo na njeno izvajanje odločilen vpliv občani sami, bodisi neposredno 
(z različnimi oblikami neposrednega odločanja), bodisi preko volitev 
nosilcev lokalnih funkcij. Glavni argument v prid lokalnim procesom 
odločanja je izkoriščanje lokalnega znanja, izkušenj in predstav o tem, 
kako in v kakšnih pogojih naj bi se reševali specifični problemi neke lo-
kalne skupnosti (Phillips 1996: 24). Prav tako je lokalna samouprava po-
stala središče demokratičnega političnega razvoja. Glavna razloga za to 
sta druga demokratična revolucija, utemeljena na participaciji, in vzpo-
stavitev globalnega gospodarstva, ki opredeljuje lokalne pogoje miru in 
blaginje. Prvi razlog zahteva lokalno samoodločbo namesto usmerjanja 
od zgoraj (»top-down«), drugi osvobaja lokalno raven od centralne (dr-
žavne) oblasti z zagotavljanjem alternativ za vire in podporo: novi viri 
so druge države in mednarodne agencije. Vprašanje lokalne demokracije 
je postalo kritično v novih demokracijah, kjer so nacionalne (državne) 
institucije vzpostavljene na šibki tradiciji lokalne avtonomije.
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Demokratične institucije morajo imeti lokalno utemeljitev, če nočejo biti 
samo nasprotna moč ali oblast, to je centralna uprava. Demokracija mora 
biti utemeljena na institucijah, ki so ljudem odgovorne na različne načine. 
Dokazana politična oblika demokracije je njena lokalna različica. Lokalna 
demokracija ima pozitivno konotacijo v tem smislu, da zagotavlja državlja-
nom neposrednejši stik, udeležbo in nadzor nad institucijami in dogodki 
v njihovem življenjskem okolju oziroma predstavlja okvir razvoja ustavne 
demokracije. Izhodišče najdemo v Evropski listini o lokalni samoupravi, ki 
poudarja, da so lokalne oblasti eden od glavnih izvorov katere koli demo-
kratične ureditve, da je pomembno demokratično načelo, ki velja v vseh 
državah, pravica državljanov, da sodelujejo pri vodenju javnih zadev, na 
tem pa temelji prepričanje, da se ta pravica najbolj neposredno uresničuje 
na lokalni ravni, da obstoj lokalnih oblasti s stvarno odgovornostjo lah-
ko zagotavlja upravo, ki bo učinkovita in odprta ter blizu državljanom. Iz 
tega izhaja, da je test demokracije, ali lahko lokalne politične sile izražajo 
politične interese neodvisno od višjih ravni, in to tako pri oblikovanju kot 
pri implementaciji politik. To je možno ob predpostavki lokalno izvolje-
nih uradnikov in delitvi oblasti. Drugi kritični test demokracije je lokalna 
avtonomija (finančna in pravna). In tretji test demokracije je participacija 
državljanov na lokalni ravni v različnih oblikah, od klasičnih političnih do 
novih, ki krepijo civilno družbo.

Lokalne institucije tako predstavljajo moč svobodnih narodov (Tocque-
ville 1968: 61). Nekaj desetletij prej je Mill prav to poudaril s trditvijo, da 
je lokalna samouprava šola demokracije (Mill 1991: 378). Prav tako ob-
staja splošno strinjanje, da je bila – in še vedno je – lokalna samouprava 
zibelka moderne demokracije (Poggi 1988). Ta domneva, ki je utemelje-
na z interpretacijo zgodovine moderne demokratične države na zahodu, 
opravičuje trditev, da morajo imeti demokratične institucije posebno, 
lokalno utemeljitev (zakon), če želijo delovati kot protiutež porastu in 
poveličevanju oblasti (moči) centralnih organov. Centralna oblast je bila 
tako v politični tradiciji ZDA sestavljena iz lokalnih samoupravnih in-
stitucij; prav tako je bila to tradicija nemških dežel pri izvolitvi cesarja 
Svetega rimskega cesarstva. Logika lokalne demokracije je bila poudarje-
na v teorijah federalizma in je ostala politična tradicija v nemškem delu 
Evrope. Postavljanje lokalnih omejitev kralju je bilo v duhu angleške Ma-
gne Carte Libertatum (1215), toda to ni politična dediščina večine sveta. 
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Kralj, torej centralna avtoriteta, je določal vlogo, moč in oblast lokalne 
avtoritete ter imenoval in odstavljal po želji vse tiste, ki so jo izvrševali.

Povezanost med lokalno oblastjo in demokracijo je zasnovana tudi na 
predpostavki, da je politična participacija pomembna toliko bolj, če je po-
vezana z domačnostjo, sosednostjo, kot so to poudarili kot načelo ameriški 
federalisti (očetje ustavnosti v Federalist Papers). Drug vidik tega pa je ute-
meljitev, da so vzpodbude za sodelovanje močnejše na lokalni ravni kot na 
nacionalni, kajti posledice odločitev so na lokalni ravni bolj vidne in bolj 
neposredne. Dva predloga podpirata ta del utemeljitve, in sicer čim večja 
je politična enota, toliko dlje poteka oblikovanje demokratične politične 
koalicije; in čim večja je ta enota, tem večja je raznolikost skupin in posa-
meznikov, ki zahtevajo kompromis in tako tudi manj verjetno aktivno de-
lovanje nasploh, torej prizadevanje in izjalovitev skupnih teženj mnogih. 

Splošni predpostavki o odnosu med velikostjo in demokracijo (Dahl in 
Tufte 1973) nasproti političnemu odločanju je običajno dodana še moč-
na teoretična tradicija, da je demokracija toliko življenjska, kolikor je 
utemeljena v skupnosti ali družbi. Skupnosti in družbe zahtevajo vsaj 
možnost osebnega stika, in sicer neposredno ali pa preko omrežij medse-
bojnih poznanstev, kar postavlja omejitve glede velikosti demokratičnih 
političnih enot. Klasičen primer sovpadanja med družbo in demokratič-
no politično skupnostjo so mestne države (polisi) v stari Grčiji. Problem 
je v tem, da je obseg človeškega povezovanja, ki je potreben za mobili-
zacijo virov v produkciji, umetnosti ali vojni, za dosego nečesa višjega, 
boljšega, daleč večji, kot so omejitve velikosti za participacijo. Od tod 
neločljivo povezan konflikt vseh političnih sistemov – to je konflikt med 
nujnostjo majhnosti za domačnost (sorodnost) in participacijo na eni 
strani ter večjim obsegom enot, potrebnih za vire, vključno s človeškimi 
talenti in kolektivnimi dosežki, na drugi strani.

Lokalna avtonomija je pri proučevanju subcentralne oblasti trajen problem. 
Glavni premik v formalni strukturi lokalnih političnih sistemov k demokra-
ciji je bil v okviru nacionalnih držav utemeljen na lokalni politični avtono-
miji in participaciji ter predstavniških institucijah, ki so odgovorne ljudstvu. 
Splošno razvojno pojasnilo tega dejstva je v tem, da je centralna oblast v 
zahodnih demokracijah svojo sposobnost za rast v odnosu do gospodarske 
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rasti in družbene raznolikosti izčrpala.13 Bolj vsebinsko politično pojasnilo 
tega pa je, da je bila centralna oblast preobremenjena tako pri upravljanju vi-
rov kot pri reševanju konfliktov, kar je vodilo k prenosu problemov na lokal-
no raven. Kriza državne blaginje pa ni sprožila tudi krčenja nalog lokalnih 
oblasti. Če so v preteklosti govorili o ozemeljski decentralizaciji kot posledici 
širjenja države blaginje, ki so jo udejanjali predvsem na lokalni ravni (Page 
in Goldsmith 1987), je v zadnjem času proračunska kriza omejila priliv sred-
stev iz središča, vendar pa ni zmanjšala vloge lokalnih politik.14

Na začetku 21. stoletja lahko ugotovimo, da številne močne sile in gibanja 
znotraj in zunaj nacionalnih držav spreminjajo številne vzpostavljene pra-
kse in običaje lokalne politike, pri čemer prihajajo v ospredje novi lokalizmi 
in številne pestre, neodvisne in eksperimentalne oblike lokalne politike kot 
odziv na globalizacijo, internacionalizacijo in evropeizacijo. Razširitev de-
mokratičnih idej in vzpostavljanje globalnega sistema je prispevalo k obno-
vi vsega lokalnega. Pri tem je tako rekoč nemogoče razpravljati o odnosih 
med centralno in lokalno oblastjo oziroma o političnih razsežnostih lokal-
ne samouprave nasploh, ne da bi upoštevali koncepte lokalne avtonomije.15 
Lokalna avtonomija je temeljni koncept v politični znanosti in je povezana 
tako s teorijo kot s prakso demokracije, pri čemer je največja nevarnost za 
demokracijo njena degeneracija v tiranijo. V teoretičnih razpravah se lokal-
no avtonomijo navkljub obsežni pozornosti zelo redko, če sploh, razločuje 
od lokalne demokracije. V najboljšem primeru lokalno avtonomijo obrav-
navajo kot nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za razcvet lokalne demokracije. 
Pri proučevanju financiranja lokalne samouprave sta oba pojma pogosto 
praktično sinonimna, kar zelo poenostavlja odnose med demokracijo in  

13 Sredi 70. let prejšnjega stoletja so dohodki centralne oblasti rasli hitreje kot pa na 
preostalih gospodarskih in političnih področjih; tudi če so bili pobrani lokalno, je bila 
njihova razporeditev podvržena centralni regulaciji.

14 Še več, lokalni politični razvoj je prispeval k novim oblikam, ki so še precej nejasne, to 
pa so nove sosedske skupnosti ter politična organizacija posebnih teritorialnih okrožij.

15 Takšni koncepti so bili uporabljeni normativno kot obramba lokalne samouprave (Jo-
nes in Stewart 1983) in empirično kot merilo za ustavne spremembe (Rose 1990) ali 
pa kot sredstvo za primerjalne analize lokalnih demokracij (Wolman in Goldsmith 
1990; Page 1991).
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avtonomijo na lokalni ravni, prav tako pa tudi zakriva globlja protislovja v 
odnosih med lokalno demokracijo in širšo demokratično prakso. Na teore-
tični ravni te poenostavitve omejujejo razmejevanje odnosov med centralno 
in lokalno oblastjo in probleme, povezane s temi odnosi; z javnopolitičnega 
vidika pa to razlikovanje obeh pojmov povzroča zmešnjavo in zamenjavo 
ciljev in učinkov ter rezultatov javnih politik. Razlikovanje obeh pojmov 
je nujno za razumevanje novih oblik in procesov lokalne demokracije ter 
njihovih možnosti in omejitev.

1.2 Normativni in empirični vidiki lokalne demokracije

V razvoju lokalne samouprave so zaradi potencialnega prispevka subnaci-
onalnih oblik politike k demokratičnemu življenju pomembne spremem-
be. Temeljna ideja sega daleč nazaj h klasičnemu upravičenju lokalne sa-
mouprave, ki ga je podal J. S. Mill (1991). Mill namreč pravi, da lokalna de-
mokracija ponuja državljanom možnosti za uresničevanje njihove svobode 
in za izražanje njihove lokalne identitete na način, ki je drugačen od višjih 
ravni oblasti, hkrati pa se z višjimi ravnmi oblasti dopolnjuje. Ideja je tako 
naslednja: lokalne politične institucije so bližje državljanom kot nacional-
ne (državne) oblasti (vlade). Izvoljena lokalna oblast daje prednost različ-
nosti, saj zagotavlja ponudbo javnih dobrin, ki odraža preference tistih, ki 
živijo na področju lokalne jurisdikcije, in zagotavlja višjim nivojem oblasti 
izražanje pluralizma teritorialnih in funkcionalnih interesov. To sicer ne 
pomeni, da lokalna oblast avtomatično izraža in uresničuje takšne vredno-
te, čeprav ima za to vse možnosti.16 Prav tako ni nujno, da so posledice 
ohranjanja teh vrednot vedno bolj v ospredju, kajti številni strokovnjaki 
dvomijo, da lahko lokalna oblast stvarno udejanji načela, kakršna je svobo-
da (Sharpe 1970). Splošno prepričanje in zaupanje v vrednote in lastnosti 
demokracije na lokalni ravni je težko ovreči. Kot poudarja Phillips (1996), 

16 Nacionalizirani politični sistemi niso vzpodbujali in razvijali polnega izražanja lokal-
ne demokratične prakse; en vidik tega problema je bil v tem, da so zaprte institucije 
lokalne politike dovoljevale vladavino majhnih elit, ki so uporabljale hierarhično or-
ganizirane lokalne politične stranke in legitimnost birokracije za zaščito in svobodo 
izvajanja političnih izbir.
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je upravičenje takšne demokracije zmes instrumentalnih razlogov ter 
sprejemanja dinamičnih in razvojnih vrednot demokratične participacije 
v lokalni politiki. Demokratični procesi so zaščita pred tiranijo, obenem 
pa zagotavljajo, da so različni interesi prisotni in predstavljeni v lokalnem 
odločanju. Hkrati pa zdrava lokalna demokracija razvija tudi demokra-
tično kulturo med državljani, in sicer z zagotavljanjem tako podlage za 
usposabljanje kot tudi za demokratično participacijo v politični skupnosti. 
Te utemeljitve lokalne demokracije so tako globoko zakoreninjene v poli-
tični kulturi sodobnih demokratičnih držav, da so postale samoumevne in 
so redko problematizirane; številne reforme za izboljšanje demokracije na 
lokalni ravni imajo tako pod njihovo krinko zelo malo opraviti ali z instru-
mentalnimi ali z razvojnimi značilnostmi lokalne demokracije.17

Normativne utemeljitve (Stoker 1996) vključujejo zlasti pluralistične ute-
meljitve, da institucije lokalne demokracije zagotavljajo razpršitev moči 
(oblasti) v družbi (Hill 1974), nadalje vključujejo utemeljitve o raznolikosti 
in različnosti, o lokalni odzivnosti in tako dalje. Vse te utemeljitve so pri-
sotne tudi v Evropski listini o lokalni samoupravi, ki zagovarja, da se mora 
odločanje o javnih zadevah, kjer koli je možno, izvrševati »s strani tiste 
oblasti, ki je najbližja državljanom«; to je načelo subsidiarnosti. Novejša 
obnova zanimanja za vlogo lokalne demokracije je osredotočena na omo-
gočanje in vzpodbujanje politične participacije kot dela širše demokratič-
ne politične skupnosti (Stoker 1996), pa tudi participativne demokracije.

Tisti, ki poudarjajo lokalno demokracijo, zatrjujejo, da je lokalna oblast bliž-
ja državljanom in se bolj neposredno ukvarja z njihovimi problemi; lokalna 
oblast je tudi dostopnejša in lažje se je vključiti v njeno delovanje (Pratchett 
1999; Stoker 2004). Te utemeljitve so empirične po svojem izvoru, zlasti tam, 
kjer se vzpostavljajo in zagovarjajo participativne oblike demokracije (v na-
sprotju s predstavniškimi). Empirična evidenca lahko te normativne uteme-
ljitve močno podpira, po drugi strani pa obstaja tudi razkorak med opisano 

17 Navkljub drugačnim trditvam konzervativnih vlad je neoliberalna politika številna 
javnopolitična področja podrejala centralizaciji in ne obratno. Navkljub drugačnim 
trditvam konzervativnih vlad je neoliberalna politika številna javnopolitična podro-
čja podrejala centralizaciji in ne obratno.
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retoriko in stvarnostjo upadanja demokratične prakse kot evidenčne značil-
nosti politične kulture poznega 20. stoletja (Pratchett in Leach 2003: 231).

1.3 Politična participacija na lokalni ravni

Pojem participacije v splošnem opredeljujemo kot dejavnosti, kjer je po-
sameznik z drugimi udeležen ali sodeluje v nekaterih družbenih procesih 
ali skupnih prizadevanjih (Brezovšek 1995: 202). Pojem politična partici-
pacija pa pomeni udeležbo v procesu izbire političnih voditeljev ter obli-
kovanje javnih politik. Politično participacijo je moč opredeliti kot pro-
stovoljno osebno sodelovanje v političnih zadevah.18 Sartori (1987) tako 
participacijo opredeljuje kot zavestno, hoteno osebno sodelovanje in ne 
zgolj kot bolj ali manj hoteno, naključno ali neprostovoljno udeleževanje 
(političnih) aktivnosti. Po njegovem mnenju je intenzivnost participacije 
obratno sorazmerna s številom sodelujočih oseb – torej, več oseb kot par-
ticipira, manjši je delež posameznika v skupini. Za uvajanje politične par-
ticipacije je torej zelo primerna prav raven lokalne samouprave oziroma 
njenih demokratičnih institucij. Vendar pa razni teoretiki (od Rousseauja, 
Milla do Patemanove) participacije niso zagovarjali zato, ker bi večji obseg 
participacije nujno vodil k boljšim odločitvam, ampak zaradi samega vre-
dnotenja pomembnosti vključevanja ljudi, kakovosti njihovega življenja in 
medsebojnih odnosov pri sprejemanju političnih odločitev. Lokalna sku-
pnost ima sposobnost, da omogoča in vzpodbuja politično participacijo, 
ki daleč presega zgolj volilno participacijo. Lokalna demokracija s tem bolj 
temelji na preferencah posameznikov za udeležbo pri odločanju v lokalnih 
institucijah demokracije kot pa v nacionalnih (državnih) institucijah de-
mokracije. Po drugi strani pa je nadaljevanje tega utemeljevanja povezano 

18 Kot glavne oblike politične participacije Brezovšek (1995: 203) našteva: glasovanje na 
lokalnih in državnih volitvah; glasovanje na referendumih; agitiranje in sodelovanje v 
volilni kampanji; aktivno članstvo v politični stranki; aktivno članstvo v skupini pri-
tiska; sodelovanje v političnih demonstracijah, vstajah s političnimi cilji in podobne 
aktivnosti za spremembo javnih zadev; različne oblike državljanske pokorščine, kot 
je na primer odklonitev plačila davkov ali pa držanje predpisanega reda; članstvo v 
vladnih svetovalnih organih; članstvo v potrošniških svetih za industrijo v javni lasti; 
klientelistična vključenost v uresničevanje socialne politike; različne oblike skupnega 
delovanja, na primer glede okoljevarstvenih problemov na lokalni ravni.
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z možnostjo vpliva, ki ga ima lokalna politična participacija pri učinkovi-
tosti in uspešnosti demokracije na višji ravni.

Lokalna demokracija je tudi temelj demokratične družbe nasploh. Prispe-
va h kulturi demokracije povsod v družbi in ne samo k razdelitvi politič-
ne moči (oblasti). Je več kot zgolj možnost posameznikov, da vplivajo na 
tiste odločitve, ki zadevajo njihovo neposredno družbeno in gospodarsko 
okolje. Brez različnih oblik lokalne demokracije bi bile možnosti za razvoj 
demokratičnih vrednot in veščin, uporabnih tudi na širših institucionalnih 
ravneh, znatno omejene. Skratka, lokalna demokracija zagotavlja temelje 
in pogoje za razvoj močnih nacionalnih demokratičnih institucij in praks. 
Brez dinamične participativne demokracije na lokalni ravni se tudi pred-
stavniška demokracija tako na lokalni ravni kot širše ne bi mogla uspešno 
razvijati. Kot ugotavlja D. Held (1996: 269), »lahko neposredna participa-
cija in kontrola nad neposrednimi, bližnjimi lokalnimi zadevami ... zelo 
stvarno razvija in izboljšuje načela participativne demokracije«. Participa-
tivna demokracija je namreč proces, ki poudarja široko participacijo (odlo-
čanje) volivcev pri upravljanju političnih sistemov. Medtem ko izvor besede 
demokracija kaže na udeležbo državljanov pri odločitvah, tradicionalne re-
prezentativne demokracije omejujejo participacijo državljanov na volitve, 
dejansko vladanje pa prepuščajo politikom. Participativna demokracija si 
prizadeva vsem članom skupnosti dati možnost sodelovanja pri odločanju 
in razširiti krog ljudi, ki imajo dostop do takšnih možnosti. Temelj partici-
pativne demokracije je sodelovanje javnosti v procesu odločanja in upošte-
vanje njenega mnenja. Bistvene značilnosti participativne demokracije so 
tako neposredna participacija državljanov v urejanju ključnih družbenih 
institucij, vključno z delovnim mestom in lokalno skupnostjo, reorganizaci-
ja strankarskega sistema z vpeljavo neposredne odgovornosti strankarskih 
uradnikov do članstva, delovanje participativnih strank v parlamentarni in 
kongresni strukturi ter ohranitev odprtega institucionalnega sistema, ki za-
gotavlja možnosti eksperimentiranja s političnimi oblikami.

Lokalna demokracija izgrajuje in krepi pojmovanje participativnega dr-
žavljanstva, kajti to je prvenstveno prizorišče, kjer večina ljudi praktici-
ra politiko. Ponovno odkritje lokalne politike v internacionaliziranem in 
evropeiziranem okviru ima tako posledice tudi za postopke in upravičenje 
institucij predstavniške demokracije. V preteklosti so legitimne oblike 
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politične participacije postavljale v osrednjo vlogo izvoljene predstavnike, 
ki so bili organizirani v tekmovalne skupine političnih strank; sedaj druge, 
nove oblike participacije, delegiranje politične avtoritete mikroagencijam 
ter zagotavljanje moči prej marginalnim skupinam vzpostavljajo alterna-
tivne mehanizme političnega odločanja. To je izziv za lokalne predstavni-
ke, da poiščejo poti in načine za prilagajanje novim oblikam političnega 
delovanja, ne pa, da ponavljajo vzorce iz preteklosti.

Chanan (1999: 18) razume participacijo na lokalni ravni kot piramido, v 
kateri imajo prebivalci vsaj eno potencialno točko za vstop. Višje stopnje, 
na primer predstavljanje skupnosti v sistemu, se opirajo na nižje stopnje, 
na primer sodelovanje med organizacijami. Nekateri posamezniki napre-
dujejo proti vrhu piramide. Cilj je povečati participacijo na vsaki ravni 
stopnji, za to pa so odgovorni tisti, ki so na vrhu. Cilj se lahko doseže z 
medsebojno komunikacijo, ki posledično poveča zanimanje več ljudi, da 
tudi sami postanejo aktivni. Najboljša participacija je namreč tista, kjer se 
čim več ljudi identificira s krajem, v katerem živijo. Participacija na lokalni 
ravni torej pomeni, da (1) je velik del prebivalcev vključenih v njihove lo-
kalne organizacije, mreže in pobude; (2) so prebivalci informirani o načr-
tih njihove lokalne oblasti in imajo hkrati mehanizme za vplivanje na od-
ločitve; (3) imajo prebivalci zaupanje, da se proračun pravilno porazdeli in 
imajo vsi korist; (4) prebivalci aktivno sodelujejo z uradniki, vlagajo svoje 
prostovoljno delo v organizacije in dodajajo svoje pobude ter (5) prebival-
ci občutijo lastnino nad tem, kaj so dosegli ter kako še naprej spodbujati 
aktivnost. Lokalne skupnosti, ki dopuščajo našteto, so veliko bolj uspešne 
kot lokalne skupnosti, ki ne sledijo trendom lokalne participacije (Chanan, 
1999: 3).

1.4 Povezanost predstavniške in participativne 
demokracije

Participativna demokracija ne ukine predstavniške demokracije; javnosti 
pusti v odločevalski prostor, ji ga pa ne odstopi v celoti. Znotraj modela 
predstavniške demokracije je vloga javnosti torej zožena na potrjevanje ali 
nasprotovanje že oblikovanim in sprejetim odločitvam. Glavne omejitve 
predstavniškega sistema so v njegovi posredniški in diskontinuitetni naravi. 
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Participativna demokracija je neposredna demokracija v smislu, da so vsi 
državljani aktivno udeleženi pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev; 
njena moč je v tem, da poveže posameznike v skupino preko njihove ak-
tivne vloge pri sprejemanju vseh vrst odločitev. Held (1996) participativno 
demokracijo utemeljuje s stališčem, da je enako pravico do samorazvoja 
mogoče doseči samo v »participativni družbi«. To je tista družba, ki pozna 
pomembnost politične učinkovitosti, neguje skrb za kolektivne probleme 
in prispeva k oblikovanju dobro obveščenih državljanov, ki so se zmožni 
trajno zanimati za proces vladanja.

Participativna demokracija je morda najlažje uresničljiva prav na ravni lo-
kalne skupnosti, ker gre za odločanje o zadevah, ki ljudi najbolj neposredno 
zadevajo, za sodelovanje pa je zainteresirano manjše število predstavnikov 
javnosti kot na državni ravni. Državljani vedno večji pomen pripisujejo 
tudi vprašanjem, ki se nanašajo na kakovost življenja, in želijo sodelovati 
pri odločanju o stvareh, ki v to kakovost posegajo (OECD 2001: 19). Pred-
pogoj delovanja participativne demokracije je odprt informacijski sistem, 
ki zagotavlja spremljanje na informacijah temelječih odločitev. Z vidika 
vključenosti državljanov v oblikovanje in sprejemanje javnih politik tudi 
na lokalni ravni je to lahko informiranje (enosmerni odnos), posvetova-
nje (dvosmerni odnos) ali aktivna participacija, ki temelji na partnerstvu 
med državljani in (lokalno) oblastjo, kjer so državljani aktivno vključeni 
v opredeljevanje procesa in vsebin oblikovanja in sprejemanja odločitev 
(OECD 2001: 23). Ključni problem je v tem, da je celo na lokalni ravni v 
kolektivne skupine vključen samo majhen del prebivalstva. Nadaljnji ko-
rak v tem procesu je torej poskus vključevanja nevključenih in oblikovanje 
ter spodbujanje modela »aktivnega državljana«. »V družbi, kjer tradicija 
in običaji izgubljajo svoj vpliv, gre edina pot za vzpostavljanje avtoritete 
preko demokracije. Novi individualizem sicer nujno ne razjeda avtoritete, 
vendar morajo biti zahteve preoblikovane in postavljene na aktivno in par-
ticipativno podlago« (Giddens 1998: 66). Demokratizacija lokalne oblasti 
mora biti usmerjena k oblikovanju novih institucionalnih oblik, ki povezu-
jejo državo (oblast) z mnogo bolj atomizirano in fragmentirano družbo in 
zagotavljajo nove mehanizme socialne kohezije, odgovornosti in kontrole 
nad političnimi odločitvami. Brez takšnega aktivnega državljana se lahko 
zelo hitro zabriše razlika med političnim razumevanjem demokracije kot 
kolektivnega procesa odločanja ter terapevtsko državo (demokracijo), ki 
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se ukvarja z individualnimi subjektivnimi perspektivami (Nolan 1998), 
oziroma z »demokracijo emocij« (Giddens 1994: 16), v kateri imajo pre-
bivalci zgolj občutek večje vključenosti in smisla skupnosti. Pri tem ne gre 
za vključenost v kolektivne politične projekte ali druge oblike družbene 
angažiranosti, pač pa za kolektivno izražanje individualnih občutij.

Shema 1: Koncept lokalne demokracije

2 LOKALNO VLADOVANJE IN DEMOKRACIJA

2.1 Pojem in razsežnosti lokalnega vladovanja

Pojem vladovanje je močno protisloven in se v razpravah politične znanosti 
uporablja na različne načine. V literaturi o Evropski uniji se s tem pojmom 
pojasnjujejo izkušnje upravljanja Evrope brez formalne moči (oblasti), ki 
tradicionalno pripada nacionalnim državam. V menedžerskih razpravah 
se s tem pojmom označuje način prehoda od hierarhičnih ali tekmoval-
nih organizacij k novim oblikam relacijskega upravljanja. Koncept med-
vladnih odnosov z vladovanjem označuje pot za izboljšanje razumevanja 

 

 LOKALNA DEMOKRACIJA

VOLILNI 
PROCESI

(lokalne volitve)

PARTICIPATIVNI 
PROCESI

(referendum, konzultacije, 
odločanje)

POLITIČNE 
INSTITUCIJE

(politične stranke na 
lokalni ravni)

CIVILNODRUŽBENE 
INSTITUCIJE

(nevladne organizacije,
prostovoljna združenja)

 
INSTITUCIJE

LOKALNE SAMOUPRAVE
(župan, svet, uprava)

predstavniška 
demokracija

participativna 
demokracija



39

Koncept lokalne demokracije, lokalno vladovanje in lokalna demokratična oblast v Sloveniji

kompleksnih javnih zadev. Pojem vladovanje pa je vedno bolj prisoten tudi 
na področju lokalne samouprave, k čemur je veliko prispeval Stoker (2004) 
z opredelitvijo lokalnega vladovanja kot medorganizacijskega omrežja, za 
katerega so značilni soodvisnost med organizacijami, nepretrgani odnosi 
med člani omrežja in odnosi, podobni igri ter kjer je seveda pomembna 
stopnja avtonomije države.

Na področju lokalne samouprave s tem pojmom (konceptom) avtorji 
označujejo prehod od lokalnega vladanja (government) k lokalnemu vla-
dovanju (governance), to je od tradicionalne zamisli »vsakemu svoje« (to 
each his own) k sodobnejši opredelitvi »skupaj lahko storimo vse« (together 
we can do it all). Vladovanje se nanaša na načine, kako različna vlada ozi-
roma oblastne organizacije ter druge družbene organizacije medsebojno 
delujejo in vplivajo, kako se sprejemajo odločitve in v kakšnih odnosih 
so z uporabniki oziroma državljani. Lokalno vladovanje je v nasprotju z 
monopolitično, hierarhično in tehnokratsko vladavino lokalno omrežje 
različnih subjektov (javnih, zasebnih, prostovoljnih), ki so medsebojno 
povezani, tako da se lahko pogajajo in vključujejo v oblikovanje javnih za-
dev in njihovo uresničevanje.

S tega vidika je vladovanje predstavljeno kot oblika omrežnega menedž-
menta, ki se prikazuje kot način odločanja in pooblaščanja kolektivnih 
virov in akterjev ter je nasproten drugima dvema načinoma izpeljave teh 
nalog, to je trgu in hierarhiji. Vladovanje ni več naslonjeno na avtoriteto 
izvoljenih predstavnikov (hierarhični model) niti na priznanje in prenaša-
nje odgovornosti na zasebni sektor (tržni model), pač pa ureja in določa 
kolektivne vire in akterje preko odnosov tako s civilno družbo (prebival-
stvom) kot z drugimi ravnmi oblasti (vladanja). Načela dobrega vladovanja 
(good governance) so: participacija, legitimnosti, usmerjenost h konsenzu; 
strateško upravljanje; odzivnost, uspešnost in učinkovitost; odgovornost 
in preglednost; enakost, pravičnost in nepristranskost (Graham et al. 2003: 
3; Združeni narodi 1997). Sistem dobrega vladovanja na lokalni ravni pa 
vsebuje naslednja tri načela oziroma elemente, ki izhajajo tako iz libera-
lizma kot iz komunitarizma, in sicer: odprtost, preudarnost in razmislek 
(deliberation) ter sposobnost za delovanje, to je povezano akcijo (Stoker 
1996: 195). Vladovanje ponuja za problem kolektivnega delovanja na lo-
kalni ravni nedržavne rešitve.
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Shema 2: Koncept vladovanja

Lokalno vladovanje lahko opredelimo kot proces odločanja (lokalnih 
svetov in relevantnih skupin) o zadevah lokalnega (občinskega/pokrajin-
skega) razvoja ter upravljanja in uresničevanja razvojnih načrtov in zago-
tavljanja dobrin (storitev) na podlagi alokacije dostopnih virov s ciljem, 
da dosežemo dogovorjene razvojne cilje. V bistvu se lokalno vladovanje 
nanaša na to, kdo sodeluje pri odločanju, kako je ta proces organiziran in 
v kakšnem obsegu dejanske odločitve odražajo prioriteto potreb lokalne 
skupnosti; potem ko je odločitev sprejeta, pa na to, kako se pretvarja v 
akcijo (delovanje) in kdo je vključen v proces implementacije. Pri odloča-
nju so pomembni tudi dostopnost virov (naravnih, človeških, materialnih, 
finančnih) in kako so razporejeni za zadovoljitev potreb ljudi z ustreznimi 
dobrinami (storitvami) in participativnim razvojem. Lokalno vladova-
nje izkazuje sposobnost lokalne oblasti, da upravlja svoje zadeve; lokalna 
oblast dobi z njim demokratično in razvojno usmeritev, ki je naravnana k 
izboljšanju kvalitete življenja njihove skupnosti. Učinkovito lokalno vla-
dovanje ima neposredni vpliv na bistvena vprašanja življenja v skupnosti, 
kot so človekova varnost, človekove pravice, lokalni gospodarski razvoj, 
temeljna infrastruktura, javne službe in tako dalje.
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Splošni okvir lokalnega vladovanja zajema naslednjih pet vidikov:
•	 Vladovanje je konceptualno širše od vlade; izhaja iz spoznanja, da moč 

obstaja v okviru in zunaj formalne oblasti in vladnih institucij. Vlado-
vanje določa, kdo ima moč, kdo sprejema odločitve, kako posamezni 
igralci (deležniki) postanejo vidni in kako se uveljavlja odgovornost. 
Povezanost in solidarnost med različnimi deležniki na političnem, go-
spodarskem in upravnem področju ima kumulativni vpliv na življenj-
ski stil in standard članov skupnosti.

•	 Vladovanje je širše od menedžmenta, ki se osredotoča na implementa-
cijo in upravne funkcije vlade. To pomeni, da (dobro) vladovanje ne 
zadeva samo menedžerskih funkcij izvrševanja lokalne oblasti, pač pa 
tudi okolje, v katerem se menedžerske odločitve sprejemajo in izvaja-
jo. Vladovanje predstavljajo odnosi med sektorji ali partnerji v okviru 
tradicije, vrednot in zgodovine v teh skupnostih.

•	 Vladovanje je proces. Koncept temelji na spoznanju, da so odločitve 
sprejete v zapletenih odnosih med številnimi akterji z različnimi prio-
ritetami. Vladovanje kot proces se lahko izraža kot usmerjanje ali kot 
koordinacija.

•	 Vladovanje je nevtralni koncept. Akterji, mehanizmi, procesi in insti-
tucije lahko povzročajo tako pozitivne kot negativne rezultate; od tod 
tudi pojem »dobro vladovanje«. 

•	 Vladovanje se razvija kot omrežje (in partnerstva). Vladovanje je v na-
sprotju z monopolistično, hierarhično in tehnokratsko vladavino. Je 
omrežje različnih subjektov (javnih, zasebnih, prostovoljnih), ki so 
medsebojno povezani tako, da se lahko pogajajo in vključujejo v obli-
kovanje javnih politik in njihovo uresničevanje.

Demokratično lokalno vladovanje je naslednja kvalifikacija pojma, kaj-
ti lokalno vladovanje je povezano z demokratičnimi vrednotami, kot so: 
pravna država, ločitev (delitev) oblasti, predstavništvo, sistem zavor in rav-
notežij ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot tak-
šno je lokalno vladovanje del širšega institucionalnega okvira, ki postavlja 
»pravila igre« v političnem in pravnem smislu. V najširšem smislu se novi 
modeli lokalne demokracije, ki jih najdemo po svetu, zelo pogosto razvija-
jo v obliki »omrežij« ali »partnerstev«, sestavljajo jih predstavniki lokalne 
oblasti, podjetništva (zasebni sektor) in civilnodružbenih združenj, seveda 
pa tudi običajnih državljanov. Čeprav jih pogosto iniciira lokalna oblast, so 
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praviloma avtonomna nasproti javni oblasti in tradicionalnim predstav-
niškim institucijam. Kriteriji za ocenjevanje demokratičnega lokalnega 
vladovanja so: javni dostop do političnega vpliva, javna presoja (delibera-
cija), prilagodljivost, odgovornost in razvoj politične identitete in sposob-
nosti. Nove strategije za podporo demokratičnega lokalnega vladovanja 
tako vključujejo celovito upoštevanje lokalnih kulturnih in institucional-
nih značilnosti (posebnosti), povečanje stopnje participacije pri odločanju 
na podlagi informiranosti, konzultacij in podobno, povezanost lokalnega 
vladovanja z nacionalno strategijo in na njihovo razvijanje in vzpodbujan-
je pogajanj in konzultacij med akterji za podporo in razvoj lokalnega vla-
dovanja ter ne nazadnje, zaradi različnih ciljev številnih akterjev lokalnega 
vladovanja, tudi vzpostavljanje preglednosti in odgovornosti.

2.2 Demokratično lokalno vladovanje: participacija, akterji 
in elementi

Demokratično lokalno vladovanje ni cilj sam po sebi, pač pa sredstvo za 
doseganje trajnostnega razvoja kot končnega cilja; v ta namen pomaga 
oblikovati pogoje, ki so nujni za inkluzivni, odzivni in učinkovit razvoj-
ni proces. Kot takšno je demokratično lokalno vladovanje povezano z de-
centralizacijo in teritorialnim razvojem. Lokalno vladovanje je povezano s 
potrebo po decentralizaciji, kjer so lokalne strukture sposobne, odgovorne 
in odzivne na potrebe in pravice državljanov. Decentralizacija je dolgoroč-
no prizadevanje, vendar pa je nujna za uresničevanje demokratičnega lo-
kalnega vladovanja. Za uspešnost decentralizacijske politike je v prvi vrsti 
potrebna izgradnja zaupanja ter institucionalne in operativne sposobnos-
ti za ukvarjanje z decentraliziranimi nalogami in povečanimi zahtevami 
skupnosti do lokalnega vladanja (vodenja) in zagotavljanja javnih storitev 
(dobrin). Lokalno vladovanje je tako tesno povezano z lokalno oblastjo, 
ki je tudi najbližja državljanom na eni strani in številnim lokalnim skupi-
nam (nevladni akterji) na drugi strani. Decentralizacija pove, kje v bistvu 
odločanje poteka, lokalno vladovanje pa, kako je ta proces odločanja or-
ganiziran. Decentralizirana organiziranost izkazuje manj ravni v organiza-
cijski strukturi, širši razpon kontrole ter odločanje od spodaj navzgor. To 
pa je tisto, kar označujemo kot »lokalno vladovanje«. Decentralizacijo in 
lokalno vladovanje tako sicer lahko obravnavamo ločeno, vendar pa sta ta 
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dva pojava tesno povezana. Pojem »decentralizirano vladovanje« dejansko 
povezuje oba pojava, uporablja pa se zlasti na področju javne uprave. 
Decentralizacija in lokalno vladovanje imata skupno zlasti to, da je njuna 
vloga prvenstveno instrumentalna, kar pomeni, da predstavljata sredstvo 
za doseganje ciljev, kot so demokratičnost in učinkovitost ter uspešnost 
razvojnih procesov.

V ospredju pozornosti tako niso več samo formalne institucije, pač pa 
tudi asimetrija moči, ki jo povzročajo neformalni običaji in pravila ter 
različne koalicije oblasti in uprave na lokalni ravni. To pomeni, da stari 
model upravljanja s hierarhičnim nadzorom, to je volivcem odgovorne 
oblasti, ni več primeren v okviru avtonomnih omrežij in nove vloge ci-
vilne družbe, saj se volilna legitimnost v njenem okviru ne preobraža 
v specifično javnopolitično legitimnost (Warren 2009: 8). Premik od 
volilne demokracije v demokratično (lokalno) vladovanje, to je vlada-
vinsko usmerjena demokratizacija (»governance – driven democratiza-
tion«) (Warren 2009), tako pomeni tudi nastanek in razvijanje novih 
oblik demokratične participacije, ki presegajo meje tradicionalne in 
formalne predstavniške demokracije. Te nove oblike participacije niso 
nadomestilo ali zamenjava za volilno demokracijo, družbena gibanja ali 
deliberativno vlogo medijev, pač pa so njihova dopolnitev. Prav tako jih 
ne smemo mešati z oblikami neposredne demokracije (participacijo), 
saj so pogosto v obliki različnih skupin, civilnodružbenih organizacij in 
uporabniških forumov predvsem demokratični eksperiment, ki lahko 
vključuje relativno manjše število državljanov, vendar pa ima tudi poten-
ciale za predstavljanje širše populacije. Vsekakor pa te nove oblike par-
ticipacije s svojimi iniciativami prispevajo k odprtosti lokalnega sistema 
upravljanja.

Smith (2009) je v tem smislu razvil primerjalno metodologijo za anali-
zo različne participacije, ki je utemeljena na načinu in obsegu uresni-
čevanja zaželjenih lastnosti (kvalitet) demokratičnih institucij (ibidem: 
12). Avtor primerja oblike participacije kot so proračunska participacija, 
deliberativne državljanske skupščine, neposredne oblike demokracije in 
e-demokracija z vidika demokratičnih vrednot (dobrin): inkluzivnos-
ti, ljudskega nadzora, premišljene presoje in transparentnosti. Geissel 
(2012) pa nasprotno primerja različne oblike demokratičnih inovacij z 
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njihovo stopnjo inkluzivne participacije, enakosti, legitimnosti, delibe-
rativnosti ter z njihovim vplivom na demokratične sposobnosti in iz-
kušnje državljanov ter doseganja skupnih ciljev (učinkovitost). Projekt 
Participedia (Fung in Warren 2011) primerja institucionalne vidike in 
demokratične rezultate procesov participacije, to je metode udeležencev, 
načina komuniciranja in odločanja ter možnosti vplivanja na oblast na 
podlagi povečanja »glasu« prizadetih, povečanja relevantnih informacij, 
razvoja državljanskih sposobnosti in organizacijskih zmožnosti, kvalitete 
deliberativnosti ter omejevanja korupcije in pokroviteljstva. Vladavin-
ske procese Warren (2009) ocenjuje z demokratičnimi vrednotami kot 
so inkluzivnost prizadetih, pooblaščanje, predstavništvo in deliberacija.

Za oceno demokratičnih kvalitet (lokalnega) vladovanja oziroma vla-
davinsko usmerjene demokratizacije je pomembna seveda predvsem 
evalvacija tega, kako obstoječi participativni procesi vplivajo na posebne 
demokratične izide (rezultate). V vsakem primeru morajo biti ti parti-
cipativni procesi ocenjeni tudi z vidika lokalnega sistema upravljanja, 
javnopolitičnih omrežij, upravne prakse in protestne politike, ki niso 
nujno povezani z njimi. Demokratično lokalno vladovanje v okviru po-
tencialno izključujočih javnopolitičnih omrežij, oblastniških koalicij in 
upravljavskih praks ne zahteva nujno zelo idealističnih načel (enak glas 
za vse prizadete, izboljšanje državljanskih sposobnosti in deliberativne 
kvalitete odločanja), pač pa bolj pragmatično konceptualizacijo poob-
laščanja in zastopstva, to je vključitev predstavnikov vseh potencialno 
prizadetih (marginaliziranih) skupin v celotnem procesu oblikovanja 
odločitev, sprejemanja odločitev, njihovega izvrševanja in nadzora. To 
ne pomeni, da se mora končna odločitev prilagoditi potrebam in željam 
vseh prizadetih skupin v enaki meri, saj tako ni mogoče doseči uravno-
teženih skupnih ciljev. Ne glede na to, ali participativni procesi uspejo 
zagotoviti pooblaščeno zastopstvo vseh prizadetih ali ne, pa je prakso 
vladovanja mogoče demokratizirati tudi z vzpostavitvijo javne odgovor-
nosti političnih in upravnih odločevalcev, z odgovorno upravo in javnim 
pritiskom na politično oblast.

Lokalno vladovanje se ne dotika samo lokalne oblasti ali lokalnega pre-
bivalstva; nanaša se na situacijo, kjer je delovanje katerega koli akterja 
vladovanja (mednarodnih nevladnih organizacij, institucij, centralne 
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oblasti, lokalnih agencij ali zasebnih podjetij) planirano, implementirano,  
vzdrževano, ocenjevano in nadzorovano v skladu s potrebami, prioriteta-
mi, interesi, participacijo in blagostanjem lokalnega prebivalstva kot osred-
njim vodilom. To, kar je lokalnega glede lokalnega delovanja, so predvsem 
potrebe, interesi, prioritete, participacija in nadzor ter blagostanje lokalne-
ga prebivalstva, če ne želimo ostati v okviru strukturnih omejitev izenače-
vanja lokalnega vladovanja z lokalno oblastjo. Pri tem velja opozoriti še, da 
ne delujejo vse lokalne oblasti v interesu lokalnega prebivalstva. Nekatere 
lokalne oblasti so lahko tudi diktatorske in izkoriščajo lokalno prebivals-
tvo, da služi interesom lokalnih voditeljev.

Tabela 1: Povezave med nacionalnim in lokalnim razvojem, ki vplivajo 
na lokalno vladovanje

Nacionalna raven Lokalna raven

Demokracija, večstrankarstvo Lokalne volitve, zavedanje človekovih in 
političnih pravic

Nacionalne razvojne politike Razvoj lokalnih razvojnih načrtov

Decentralizacija, povezava tradicionalne 
oblasti z lokalnim vladanjem

Lokalni sveti, izvršilna moč, delovanje v 
skladu z lokalnim vladovanjem

Vzpostavitev mehanizmov za sodelovanje 
državnih in civilnodružbenih organizacij

Vzpostavitev mehanizmov za sodelovanje 
lokalnih svetov in skupnosti

Privatizacija, pogodbeno izvajanje javnih 
služb

Pogodbeni menedžment, javno-zasebno 
partnerstvo

Mehanizmi za reševanje socialnih 
konfliktov

Mehanizmi za mediacijo lokalnih 
konfliktov

Oblikovanje asociacij lokalnih skupnosti Koristi od servisa teh združenj

Institucionalno okolje za mednarodno 
sodelovanje občin

Lokalne skupnosti razvijajo partnerstva 
preko meja

Lokalno vladovanje se razvija v pogojih naraščajoče globalne soodvis-
nosti, zato se moramo zavedati tudi (potencialnega) vpliva in povezav 
takšnega razvoja. Lokalni teritorialni razvoj zahteva premik od sektor-
skega k teritorialnemu policy pristopu, ki povezuje različne policy arene 
na regionalni in lokalni ravni v pravi koordinaciji z nacionalno oblastjo. 
Nekaj teh povezav med lokalno in nacionalno ravnjo navajamo v zgornji 
tabeli; predstavljene so v parih.

To, kar je razvidno iz tabele, lahko opišemo v naslednjih točkah:
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•	 na številnih področjih teče nacionalni razvoj vzporedno z lokalnim 
razvojem,

•	 ker lokalni razvoj poteka v kontekstu nacionalne politike in progra-
mov, mora biti ta usklajena z nižjimi ravnmi,

•	 decentralizacija in lokalna zakonodaja morata zagotoviti jasen mandat 
za tradicionalno oblast in njene povezave z drugimi akterji na lokalni 
ravni,

•	 razvite morajo biti komunikacije med državo in ne-državnimi partnerji,
•	 zasebni sektor je potrebno vključiti v zagotavljanje servisa na lokalni 

in nacionalni ravni.

Za lokalno vladovanje je značilno tudi, da vključuje veliko število različnih 
akterjev, ki imajo različne interese, v skladu s katerimi delujejo. Udeleženci 
vladovanja so: država, lokalna oblast, zasebni sektor in civilna družba. V 
tem okviru je lokalna oblast v strateški poziciji med in s temi partnerji. Pri 
izvajanju svojih funkcij se mora lokalna oblast ravnati v skladu z naslednji-
mi linijami odgovornosti:
•	 odgovornost lokalne oblasti navzdol do državljanov (demokratična 

decentralizacija),
•	 horizontalna odgovornost v okviru lokalne oblasti (odgovornost lo-

kalnih javnih uslužbencev do lokalno izvoljenih politikov),
•	 odgovornost navzgor, to je lokalne oblasti do centralne oblasti (nadzor 

in usklajenost s temeljnimi političnimi cilji, financiranje).

Ključni elementi lokalnega vladovanja so (v skladu s konceptom dobrega 
vladovanja) naslednji:
•	 participacija,
•	 nepristranost (pravičnost),
•	 transparentnost,
•	 odgovornost,
•	 vladavina prava,
•	 legitimnost.

Za lokalno vladovanje je bistveno, da se vzpostavi interno vladovanje na 
ravni lokalne oblasti in da lokalne institucije dobro delajo, so pregledne 
in odgovorne do njihovih volilnih teles. Lokalno vladovanje zahteva po-
vezanost ljudi in institucij, vzpostavitev novih odnosov med državo in 
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državljani ter spremembo miselnosti in stališč za produktivno poveza-
nost ljudi in institucij. Lokalno vladovanje potrebuje spremembo tako 
na strani struktur lokalne oblasti kot tudi pri »novih akterjih«, od dr-
žavljanskih skupin do združenj zasebnega sektorja in nevladnih organi-
zacij. Koncept participacije je v okviru lokalnega vladovanja potrebno 
razširiti, in sicer od uporabnika in klienta k državljanu in njegovemu 
aktivnemu sodelovanju v teh procesih. In ne nazadnje, lokalno vlado-
vanje pomeni tudi eksperimentiranje z novimi oblikami angažiranja dr-
žavljanov z vzpostavljanjem inovativnih mehanizmov vključevanja vseh 
udeležencev, ki presegajo tradicionalno udeležbo na volitvah.

2.3 Demokratična lokalna oblast: izzivi in posledice

Upoštevajoč povedano, je medsebojno delovanje in vplivanje lokalne obla-
sti, civilne družbe in zasebnega sektorja najpomembnejše za uveljavitev 
lokalnega delovanja. Ti partnerji skupaj predstavljajo institucionalno oko-
lje in socialni kapital, ki ga je potrebno z oblikovanjem mehanizmov za 
izmenjavo informacij in dialoga mobilizirati, da delujejo skupaj v prid iz-
boljšav skupnosti. Nove strategije za podporo lokalnega delovanja morajo 
tako med drugimi vključevati:
•	 celovito upoštevanje lokalnih kulturnih in institucionalnih okvirov 

(značilnosti), ki v veliki meri vplivajo na lokalno vladovanje ob števil-
nih akterjih in problemih,

•	 naraščajočo raven participacije: z večjo ravnjo informiranja narašča 
lokalna udeležba, stopnja konzultacije in nasprotovanj pa izhaja iz po-
večane lokalne participacije pri odločanju,

•	 prilagoditev podpore za lokalno vladovanje nacionalni strategiji, saj 
lokalni razvoj ne more biti ločen od regionalnega in nacionalnega 
okvira, povezanost pa omogoča različne sinergijske učinke,

•	 izboljšavo in razvijanje pogajanj in posvetovanj med akterji; za lokalno 
vladovanje je kritičnega pomena zagotoviti strinjanje akterjev o ciljih 
in načinih za njihovo uresničevanje,

•	 vzpostavitev transparentnosti in odgovornosti, saj so v lokalno vlado-
vanje vključeni številni akterji z različnimi cilji, med katerimi je po-
trebno razviti občutek povezanosti.
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Reformiranje institucij lokalnega vladovanja je povezano z nekaterimi te-
meljnimi načeli, med katerimi so pomembna zlasti naslednja tri načela.
•	 Odzivnost vladovanja. Poglavitni cilj lokalnega vladovanja je, da vsi 

akterji opravljajo prave stvari, to je izvajanje služb v skladu s preferen-
cami državljanov.

•	 Uspešno vladovanje. Lokalni akterji morajo to opravljati na pravi na-
čin in preudarno uporabljati finančne vire. Zaslužiti morajo zaupanje 
državljanov z boljšim delovanjem ob zmanjševanju stroškov – in pri-
zadevati si morajo za izboljšanje dostopa do javnih dobrin (storitev).

•	 Odgovornost vladovanja: Lokalna oblast mora biti odgovorna volivcem, 
služiti javnemu interesu z integriteto in razviti ustrezno zaščito – uvelja-
viti je potrebno odgovornost tudi med volitvami z raznimi državljanski-
mi listinami in odpoklicem javnih funkcionarjev na lokalni ravni.

Takšno obliko lokalnega vladovanja, ki uteleša ta načela, bi lahko imeno-
vali k državljanu usmerjeno vladovanje (Andrew in Shah 2005). Takšno 
vladovanje pooblašča državljane na podlagi pravic, neposredne demokra-
cije, odgovornosti za rezultate od spodaj navzgor ter ocenjevanje delovanja 
vseh akterjev in institucij lokalnega vladovanja; v središču omrežja je dr-
žavljan kot vladar (volivec), davkoplačevalec in uporabnik javnih storitev.

Iz tega izhaja tudi, da ni mogoče spregledati pomena formalnih oblastnih 
institucij in lokalne avtonomije kot okvira teh vladavinskih procesov. Pri tem 
nas ne zanimajo institucije lokalne oblasti same po sebi, pač pa demokratič-
ne kvalitete lokalnega vladovanja, ki se odvija v tem institucionalnem okvi-
ru. Najpomembnejše v tem okviru lokalne oblasti so odgovorno vodenje, 
inkluzivno predstavništvo, samouprava in vladavina prava. Lokalno politič-
no vodenje je pomembno za odločno vladovanje: voditelji na čelu formalnih 
političnih institucij imajo naloge vzdrževanja politične podpore, razvijanja 
javnopolitičnih usmeritev, predstavljanja in obrambe ciljev oblasti ter poga-
janj z drugimi organi in organizacijami in zagotavljanja izvrševanja teh na-
log.19 Avtonomija odločanja o lastnih zadevah v lokalni skupnosti prispeva 

19 Z institucionalnega vidika Mouritzen in Svara (2002) razlikujeta štiri idealne tipe lo-
kalnega vodenja: model močnega župana, model vodje odbora, model kolektivnega 
telesa in model lokalni svet - menedžer.
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k demokratičnemu lokalnemu vladovanju s pogostimi ljudskimi glasovanji 
o pomembnih zadevah vsakodnevnega življenja teh ljudi, ki pa zahtevajo 
predhodno organizirano razpravo. Lokalno politično predstavništvo mora 
vzpodbujati politike in projekte, ki so vitalni za njihovo volilno telo, odzivati 
pa se mora tudi na pooblaščeno zastopstvo različnih skupin v vladavinskem 
procesu, kar je povezano z vrednotami v družbi – participacijo, pluralizmom, 
učinkovitostjo in tako dalje. Zaželjenost pooblaščenega zastopstva različnih 
(marginalnih) skupin, vodenje in samouprava ter avtonomija odločanja pa 
ne pomenijo zanikanja, ampak prav nasprotno – zagotavljanja vladavine 
prava v lokalni skupnosti, ki presega arbitrarno vladovanje in korupcijo jav-
nih uslužbencev in funkcionarjev na lokalni ravni.

3 Lokalna demokratična oblast v Sloveniji: izbrani 
vidiki

Lokalna demokracija naj bi bila torej tisti prostor, ki je najbolj dostopen za 
različne oblike politične participacije, ker vključuje decentralizacijo moči 
in možnost uporabe lokalnih znanj ter njihovega prilagajanja lokalnim po-
trebam. Ravno zato morajo biti lokalni demokratični procesi odprti in ob-
čani jih morajo prepoznati kot svojo pravico in priložnost za sodelovanje v 
lokalnem javnem življenju (Stoker 1996: 189). Učinkovito delovanje lokal-
ne demokracije zahteva obstoj lokalnih oblasti z demokratično konstitui-
ranimi telesi odločanja; široko stopnjo avtonomije lokalnih oblasti glede 
njihovih odgovornosti ter poti in načinov uresničevanja teh odgovornosti; 
jasno in stabilno finančno podlago, ki ustreza nalogam; pravno varstvo 
pred nepotrebnimi ali nesorazmernimi posegi nadzornih oblasti; možnost 
sodelovanja lokalnih oblasti pri oblikovanju notranje politike in zakono-
daje, ki zadeva njihovo področje dejavnosti (glej Vlaj 1998: 115–116).

3.1 Od komunalnega sistema do nove organizacije lokalne 
samouprave v Sloveniji

Leto 1955 pomeni nov in odločilen korak na področju teritorialnih enot, saj 
se je takrat vzpostavil komunalni sistem. Komunalni sistem je sistem, kjer 
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dobi občina položaj »komune«. Komuna je pomenila »celico« bodoče socia-
listične družbe, z njo pa so označevali družbenoekonomsko in družbenopo-
litično skupnost, v kateri se vzpostavljajo novi socialistični družbeni odnosi 
na osnovi družbene lastnine sredstev za proizvodnjo, na ruralnih območjih 
pa na osnovi raznih oblik podružbljanja in omejevanja zasebne lastnine 
kmetov nad zemljo ter sodelovanja v raznih oblikah kooperacije (zadrugah). 
Komuna kot politična oblika organizacije socialistične družbe, katere notra-
nja vsebina je v podružbljanju vseh osnov in pogojev človekove eksistence, 
naj bi bila oblika skupnosti, ki je nasprotna državi, kajti slednja je zasnovana 
na izkoriščanju, ekonomski in politični dominaciji in drugih oblikah odtu-
jitve človeka (Grafenauer 2000: 300). V najširšem smislu je pojem občine 
predstavljal organizirano skupnost ljudi, ki na določenem območju izvršuje 
oblast in upravlja druge družbene zadeve. Občina je bila torej oblastna in 
samoupravna skupnost, večino nalog pa je opravljala za državo. Kot uprav-
noteritorialne enote so v letu 1955 ostali le še okraji in občine, število obojih 
pa se je bistveno zmanjšalo (število okrajev se je zmanjšalo z 19 na 11, število 
občin pa s 386 na 130). Tako je bila povprečna občina v letu 1955 v primerja-
vi z letom 1952 več kot enkrat večja in se je tudi sicer močno okrepila. 

S sprejemom nove ustave v letu 1963 postane občina ustavna institucija, ki 
je imela svoje pravice po ustavi sami. Tako je občina dobila ustavni status 
temeljne oblike družbenopolitičnega samoupravljanja v političnem siste-
mu države in status temeljne družbenopolitične skupnosti. Občina je bila 
predvidena kot najmanjša temeljna družbenopolitična skupnost, ki naj 
praviloma opravlja vse funkcije družbene skupnosti in odloča o vseh te-
meljnih zadevah, ki se tičejo občanov, bila pa je tudi temeljna teritorialna 
skupnost samoupravljanja, v kateri naj bi se samoupravljanje najbolj ne-
posredno uresničevalo. Predstavniško telo v občini je bila občinska skup-
ščina, ki sta jo sestavljala občinski zbor in zbor delovnih ljudi. Zbora ob-
činske skupščine sta delala in odločala praviloma skupno, sicer pa je bilo 
njuno delo urejeno z občinskim statutom. Občinska skupščina je izmed 
sebe izvolila predsednika, ki je poleg tega, da je skliceval in vodil seje ter 
predstavljal in zastopal občino kot pravno osebo, predvsem pa skrbel za iz-
vrševanje sklepov občinske skupščine, usklajeval tudi delo njenih organov. 
V občini so obstajali tudi sveti kot »politično-izvršilni« organi občinske 
skupščine in organi družbenega samoupravljanja na področjih, za katera 
so bili ustanovljeni. Mandat članov svetov občinske skupščine je trajal dve 
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leti, za svoje delo pa so bili odgovorni občinski skupščini. Pri opravljanju 
svojih nalog je lahko občinska skupščina izdajala splošne predpise v obliki 
odlokov, odredb in navodil (Haček 2005).

Nova ustava iz leta 1974 je določala, da je temeljna teritorialna enota ob-
čina, katere položaj je bil opredeljen kot samoupravna in temeljna družbe-
nopolitična skupnost, ki temelji na samoupravljanju in oblasti delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi. S takšno ustavnopravno opredelitvijo se za 
razliko od prejšnje ustavne ureditve neposredno poudarja samoupravni 
značaj občine. Bila je predvsem oblika integracije različnih oblik samou-
pravljanja v enotnem sistemu socialističnega samoupravljanja delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi. V praksi je v komunalnem sistemu pri na-
logah občin državni vidik nalog prevladal nad samoupravnim in je bila ob-
čina predvsem dekoncentrirana enota izvajanja državnih nalog in pri tem 
predvsem prva stopnja pri odločanju v upravnih stvareh. V času od leta 
1965 pa vse do leta 1994 se je število občin gibalo med 60 in 65, povprečna 
slovenska občina pa je imela čez 30.000 prebivalcev in je merila nekaj nad 
300 km2 (glej Brezovšek in Kukovič 2012: 108–113).

Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo uvajanje lokalne samouprave 
eno izmed najpomembnejših in najzahtevnejših nalog v novi državi, saj 
je šlo pri tem za korenito spremembo dotedanje samoupravno-komunal-
ne ureditve v smeri »klasične lokalne samouprave« evropskega tipa. Prvi 
koraki so bile priprave strokovnih podlag za projekt lokalne samouprave, 
ki so bile pripravljene že v letu 1989, sprejem nove slovenske ustave s po-
membnim poudarkom na področju lokalne samouprave konec leta 1991 
in sprejem krovnega zakona o lokalni samoupravi 21. decembra 1993. Iz-
vedbeni temelji za izpeljavo reforme lokalne samouprave so bili postavljeni 
s sprejemom Zakona o referendumu za ustanovitev občin v letu 1994. Re-
ferendumi so bili izvedeni 29. maja 1994, razen v občini Koper, kjer je bil 
referendum izveden 11. septembra 1994. Rezultati so bili takšni, da jih je 
bilo zelo težko, skorajda nemogoče v popolnosti upoštevati, saj so se volivci 
samo na 111 referendumskih območjih (od skupaj 339) izrekli za ustano-
vitev lastne občine. Ker je bila narava referendumov zgolj posvetovalna, 
se je Državni zbor Republike Slovenije odločil za »ohlapno« upoštevanje 
volilnih izidov in sprejel Zakon o ustanovitvi občin 3. oktobra 1994, s kate-
rim je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, od tega 11 mestnih. Takšna 
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odločitev si je prislužila kar precej kritik, vrhunec pa je bil dosežen, ko so 
lokalne skupnosti na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložile precej 
pobud za oceno ustavnosti zakona o ustanovitvi občin. Ustavno sodišče je 
nato odločilo, da sta zakonska člena, ki določata, katere občine so bile usta-
novljene, v neskladju z ustavo in da mora državni zbor neskladnost odpra-
viti najpozneje šest mesecev pred razpisom naslednjih volitev v občinske 
svete v letu 1998. Leta 1996 je bil sprejet zakon o postopku za ustanovitev 
občin in za določitev njihovih območij. Dejanska izvedba zakona v letu 
1998, ko je bil prvič uporabljen zaradi sanacije z ustavno odločbo razgla-
šene protiustavnosti celotne prve mreže slovenskih občin, se je izkazala za 
neuspešno. Namesto da bi bila ta mreža usklajena z ustavo in z določbami 
zakona o lokalni samoupravi, je bilo dodatno ustanovljenih še 45 novih 
občin, med katerimi je bilo veliko takšnih, ki niso ustrezale zakonsko do-
ločenim zahtevam za ustanovitev občin. Februarja 2002 je Državni zbor 
Republike Slovenije obravnaval novih 31 predlogov za ustanovitev občin. 
Zakonsko predpisane pogoje so izpolnjevale tri občine, a je na koncu pri-
šlo do odločitve, da bo Slovenija bogatejša samo za eno občino. S tem je 
bilo določeno število občin v Sloveniji (193) (Haček 2005). Januarja 2006 
je bil izveden posvetovalni referendum o občinah, na katerih so prebival-
ci dotičnih naselij glasovali o ustanavljanju novih občin. 1. marca 2006 
je Državni zbor Republike Slovenije potrdil referendume in nove občine, 
tako da je število občin v Sloveniji naraslo na 205. 4. maja 2006 je Vlada 
Republike Slovenije poslala v Državni zbor predlog o ustanovitvi še petih 
novih občin, s tem se je število občin povečalo na 210. Februarja 2011 je 
ponovno prišlo do sprememb. Trenutno število občin v Sloveniji je 211, 
vendar pa ta številka verjetno še zdaleč ni dokončna, saj je v ustanavljanju 
še ena občina, v kateri bodo prebivalci svoje izvoljene predstavnike prvič 
volili na naslednjih lokalnih volitvah, torej jeseni 2014. Hkrati pa so ravno 
v tem času aktualne razprave o združevanju občin.

Pri vsem tem se seveda postavlja vprašanje glede velikosti občine – kakšno 
naj bo ozemlje in število prebivalcev ter kakšne naj bodo pristojnosti 
občine, da bo lahko zadovoljevala potrebe svojih prebivalcev ter jim hkrati 
omogočala, da bodo lahko v procesu odločanja neposredno sodelovali. Če 
je občina prevelika, se v njej izgublja notranja kohezija in pride do oddalje-
nosti oblasti od prebivalcev, posledično pa do občutka nezmožnosti vpli-
vanja na odločitev oziroma neposredno odločanje. Če je občina premajhna, 
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prebivalci v njej opravljajo le manj pomembne funkcije, ker drugih ne mo-
rejo, nimajo namreč kje uporabiti svojih samoupravnih pravic (Grafena-
uer 2000: 52). Med velikimi in majhnimi občinami gre torej običajno za 
nasprotje med političnimi zahtevami po lokalni demokraciji oziroma čim 
višji stopnji inkluzivnosti prebivalcev v procese odločanja o uresničevanju 
vsakodnevnih interesov in potreb na eni strani ter zahtevami upravno-or-
ganizacijske racionalnosti na drugi, po kateri naj uprava deluje sodobno, 
torej kar najbolj učinkovito glede na njene naloge in pričakovanja. Glede 
na rezultate obsežne empirične študije Humes in Harloff (1969) ugotavlja-
ta, da morajo biti lokalne skupnosti dovolj velike, da imajo lahko ustrezno 
osebje in druge pogoje, ter dovolj majhne, da lahko ohranijo atmosfero 
skupnosti, v kateri ima posameznik občutek, da lahko uspešno vpliva na 
politiko te skupnosti. Lahko torej zapišemo, da prednosti ene skupine ob-
čin predstavljajo pomanjkljivosti druge (Brezovšek in Kukovič 2012).

3.2 Nove dimenzije in dileme uresničevanja lokalne 
demokratične oblasti v Sloveniji

Lokalna samouprava je pokazatelj demokratičnosti države, poleg tega pa 
se vedno večje težnje pojavljajo po krepitvi lokalne demokracije, pri čemer 
v ospredje postavljajo državljana/občana, kateremu morajo biti namenjene 
vse dejavnosti lokalnih skupnosti. Pri tem gre za kakovost njegovega živl-
jenja, za naravnanost javnih služb na njegove potrebe in interese. Lokalna 
demokracija je zato splet neposrednega odločanja prebivalcev in predstav-
niške demokracije. Če ni neposrednega odločanja prebivalcev na lokalni 
ravni, ni mogoče govoriti o lokalni samoupravi (Vlaj 2002: 62).

S teoretičnega vidika ločimo dve osnovni participativni obliki lokalne de-
mokracije. Prva je posredna lokalna demokracija, pri kateri gre predvsem 
za odločanje preko organov, izvoljenih na lokalnih volitvah. Poleg teh, 
klasičnih oblik lokalne demokracije, poznamo tudi novejše, modernejše 
oblike lokalne demokracije in politične participacije. Ob tem pa velja, da 
so klasične oblike lokalne demokracije in participacije pravzaprav temeljni 
pogoj in podlaga za nastanek modernejših oblik in form. Druga vrsta je 
neposredna lokalna demokracija, ki vključuje štiri temeljne oblike, in sicer 
zbor občanov, referendum, ljudska iniciativa in peticija. Iz narave lokalne 
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samouprave izhaja, da je pravica do neposrednega sodelovanja prebivalcev 
pri odločanju o najpomembnejših vprašanjih v lokalni skupnosti neločljiv 
del ustavne pravice lokalne samouprave (glej Ustava Republike Sloveni-
je, 9. člen). V nadaljevanju prispevka analiziramo nekatere izbrane vidike 
uresničevanja lokalne demokratične oblasti v Sloveniji ter jih ilustriramo z 
zbranimi empiričnimi podatki.

Shema 3: Oblike lokalne demokracije na lokalni ravni

3.2.1 Predstavniški vidik

Če analiziramo predstavniški vidik lokalne demokracije, ne moremo mimo 
neposredno izvoljenih predstavnikov lokalne oblasti in zato izpostavljamo 
nekaj značilnosti županov in občinskih svetnikov slovenskih občin. Ana-
liza vseh lokalnih volitev – od reforme sistema lokalne samouprave v letu 
1994 naprej – kaže stabilno rast podpore nestrankarskim kandidatom in 
listam, in to praktično v vseh tipih občin, ne glede na volilni sistem. Em-
pirični podatki zadnjih štirih zaporednih lokalnih volitev prikazujejo, da 
so bili nestrankarski kandidati uspešni, saj so imeli visok delež izvoljenih 
kandidatov glede na število vloženih kandidatur. Tudi v absolutnem smis-
lu se število županov, ki vsaj formalno niso kandidirali kot člani politične 
stranke, nenehno povečuje; vse od lokalnih volitev leta 1998 ima največ ob-
čin župana, ki ga ni kandidirala nobena politična stranka (43 na lokalnih 
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volitvah leta 1998, 59 na lokalnih volitvah leta 2002, 66 na lokalnih volit-
vah leta 2006 in 70 na lokalnih volitvah leta 2010). Podoben trend zasle-
dimo pri nestrankarskih kandidatih in listah pri volitvah v občinske svete. 
Slednji so le za odtenek manj uspešni, pri čemer pa je opaziti večjo razliko 
med najmanjšimi občinami, v katerih se uporablja večinski volilni sistem, 

 in ostalimi občinami, v katerih je v uporabi proporcionalni volilni sistem20 
(glej Haček in Kukovič 2011).

Pri analiziranju županov slovenskih občin smo opazili še eno značil-
nost, in sicer ponovno izvoljivost. Statistični podatki kažejo, da se je 
na vsakih županskih volitvah od leta 1998 naprej med 80 in 90 % žu-
panov odločilo ponovno kandidirati, kar nakazuje na visoko motivira-
nost ostati na tej funkciji in na ta način graditi lastno politično kariero. 
Naklonjenost reelekciji županov je v Sloveniji precejšnja, saj se volilna 
uspešnost teh kandidatov z vsakimi županskimi volitvami povečuje (na 
zadnjih lokalnih volitvah v letu 2010 je bila že 82,7-odstotna21). Očit-
no je velika večina slovenskih volivcev z delom župana zadovoljna v to-
likšni meri, da mu želijo omogočiti vodenje občine tudi v naslednjem 
mandatu. Da je v naši državi naklonjenost k ponovni izvoljivosti župa-
nov res občutna, kažejo naslednja dejstva. Prvič, v 77 slovenskih obči-
nah aktualnemu županu teče že najmanj tretji zaporedni mandat. Dru-
gič, v 19 občinah imajo istega župana že vse od leta 1994 (torej jim teče 
že peti mandat); 31 občin ima istega župana od ustanovitve občine,22 

poleg tega imamo še 27 občin, ki so imele od leta 1994 oziroma od njiho-
ve ustanovitve pa vse do volitev leta 2010 istega župana.23 Tretjič, v šestih 

20 V občinah, kjer se uporablja večinski volilni sistem, zasledimo večjo uspešnost ne-
strankarskih list in kandidatov.

21 Leta 1998 je bila volilna uspešnost 77,4 %, štiri leta kasneje 79,2 %, na lokalnih vo-
litvah leta 2006 pa se je odstotek še nekoliko zvišal, in sicer na 81,6 (glej Haček in 
Kukovič 2012a).

22 Občina Mirna ima v aktualnem mandatu prvega župana, saj je bila ustanovljena šele 
v letu 2010.

23 V kolikor bi upoštevali podatke do parlamentarnih volitev, ki so bile decembra 2011 
in na katerih je enajstim županom prenehal mandat zaradi izvolitve v Državni zbor, 
bi bil ta delež še nekoliko višji.
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občinah je bil župan po enem ali dveh mandatih premora zopet izvoljen na 
to funkcijo. In četrtič, izmed trenutnih 211 občin obstaja samo ena občina, 
v kateri je na vsakih volitvah zmagal drug kandidat;24 v vseh drugih obči-
nah je vsaj en župan svoj mandat ponovil (glej Haček in Kukovič 2012a).

Pri občinskih svetnikih lahko izpostavimo njihovo koalicijsko (ne)povezo-
vanje. Empirični podatki kažejo, da v slovenskih občinah prevladuje pro-
jektno sodelovanje (48 % občin). Če primerjamo rezultate preteklih treh 
mandatov (1998–2002, 2002–2006 in 2006–2010), lahko opazimo porast 
večinskih koalicij (iz 34 % v mandatu 1998–2002 na 38 % v mandatu 2002–
2006 ter na 47 % v mandatu 2006–2010). Če analiziramo tipe koalicij glede 
na desno-sredinske oziroma levo-sredinske konotacije povezovanja, ugo-
tovimo, da se trend prejšnjih mandatnih obdobij (ko je bilo v mandatu 
1998–2002 oblikovanih 20 večinskih desno-sredinskih koalicij ter 12 ve-
činskih levo-sredinskih koalicij oziroma 18 večinskih desno-sredinskih 
koalicij ter 6 večinskih levo-sredinskih koalicij v mandatu 2002–2006) 
nadaljuje tudi v zadnjem mandatu, saj so večinske desno-sredinske koali-
cije še vedno v precejšnji prednosti pred levo-sredinskimi koalicijami (24 
večinskih desno-sredinskih koalicij ter 12 večinskih levo-sredinskih koali-
cij). Glede na velikost občine po kriteriju števila prebivalcev ob primerjalni 
analizi treh opazovanih mandatov (1998–2002, 2002–2006 in 2006–2010) 
opazimo, da se povečuje delež večinskih koalicij, še posebej v srednje ve-
likih in velikih občinah (nad 5000 prebivalci) ter da se z velikostjo občin 
manjša delež projektnega sodelovanja, hkrati pa narašča verjetnost skle-
panja večinskih koalicij (Raziskava »Koalicijsko povezovanje ter odnosi 
med izvršilno in zakonodajno oblastjo v občini« 2010).

3.2.2 Participativni vidik

Pri participativnem vidiku lokalne demokracije najprej izpostavljamo vo-
lilno udeležbo na lokalnih volitvah. Če analiziramo vseh pet lokalnih voli-
tev od reforme sistema lokalne samouprave v letu 1994 naprej, ugotovimo, 
da volilna udeležba na lokalnih volitvah izmenično upada in narašča. Leta 

24 Ustanovljena je bila leta 2006, tako da so volitve potekale samo dvakrat.
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1994 je bila namreč 61,1 %, leta 1998 je upadla na 58,3 % ter se v letu 
2002 zopet povzpela, in sicer na 72,1 %.25 Lokalne volitve leta 2006 pa je 
zopet zaznamoval padec volilne udeležbe, saj je le ta znašala 58,2 %. Tudi 
na zadnjih lokalnih volitvah štiri leta kasneje (2010) beležimo padec vo-
lilne udeležbe, in sicer na 51 %, kar je doslej najnižja udeležba volivcev 
na lokalnih volitvah (Državna volilna komisija 2013). Glede na to, da 
znaša povprečje volilne udeležbe na petih zaporednih lokalnih volitvah 
le 60,1 %, lahko izrazimo zaskrbljenost, da občani ne sodelujejo (niti) pri 
najbolj splošni in razširjeni obliki politične participacije, torej lokalnih 
volitvah. Skladno s tem dodajamo, da se občani drugih oblik neposredne 
demokracije, kot so zbori občanov, ljudske iniciative in referendumi, po-
služujejo še v manjši, če ne celo zanemarljivi meri.

Ker je za uspeh celotnega procesa odločanja potrebnih veliko informacij, 
lahko tehnologija veliko pripomore k omogočanju paticipativnih mode-
lov. Predvsem mlajši družboslovni znanstveniki in raziskovalci povezuje-
jo koncept participativne demokracije z novimi možnostmi računalniške 
tehnologije. V tujini so strokovnjaki to relativno novo polje političnega de-
lovanja poimenovali s pojmom e-demokracija. Analiza orodij e-participa-
cije v slovenskih občinah kaže, da imajo vse občine (211) uradno spletno 
stran, e-dostop in e-pošto oziroma omogočajo svojim občanom nekakšno 
obliko e-konzultacij. Če pogledamo ostala e-orodja ugotovimo, da e-an-
keto omogoča 38 občin od 211 (18 %), e-forum pa le osem občin od 211 
(3,8 %). Če slednje primerjamo s podatki iz 2006 in 2009, ugotovimo, da se 
število občin, ki imajo uradno spletno stran in na njej omogočajo e-dostop 
in e-pošto, povečuje; medtem ko se tako število kot tudi delež občin, ki 
svojim občanom nudijo e-anketo in e-forum, zmanjšuje. Na podlagi zbra-
nih podatkov lahko ugotovimo, da se v občinah z več kot 10.000 prebivalci 
nekoliko pogosteje odločajo (poleg e-dostopa in e-pošte) tudi za e-partici-
pacijo občanov s pomočjo e-ankete in e-foruma. Zgolj kot zanimivost iz-
postavljamo še dejstvo, da je večje deleže občin, ki imajo na uradni spletni 
strani e-anketo, zaznati v zahodni polovici Slovenije (Goriška, Gorenjska 
in Obalno-kraška statistična regija), v dveh statističnih regijah (Zasavska 
in Spodnjeposavska) pa nobena izmed občin svojim občanom ne omogoča 

25 72,1 % je doslej najvišja volilna udeležba na lokalnih volitvah.
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e-ankete in e-foruma (Raziskava »E-demokracija in e-participacija v slo-
venskih občinah« 2013).

3.2.3 Upravljavska sposobnost slovenskih občin

Težav pri delovanju občin in njihovih uprav je veliko in učinki svetovne 
gospodarske krize so jih le še poglobili. Ne glede na težave pa je vendarle 
nujno v danih razmerah razmišljati tudi korak dlje – občinske uprave se 
morajo zavedati nujnosti sprememb, se pripraviti nanje, analizirati lastno 
organiziranost in določiti nujne ukrepe za posodobitev uprave ter začrtati, 
pripraviti program za svoj nadaljnji razvoj kot tudi razvoj lokalne skupno-
sti. Tako na podlagi podatkov, zbranih v raziskavi iz leta 2007, kot tistih iz 
leta 2012, ugotavljamo, da je upravljavska sposobnost slovenskih občin še 
vedno relativno omejena in močno odvisna od velikosti občine (glede na 
kriterij število prebivalcev). Majhne in srednje občine (občine do 10.000 
prebivalcev) imajo praviloma nizko ali srednjo stopnjo upravljavske spo-
sobnosti, večje (z več kot 10.000 prebivalci) pa srednjo do visoko stopnjo 
upravljavske sposobnosti. Mejo, ko se relativno nizka upravljavska sposob-
nost prevesi v srednjo do visoko, je mogoče zaznati pri občinah, ki imajo 
nad 10.000 prebivalcev. Zlasti problematične so s tega vidika zelo majhne 
občine (do 5000 prebivalcev), kjer jih kar 90 % beleži nizko ali srednjo 
stopnjo upravljavske sposobnosti; pri občinah z nad 20.000 prebivalci pa 
nismo našli občine, ki bi imela nizko stopnjo upravljavske sposobnosti. To-
rej, manjše kot so občine, manjša je verjetnost, da bodo njihove občinske 
uprave sposobne nemotenega delovanja, ki bi omogočalo zadovoljevanje 
potreb občanov in izvajanje lokalnih javnih politik. Morda le ni naklju-
čje, da je 5000 prebivalcev določena zakonska meja za ustanovitev nove 
občine; najnovejša raziskava pa mejo upravljavske sposobnosti občine v 
trenutnih, finančno precej bolj zaostrenih razmerah, postavlja še nekoliko 
višje (glej Haček in Kukovič 2012b).

3.2.4 Javno-zasebna partnerstva na lokalni ravni

Kot zadnjo dimenzijo lokalne demokratične oblasti v Sloveniji izposta-
vljamo partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, ki nastajajo zaradi 
finančnih, kadrovskih, poznavalskih in drugih nezmožnosti države za 
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zadovoljevanje vedno večjih potreb državljanov po javnih storitvah. Raz-
iskava o javno-zasebnih partnerstvih na lokalnem nivoju (glej Kos 2013) 
je pokazala, da obstaja izredno velik interes za uporabo javno-zasebnih 
partnerstev v občinah, dejansko pa je takšnih projektov (še vedno) izje-
mno malo. Približno polovica slovenskih občin (49,5 %) javno-zasebnih 
partnerstev sploh ne uporablja, preostali del pa jih uporablja, vendar zelo 
malo. Očitna razlika se kaže v uporabi javno-zasebnih partnerstev glede na 
velikost občine – namreč, v večjih občinah se javno-zasebna partnerstva 
uporabljajo v večji meri, v manjših pa jih skoraj ni oziroma so le-ta redka. 
Med tipi javno-zasebnih partnerstev se podobno kot v tujini, najpogosteje 
uporabljajo koncesije in pogodbe o upravljanju; sledijo oblike projektnega 
financiranja (BOT), BOO/DBFO26 partnerstva in skupna vlaganja.27 Gle-
de na mednarodne primerjave na tem področju korenito zaostajamo za 
preostalimi državami Evropske unije in lahko bi rekli, da imamo na tem 
področju še precej rezerv za razvoj lokalnega nivoja in nenazadnje tudi za 
zagon gospodarstva.
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Vladovanje v lokalnih skupnostih 
kot odgovor na globalne razmere: 
privabljanje in vključevanje 
delničarjev
Irena BAČLIJA in Miro HAČEK28

Pojem lokalnega vladovanja se je začel pojavljati in uporablja-
ti sredi 80. let prejšnjega stoletja, kot odgovor na številne spre-
membe, na katere so lokalne skupnosti imele malo vpliva ali pa 
ga celo niso imele. K tem vplivom bi lahko prišteli internaciona-
lizacijo gospodarstva, povečane zahteve po vključitvi zasebnega 
sektorja v javno odločanje, evropeizacijo javnih politik, nove 
in kompleksne probleme na področju javnih zadev, premik k 
postbirokratski državi z novim upravljanjem javnega sektorja, 
pa tudi procese globalizacije in tehnološke spremembe. Globali-
zacija je imela ključen vpliv na odpiranje kanalov sodelovanja 
med gospodarskimi in oblastnimi subjekti. Večja podjetja lahko 
s premestitvijo proizvodnje ogrozijo ekonomsko stabilnost lo-
kalne skupnosti, zato med seboj tekmujejo za vlagatelje. Temu 

28 Dr. Irena Bačlija je docentka za področje politologije na Fakulte: za družbene vede Uni-
verze v Ljubljani. Kontakt: irena.baclija@fdv.uni- lj.si; dr. Miro Haček je izredni profesor 
na Fakulte: za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kontakt: miro.hacek@fdv.uni- lj.si. 
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tekmovanju lahko rečemo konkurenčnost lokalnih skupnosti. 
Definiramo jo kot zmožnost doseganja visoke stopnje BDP-ja 
ter zaposlenosti kljub (ali pa prav zaradi nje) izpostavljenosti 
zunanji konkurenci (drugih lokalnih skupnosti). Sicer pa je kon-
kurenčnost lokalne skupnosti več kot le visok povprečen BDP in 
jo ocenjujemo z mnogimi indikatorji, večinoma povezanimi s 
pojmoma produktivnost in zaposlenost. Da bi lokalna skupnost 
ustvarila takšno okolje, mora privabljati tako produkcijske fak-
torje kot visoko specializirano delovno silo. Ena od glavnih nalog 
konkurenčnosti je torej strategija za privabljanje ali zadržanje 
gospodarskih subjektov. Da pa bi gospodarske subjekte privabili, 
jim je potrebno omogočiti sooblikovanje okolja (še posebej infra-
strukture). Vključevanje delničarjev je tako eden izmed ključnih 
elementov lokalnega vladovanja.

1 Uvod

V relaciji do tradicionalne oblike vladanja (government) je vladovanje (Mc-
Carney, Halfani in Rodriguez 1995: 94) »... širši in bolj inkluziven pojem 
... to je nek način vladanja ..., ki se lahko aplicira tako na vladne strukture, 
kot tudi na številne oblike nevladnih organizacij, civilnih iniciativ in društev«. 
Vendar je za nas še pomembneje definirati tako imenovano lokalno vlado-
vanje. McCarneyjeva (1996: 5–6) v zvezi s tem doda, da: »... kadar je definici-
ja vladovanja prevedena na lokalno raven, ji pridevnik lokalno pomaga, da se 
odmakne od tipičnega razumevanja razmerja med državo in civilno družbo. 
Ta vloga vključuje elemente, ki niso vključeni le v proces oblikovanja javnih 
politik; vključevanje civilne družbe, zasebnega sektorja, lokalnih društev, torej 
vseh, ki imajo zmožnost vplivanja na razvoj lokalne skupnosti.« McCarneyje-
va dodaja, da nam koncept lokalno vladovanje omogoča, da lokalne oblasti 
ne dojemamo več zgolj kot administrativni podaljšek centralne oblasti, saj 
nam omogoča razumevanje pojmov, kot sta avtonomija moči in avtonomija  
delovanja.29 Evans (2004) meni, da je premik od vladanja k vladovanju še 

29 V slovenski literaturi obstaja še dodatna ovira za razumevanje lokalnega upravljanja 
in lokalnega vladanja (s tem pa tudi vladovanja). Izvirni greh izhaja iz prevoda izraza 
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posebej izrazit v lokalnem kontekstu, kjer se demokratično sprejemanje jav-
nih politik odvija v manjšem okolju, zato pa je hitrejše pri odzivanju na zah-
teve in spreminjanju notranjih struktur in procesov. Robinovich (2005) vidi 
pojem lokalno vladovanje kot nekaj, kar se je izluščilo iz pojma vladovanje 
in implicira več kot le lokalizacijo.

Werna (1995: 354) je predstavil tri po njegovem mnenju najpomembnejše 
spremembe okolja, ki so odločilno vplivali na premik od vladanja k vlado-
vanju na lokalni ravni. Prva je sprememba kapitalizma, nato spremembe 
v režimu akumulacije (s poudarkom na lokalnosti) ter vedno večja kom-
pleksnost in fragmentacija družbe. Pri prvi spremembi Werna (ibidem) 
izpostavlja vpliv informacijske tehnologije in globalizacije na gospodar-
stvo. Oba dejavnika vplivata na nacionalne institucije, ki so po eni strani 
omejene z globalnimi finančnimi tokovi, na katere nimajo (ali pa imajo 
zelo malo) vpliva, po drugi pa so ohromljene zaradi vedno bolj fragmen-
tiranega in specificiranega povpraševanja po javnih dobrinah znotraj dr-
žave same. Državni aparat je tako ujet v nadnacionalne in subnacionalne 
interese. Ravno v takem stanju lokalne institucije prevzemajo osrednjo 
vlogo, saj so dovolj prilagodljive in okretne, da lahko odgovorijo na glo-
balne spremembe.

»samouprava«, ki izhaja iz angleškega izraza »Self Government«, ki je bil postopno 
prenesen v posamezne države evropskega kontinenta. Grafenauer (2000) dodatno 
razlaga, da se ureditev v Angliji (centralna državna uprava nima svojih uradov na lo-
kalnih ravneh, temveč celotno pristojnost izvajajo »lokalne oblasti«) bistveno razliku-
je od ureditev v celinski Evropi, kjer deluje izgrajen sistem nižjih državnih upravnih 
oblasti, hkrati pa tudi sistem lokalne samouprave in njenih organov (v Angliji se bolj 
uporablja izraz Local Government kot pa (local) Self Government (z izrazom »lokal-
ne oblasti« namreč mislijo »samoupravna oblast«; v Angliji so namreč v nasprotju s 
sistemi v celinski Evropi delovale enote z značilnostmi samouprave in lokalne samou-
prave precej pred uvedbo široke organizacije državne oblasti; zato ne poznajo razlike 
med državno upravo in samoupravo). Izraz Self-Government je v Evropi od vsega 
začetka dobil ožji pomen, kar se tudi jezikovno vidi v prevajanju Self-Government v 
samo-upravo, saj bi bil bolj točen prevod samo-vladanje. V Nemčiji se je izraz Selb-
stverwaltung – samouprava pričel širiti potem, ko je to idejo in izraz v Nemčijo prine-
sel teoretik Gneist. Pri nas je izraz samouprava mlajšega porekla, prenesen pa je bil iz 
Avstrije in Nemčije. Že sam termin samouprava implicira zgolj upravljanje, ne pa tudi 
samostojnega avtonomnega odločanja v lokalni skupnosti.
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Druga sprememba, ki jo omenja Werna, je sprememba v režimu akumu-
lacije. Režim akumulacije pomeni neko obdobje, ko se povpraševanje 
in ponudba uravnotežita. Eden izmed takšnih režimov je bil na primer 
režim, ki je deloval na fordističnih principih proizvodnje. Ta tip se je po-
javljal v mnogih industrijskih državah v prejšnjem stoletju, ko so države 
srednjemu delavskemu sloju zagotavljale javne storitve (welfare state) in 
infrastrukturo (Aglietta 1979; Stoker 1990). Da so zmogle tako veliko 
in obsežno nalogo, so morale vzdrževati velik državni aparat: birokra-
tično, centralizirano in hierarhično strukturo. V skladu s prevladujočo 
paradigmo časa je tudi birokratski aparat deloval po fordističnih (webe-
rijanskih) načelih (Hambleton in Hogget 1990). Prehod iz fordizma v 
nov režim akumulacije v 70. letih prejšnjega stoletja je prinesel inovacije, 
kot so fleksibilnost delovnih procesov, trgov dela, spremembe v vzorcih 
proizvodnje in potrošnje, ter deregulacijo trgov. Tudi državni aparat se 
je prilagodil novemu režimu akumulacije (Hambelton in Hogget 1990; 
Stoker 1990) ter pri svojemu delovanju uporabil nove pristope in pro-
cese dela. Te nove oblike delovanja kasneje poimenujejo novi javni me-
nedžment. Hkrati, vendar ne posledično, opozarja Werna (1995: 355), 
je opaziti tudi globalni proces decentralizacije (krepitve lokalnih ravni 
oblasti). Kot pravi Davey (1993), je pojavnost novega javnega menedž-
menta nekako vplivala na val decentralizacije, saj novi javni menedž-
ment zahteva vitkejšo, bolj decentralizirano in cenejšo državo, ki lahko 
nekatere od teh ciljev doseže tudi z decentralizacijo moči in pristojnosti 
na nižje ravni.

Zadnja sprememba, ki jo omenja Werna (1995: 355–356), se nanaša na 
fragmentacijo družbe ter na vedno večjo izgubo nadzora (Castells 1989) 
oziroma na kaos in kompleksnost v njej (Kirby 1993). S tem avtorji mis-
lijo predvsem na izredno pester nabor institucij, ki zagotavljajo javne 
storitve. Pod vplivom neoliberalne paradigme in laissez-faire javnih po-
litik vedno več javnih storitev zagotavlja zasebni sektor (tudi v različnih 
partnerstvih z javnim sektorjem). Množica podjetij, ki zagotavljajo javne 
storitve, pa tudi od osrednjega oblastnega organa (lokalna oblast) zahte-
va več nadzora in koordinacije. Bately (1996) tako izpostavlja paradoks 
države, ki naj bi se umikala z družbenoekonomske sfere, vendar se zaradi 
potrebe po nadzoru in koordinaciji vseh omenjenih akterjev pravzaprav 
utrjuje in postaja zmeraj bolj kompleksna.
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Namen prispevka je predstaviti, kako se vloga lokalnih skupnosti spreminja 
iz pasivnih katalizatorjev lokalnih potreb in želja v proaktivne iskalce investi-
torjev, ki so poleg tega, da so subjekti za obdavčevanje, tudi zaposlovalci de-
lovne sile, ki jo lokalna skupnost (posredno prek države) prav tako obdavči. 
Da bi lahko privabile potencialne investitorje, morajo sodelovati na global-
nem trgu ter iniciirati dialog z ekonomskimi akterji. Ti svoj prihod v lokalno 
skupnost pogosto pogojujejo z izgrajeno infrastrukturo, urejenimi zemljišči 
in še čim. Dostopnost in prilagodljivost lokalnih oblasti tudi za ekonomske 
akterje je eden izmed ključnih elementov lokalnega vladovanja, ki pa je po-
gosto označen kot potencialno koruptiven in netransparenten. 

2 Koncept konkurenčnosti lokalne skupnosti
Lokalne skupnosti so pred tremi ključnimi nalogami: prvič, zaradi izredno 
konkurenčnega trga morajo poiskati svojo individualno prednost ter vlaga-
ti vanjo (ne morejo si več privoščiti vlaganja v vse projekte, temveč morajo 
natančno izbrati tržno nišo ter se specializirati za določen del trga lokalnih 
skupnosti); drugič, nove dejavnosti, kot posledica pozicioniranja v tržni 
niši, morajo biti naravnane v ustvarjanje prihodkov, investiranje, ustvar-
janje delovnih mest in povečevanje finančne zmožnosti lokalne skupnosti 
(nove ekonomske dejavnosti morajo proizvajati pozitivne eksternalije ter 
povečevati možnosti za nove dejavnosti, ki povečujejo kakovost življenja v 
lokalni skupnosti); in tretjič, pri tem morajo lokalne skupnosti najti ravno-
težje med ekonomskim razvojem in kakovostjo življenja, saj je to ravnotež-
je predpogoj za ekonomsko rast (v procese odločanja o lokalni skupnosti 
morajo vključevati tako civilno družbo kot tudi gospodarske subjekte).

Razvoj konkurenčnosti lokalnih skupnosit lahko strnemo v tri obdobja (Bra-
mezza 1996). Obdobje pred letom 1970 je vključevalo spodbujanje proizvo-
dne dejavnosti (torej delovnih mest) z nizkimi proizvodnimi stroški. Poceni 
zemljišča in delovna sila v kombinaciji z drugimi finančnimi ugodnostmi 
oziroma olajšavami so bili ključni elementi za privabljanje potencialnih vla-
gateljev. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so se lokalne skupnosti počasi 
pomikale k drugemu obdobju, obdobju strateškega marketinškega načrto-
vanja. Zanj je značilno, da si v svojih načrtih lokalne skupnosti prizadevajo 
osvojiti več ciljnih skupin. Ne zastavljajo si le enega cilja, kot je privabljanje 
proizvodnih dejavnosti za nova delovna mesta, ampak več ciljev, kot so zadr-
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žanje obstoječih proizvodenj in kadrov, odpiranje novih dejavnosti, turizem, 
izvoz, promocija in pritegnitev investicij. Lokalne skupnosti so v drugem 
obdobju pristop hitrih rešitev zamenjale z bolj prefinjenimi strategijami, ki 
so slonele na konkurenčnih analizah in tržnem pozicioniranju. Obenem so 
dajale večji poudarek notranjemu trgu in lastnim virom: obstoječim podje-
tjem, industriji, podjetnikom, produktom in storitvam ter skupnim virom 
kot so univerze, raziskovalni parki in finančne institucije. V drugem obdo-
bju so se razvijala tudi partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem.

V 90. letih prejšnjega stoletja, ko se je stopnja brezposelnosti v Evropi zvi-
ševala, so se evropske lokalne skupnosti začele približevati tretjemu ob-
dobju, za katerega sta značilna produktni razvoj in konkurenčno nišno 
razmišljanje. V globalni ekonomiji je namreč izrednega pomena razvoj 
takšnih konkurenčnih pozicij, ki na trgu izstopajo. Lokalne skupnosti se 
skušajo samodefinirati tako, da so v očeh ključnih trgov prepoznavne po 
svojih specifičnih prednostih. Posebne produkte ponudijo izbranim ciljnim 
trgom oziroma tržnim nišam. Lokalne skupnosti stimulirajo nastanek in 
razvoj lokalnih grozdov. Vsaka lokalna skupnost želi obogatiti svoje grozde 
z izobraževalnimi institucijami ter infrastrukturo, kot so železnice, ceste, 
telekomunikacije in letališča. Kakovost življenja razumejo veliko širše kot v 
drugem obdobju strateškega tržnega načrtovanja. Pomembni privlačni de-
javniki postanejo intelektualna klima, odprtost in vzpodbude podjetništvu.

Strateško tržno načrtovanje temelji na predpostavki, da je prihodnost pre-
cej negotova in zato odvisna od strateških dejavnosti in načrtov. Izziv, pred 
katerim je lokalna skupnost, je, da se oblikuje kot fleksibilen sistem, ki lah-
ko absorbira šoke ter se hitro in učinkovito prilagodi novim razvojnim pri-
ložnostim. To pomeni, da mora lokalna skupnost ustanoviti informacijski, 
planski, implementacijski in kontrolni sistem, ki mu omogoča, da nadzoru-
je spreminjajoče se okolje ter se konstruktivno odziva na spreminjajoče se 
priložnosti in grožnje. Phillips (1993) meni, da je bistvo v tem, da lokalna 
skupnost pripravi načrt in akcije, s katerimi integrira zastavljene cilje in vire 
s spreminjajočimi se priložnostmi. Preko procesa strateškega načrtovanja 
lahko lokalna skupnost ustvari prodajno ponudbo. Številni avtorji (Phillips 
1993; Kotler 1999) opozarjajo, da je strateško tržno načrtovanje za lokalne 
skupnosti težje kot za podjetja. Podjetja imajo jasno začrtane pristojnosti in 
odgovornosti, hierarhijo, jasen obračun dobička ali izgube, s katerimi merijo 
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letni napredek. Po drugi strani so lokalne skupnosti nenehna bojišča, kjer 
posamezne interesne skupine skušajo uveljaviti svoje interese in strategije.

Slika 1: Ravni marketinga lokalnih skupnosti

 

Vir: Kotler in sodelavci (1999: 27).

Proces dodane vrednosti v neki lokalni skupnosti vključuje štiri marketinš-
ke korake. Prvič, proces mora zagotavljati osnovne storitve in vzdrževano 
infrastrukturo. Ta korak je pravzaprav nujna podlaga za razvoj konkurenč-
nosti. Van der Borg in Bramezza (1992) v okviru tega menita, da mora imeti 
lokalna skupnost učinkovit sistem infrastrukture, zadostne javne storitve ter 
visoko kakovostno okolje za bivanje in delo. Drugič, lokalna skupnost pot-
rebuje nove zanimivosti, s katerimi bi obdržala obstoječe vlagatelje in prebi-
valce ter pritegnila nove investicije, podjetja in ljudi (Bramezza 1996). Tret-
jič, lokalna skupnost mora komunicirati o svojih značilnostih in prednostih 
(pripraviti mora ustrezen komunikacijski načrt in si ustvarjati prepoznaven 
imidž). Četrtič, lokalna skupnost mora zagotoviti pomoč svojih prebivalcev, 
voditeljev in institucij pri prizadevanju, da bi postala gostoljubna in odprta.
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O tem, kaj je prioriteta lokalne skupnosti, je lahko toliko mnenj kot prebi-
valcev. Zato več avtorjev, ki se ukvarjajo z marektingom lokalnih skupnosti, 
poudarja, da mora vsaka skupnost prepoznati tista pomembna področja, 
ki jim bo dala prednost (Van Den Berg in drugi 2002; Kriekaard 1993). 
Opozarjajo, da si lokalne skupnosti s tem, ko vsa področja obravnavajo 
enakovredno, nakopljejo nove težave. Veliko se jih skuša »bojevati« na vseh 
frontah hkrati. Vse tržne skupine in tržne niše obravnavajo enako, vendar 
če lokalna skupnost nima prioritet, ne more izbrati med potencialnimi in-
vesticijami z dodano vrednostjo.

3 Prepoznavanje delničarjev in iniciacija 
sodelovanja

Lokalne skupnosti si želijo privabiti kar se da veliko podjetij, saj le-ta pred-
stavljajo subjekte za obdavčevanje, poleg tega pa zaposlujejo delovno silo, 
ki jo lokalna skupnost (posredno preko države) prav tako obdavči. Po-
sledično mora lokalna skupnost zagotoviti zadovoljivo in ustrezno infra-
strukturo in storitve. Zato pa je treba spremeniti tudi ustroj tradicionalne-
ga vladanja v lokalnih skupnostih. Privabljanje finančnih tokov v lokalno 
skupnost je povezano tudi z vključevanjem akterjev zasebnega sektorja v 
odločanje, to pa je tudi ena od lastnosti vladovanja. Ta proces Osborne in 
Gaebler (1992) poimenujeta tudi prenavljanje vlade (oblasti). Vendar pa 
se Andrew in Goldsmith (1998: 107) sprašujeta, kako daleč bo ta prenova 
segala. Očitno je namreč, da je treba prestrukturirati lokalne institucije in 
njihovo (so)delovanje, vprašanje pa je, kako in kakšno vlogo (še) imajo 
pri tem izvoljene lokalne predstavniške oblasti in ali je prihodnje poslan-
stvo lokalnih oblasti zgolj zagotavljanje lokalne infrastrukture, storitev in 
dobrin.

Vprašanje je, ali koncept vladovanja poleg vključevanja gospodarskih ak-
terjev v proces odločanja vključuje tudi strateško pozicioniranje na trgu. 
Gotovo pa vladovanje sočasno z globalizacijo ne dovoljuje več pasivnosti 
lokalnih skupnosti. Prihod gospodarskih subjektov je pogosto potrebno 
spodbuditi, kar se poleg prisotnosti na mednarodnih sejmih kaže pred-
vsem z oglaševanjem o prednostih lokalne skupnosti.
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Slika 2: Reklamni oglas Lacija

Vir: The Economist, marec 2010, št. 6/12.

Ilustrativni primeri, ki jih navajamo, so zgolj ena izmed oblika oglaševanja, 
vendar si lahko njihova sporočila natančneje pogledamo. Regija Lacij (glej 
sliko 2) potencialne vlagatelje nagovarja zelo neposredno ter poleg svojih 
ekonomskih prednosti oglašuje tudi dostopnost lokalnih oblasti. Kot ele-
ment privlačnosti za vlagatelje torej ocenjujejo tudi to lastnost.

Slika 3: Reklamni oglas Bavarske

Vir: The Economist, marec 2010, št. 13/19.
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Na drugem in tretjem (glej sliko 3 in 4) primeru oglaševanja lokalne skup-
nosti (v tem primeru zvezne dežele in regije) lahko opazimo element eko-
nomije obsega. Pri velikih lokalnih skupnostih je zaradi visoke koncen-
tracije prebivalstva dostop in pretok informacij, delovne sile in finančnih 
tokov večji, kar v kombinaciji s principom ekonomije obsega generira 
višjo storilnost. Ta deluje centrifugalno ter v skupnosti privabi še druge 
gospodarske akterje. Ekonomija obsega namreč predvideva, da je mogoče 
ob povečani proizvodnji znižati stroške proizvodnje, kar privabi določeno 
vrsto institucij, kot so univerze, raziskovalni centri in vladne institucije, 
posledično pa privablja tudi institucije zasebnega sektorja. Sicer je tovrst-
no oglaševanje primernejše za velike lokalne skupnosti, vendar je podoben 
princip v veljavi tudi pri srednje velikih skupnostih ter skupnostih, ki svojo 
privlačnost utemeljujejo na proizvodnji. 

Slika 4: Reklamni oglas Madrida

Vir: The Economist, december 2009, št. 12/18.

In čeprav pri vseh treh predstavljenih primerih govorimo o velikih in rela-
tivno bogatih regijah, je koncept jasno razviden. Morda je bolj smotrno, da 
se manjše lokalne skupnosti promovirajo za druge ciljne skupine ali pa se 
promovirajo na drugih področjih. Prevladujoč koncept je trenutno razvi-
janje oglaševanja turističnih znamenitosti. Vendar je vprašljivo, ali ni večja 
naložba oglaševanje za privabljanje gospodarskih akterjev. V nadaljevanju 
si oglejmo rezultate izseka raziskave o konkurenčnosti lokalnih skupnosti 
v Evropski uniji.
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3.1 Analiza usmerjenosti v privabljanje delničarjev v 
lokalnih skupnostih

Za oris stanja na področju konkurenčnosti lokalnih skupnosti povzemamo 
izsek raziskave »Urbani menedžment v mestih EU« (Bačlija 2010). Razi-
skava je zajela 58 mest30 v EU, v katerih so na vprašanja odgovarjali najviš-
je rangirani javne uslužbenci v hierarhiji lokalne uprave (pri nas ta naziv 
ustreza nazivu direktor občinske uprave).

Raziskava kaže, da je odstotek lokalnih skupnosti, ki imajo strategijo, da 
privabijo določeno ciljno skupino, zelo visok, vendar se delež glede na cilj-
no skupino spreminja. Zelo konkurenčen pristop imajo lokalne skupnosti 
pri privabljanju turistov. Kar 90,7 % lokalnih skupnosti ima strategijo, da 
privabi (in/ali obdrži) turiste. Gre za nekoliko tradicionalen pristop, pri 
katerem ne pomislimo nujno na kakšno napredno strateško konkurenčno 
usmeritev. Podobno visok delež lokalnih skupnosti (88,9 %) ima strategi-
jo za privabljanje in zadržanje ekonomskih akterjev (vlagateljev, trgovcev, 
proizvodnje ipd.). Pomemben del strategije je oglaševanje (Kotler s sode-
lavci 1999) zanimivo je, da poleg turističnega oglaševanja, ki se ga poslužu-
je 88,9 % lokalnih skupnosti, kar 90,4 % mestnih uprav oglašuje prednosti 
lokalne skupnosti ekonomskim akterjem.

Ker sta priprava strategije in posledičnih (tudi oglaševalskih) akcij ključ-
nega pomena (Alibegović in Kordej de Villa 2008), je osrednjega pomena, 
ali lokalne skupnosti pripravijo in kasneje evalvirajo strateški dokument 
konkurenčnosti. Raziskava razkriva, da v malo več kot polovici lokalnih 
skupnosti (59,3 %) pripravijo letni načrt za indikatorje konkurenčnosti (na 
primer število zaposlenih, cene zemljišč, BDP, uvoz/izvoz ipd.), le polovica 
jih pripravi letni načrt za uveljavljanje konkurenčne strategije (načrt, kako 

30 Aarhus, Antwerpen, Banska Bystrica, Bialystok, Birmingham, Bonn, Bordeaux, Bre-
da, Brescia, Brno, Brugge, Bruselj, Budimpešta, Bydgoszcz, Cagliari, Ceske Budjeo-
vice, Debrecen, Edinburg, Eindhoven, Essen, Gent, Glasgow, Graz, Helsinki, Inns-
bruck, Kielce, København, Krakow, Le Havre, Leeds, Liberec, Limerick, Linz, Lju-
bljana, Luksemburg, Madrid, Malmö, Maribor, Modena, Nice, Oulu, Plzen, Poznan, 
Reggio di Calabria, Riga, Roaerdam, s\Gravenhage, Stockholm, Szeged, Talin, Tartu, 
Uppsala, Utrecht, Benetke, Verona, Vigo, Vilna, Wroclaw.
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se bo konkurenčna strategija realizirala), kar 57,4 % lokalnih skupnosti 
pa to letno konkurenčno strategijo oceni. Da ni strategija konkurenčnosti 
sama sebi namen, kaže tudi podatek, da sta konkurenčnost lokalne sku-
pnosti in povprečen BDP v lokalni skupnosti povezana (Bačlija 2010). Bolj 
konkurenčne lokalne skupnosti so torej tudi bogatejše.

4 Sklepna misel

Globalizacija nasploh in še posebej nedavna globalna ekonomska kri-
za sta zaznamovali delovanje lokalnih skupnosti v dveh segmentih. Pred 
globalno finančno krizo se je kot posledica neoliberalne reforme od 70. 
let pejšnjega stoletja dalje vedno več nalog prenašalo v izvajanje lokalnim 
skupnostim (decentralizacija), kar še posebej velja za države blaginje. Če 
se je pred začetkom globalne krize še upoštevalo načelo koneksitete, pa 
so države v EU po letu 2010 (po poročanju Sveta Evrope, 2011) pričele to 
načelo sistematično kršiti oziroma lokalnim skupnostim niso več zago-
tavljale potrebna sredstva za zagotavljanje osnovnih storitev. Torej sedaj 
lokalne skupnosti delajo več za manj denarja. Na obstoječe razmere se 
lokalne skupnosti poskušajo prilagoditi z različnimi strategijami. Zaradi 
nestabilnega finančnega prihodka je prihodnost lokalnih skupnosti ne-
gotova, finančno odvisnost pa je mogoče zmanjšati s strateškim pozicio-
niranjem na globalnem trgu.

Lokalno vladovanje postane orodje za doseganje dialoga med deležniki 
in delničarji v lokalni skupnosti. V tem kontekstu lokalna oblast lovi rav-
notežje med potrebami delničarjev (ekonomskih subjektov, vlagateljev, 
multinacionalk) in deležnikov (prebivalcev, civilno družbo, nevladnimi 
organizacijami). Gre torej za ravnotežje med družbenim in ekonomskim 
razvojem, ki pa mora biti nujno v sozvočju, saj deluje kot pozitivna po-
vratna zanka. Če v lokalno skupnost privabimo vlagatelje, morajo ti ime-
ti na voljo delovno silo in ustrezno infrastrukturo. Delovno silo pa priva-
bimo predvsem s koncentracijo delovnih mest in kakovostnim bivanjem. 
Če želimo obdržati (ali celo privabiti) vlagatelje, moramo privabiti tudi 
delovno silo in obratno. Ta centrifugalna sila tako deluje sama po sebi.
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Korupcija in pravna država na 
lokalnem nivoju
Bojan DOBOVŠEK in Jure ŠKRBEC31

Namen prispevka je predstaviti analizo raziskave o elementih 
korupcije in pravne države in kako korupcijska ravnanja vp-
livajo na (pravno) državo v Sloveniji na lokalnem nivoju. Po 
pregledu literature smo s poglobljenimi strukturiranimi interv-
juji s strokovno javnostjo, raziskovalno metodo analize besedil 
opravili kvalitativno (in kvantitativno) analizo stališč strokov-
ne javnosti ter načelnih mnenj, zaključnih ugotovitev, mnenj 
in pojasnil Komisije za preprečevanje korupcije o koruptivnih 
ravnanjih na lokalnem nivoju. Rezultati kažejo, da ima ko-
rupcija negativni vpliv na pravno državo, saj preko kršitev 
dolžnega ravnanja uradnih oseb zmanjšuje zaupanje ljudi v 
institucije, povzroča negativne ekonomske učinke in uničuje 
življenjsko okolje. Iz študije primerov korupcije prav tako iz-
haja, da je bilo s korupcijo največkrat kršeno načelo vezanosti 
izvršilne oblasti na ustavo in zakon ter načelo pravne var-
nosti oziroma enakopravnosti, pri čemer se takšna ravnanja 

31 Dr. Bojan Dobovšek je izredni professor za področje kriminalistike na Fakulteti za 
varnostne vede Univerze v Mariboru. Kontakt: bojan.dobovsek@fvv.uni- mb.si; dr. 
Jure Škrbec je asistent za področje kriminalistike na Fakulteti za varnostne vede Uni-
verze v Mariboru. Kontakt: jure.skrbec@amis.net 
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najbolj kažejo pri postopkih javnih naročil, pri razpolaganju 
s premoženjem, v obliki nasprotja interesov in pri delovanju 
funkcionarjev. Slovenija bi morala pri preprečevanju korupci-
je predvsem vzpostaviti mehanizme za avtomatično zaznavo 
ravnanj; povečati pogostost izobraževanj in osveščanj, urediti 
nadzor in implementacijo predpisov ter urediti področje jav-
nih zavodov. Na podlagi tako identificiranih dejanskih značil-
nosti in medsebojnih vplivov smo lahko predlagali izboljšave 
preventivne politike.

1 Uvod

Kriminaliteta, ki po svetovnih in slovenskih podatkih (statistični kazalci or-
ganov pregona in preventive ter (javnomnenjskih) raziskav) strmo narašča 
od leta 2000 dalje, lahko zaradi številnih negativnih socialnih, ekonomskih 
in družbenomoralnih posledic prizadene pomemben delež prebivalstva, v 
celoti ogrozi nacionalno varnost ter ogroža družbene in demokratične vre-
dnote (Dobovšek in Škrbec 2011). Poleg klasičnih premoženjskih (nasilnih 
ter drugih) oblik kriminalitete (tatvine, ropi, prepovedana trgovina z drogo) 
predstavljajo v sedanjem času grožnjo državi, družbi in navsezadnje posa-
mezniku predvsem pranje denarja in korupcija (Resolucija o preprečevanju 
in zatiranju kriminalitete RS 2004). Slednja (korupcija) je na svetovni ravni 
čedalje bolj usmerjena v korist nosilcem moči (predvsem v javnem sektorju), 
ki jo dosegajo z zlorabami položajev ter političnim vmešavanjem v sodno in 
zakonodajno vejo oblasti (Van Duyne 1997). Takšne oblike korupcije pa, kot 
nadaljuje Jager (2003), preusmeri javni sektor v tržno-gospodarski sistem, ki 
se ga lahko kupi, proda in z njim razpolaga med elitami za zasebne name-
ne. Na takšen način, kot poudarjajo Lambsdorff, Taube in Schramm (2005) 
in Vande Walle (2010), je korupcija poosebljena z vladno oziroma upravno 
krizo, s čimer se zmanjšuje stopnja pravne države oziroma vladavine prava 
in zaupanje v samo državo ter njene institucije. Navedena ravnanja, katera 
označujemo kot »epidemično« korupcijo (korupcija kot bolezen družbe), 
tako zmanjšujejo in postopoma izničujejo bistvene vrednote človeškega do-
stojanstva in politične enakosti, zaradi česar je težje varovati (in zavarovati) 
človekove pravice in svoboščine, osebno dostojanstvo ter enakost med solju-
dmi (Dobovšek 2008).
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Poleg navedenih so si tudi drugi strokovnjaki ter posamezniki iz kazen-
sko-procesne in preventivne prakse s tega področja (npr. Rose-Ackerman, 
Kreutner, Kregar (1997; 2006; 2010), Klemenčič (2000; 2004), Šelih (2000) 
in drugi) enotni, da korupcija pomeni grožnjo posamezniku, družbi, drža-
vam in svetu, demokraciji in ekonomskemu sistemu držav. Korupcija kot 
takšna torej predstavlja nevarnost politični in socialni stabilnosti, splošni 
družbeni in posameznikovi varnosti, demokratičnim vrednotam ter po-
stavlja na kocko socialni, ekonomski in politični razvoj. S tem lahko ko-
rupcija povzroči politične in socialne stroške, kar privede do neozdravljive 
in nepopravljive škode vsaki družbi, saj spodkopava tudi uporabo objek-
tivnih demokratičnih kriterijev, ki naj bi vodili uradno osebo pri njenem 
sprejemanju odločitev. Predstavljena epidemična korupcija pa lahko spod-
koplje zaupanje državljanov v državo in zniža raven spoštovanja prava, kar 
pa razkraja bistvo pravne države (angl. »State Government by the Rule of 
Law«; nem. »Rechtsstaat«) oziroma vladavine prava (angl. »Rule of Law«) 
kot prvine ustavne demokracije in moderne pravne države, ki varuje in 
spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine.

Heidenheimer (2002) ter Dobovšek (2002) zagovarjata bolj široka stališča 
o različnih oblikah korupcije:
•	 majhna oziroma neznatna korupcija (angl. »petty« − mikro korupcija), 

ki predstavlja majhna darila javnim uslužbencem za dosego želenih 
uslug, katere pa bi jih uslužbenci morali narediti že po svoji dolžnosti. 
Korupcija na tem nivoju je vezana na tiste uslužbence, ki imajo oprav-
ka z dokumentacijo in izdajo dovoljenj. Ljudje so do takšne korupcije 
zelo tolerantni, postala je del vsakdanjika, saj na ta način lahko hitreje 
in lažje uredijo kakšno stvar, poleg tega pa se jim takšno ravnanje ne 
zdi posebej sporno. Še posebej je to značilno za Slovenijo, kjer večina 
državljanov in državljank uporablja t.i. zveze in poznanstva oziroma 
neformalne mreže, da bi si pridobili korist v obliki službe ali boljšega 
položaja in prednosti (Dobovšek in Meško 2008; Škrbec 2006). Pona-
vadi pa višina protipravno pridobljenih sredstev ne presega povprečne 
mesečne plače uslužbenca.

•	 srednji nivo zajema javne uslužbence na višjem nivoju. Najbolj je 
razširjena na lokalnem nivoju, kjer lokalna politika z njeno po-
močjo dosega rešitve, ki so v pristojnosti srednjega nivoja jav-
nih uslužbencev. Javnost takšne korupcije ne tolerira, dosega pa 
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lahko nekajkratni znesek povprečne mesečne plače posameznega 
uslužbenca.

•	 makro nivo (angl. »grand corruption«) korupcije je povezan z vlad-
nimi naročili, sklepanjem večjih pogodb, z opravljanjem večjih del v 
državi (npr. gradnja infrastrukture) ter z ostalimi večjimi investicija-
mi. Je najnevarnejši del korupcije, ki se odvija v najvišjih družbenih 
in političnih krogih. Odvija se s pomočjo zlorab funkcij in položajev, 
politične moči, s pomočjo zlorabe družbenega statusa.

S tem v zvezi Rose-Ackermanova (2010) opozarja, da je koruptivni spekter 
možno deliti zgolj na t. i. »low-level corruption«, torej korupcijo, ki se do-
gaja na nižjih upravnih in storitvenih nivojih sistema in pa t. i. »high-level 
corruption«, ki zajema visoke nivoje sistema in je umeščena v komplicira-
ne socialne mreže.

Izpostavljenost korupcije na lokalnem nivoju pokažejo tudi letna poročila 
Komisije za preprečevanje korupcije. Iz letnih poročil Komisije še izhaja:
•	 da se največ prijav domnevno korupcijskih ravnanj nanaša na delo 

organov lokalne samouprave in funkcionarjev, pri postopkih javnih 
naročil, gradbeništva, zaposlovanja, izobraževalnih institucij, sodišč, 
tožilstev in zdravstvenih delavcev,

•	 da Republika Slovenija glede korupcijskih kaznivih dejanj ni preveč 
obremenjena (vsaj v primerjavi z ostalimi članicami EU), ampak je 
zgolj sredstvo za nezakonito dodatno izboljšanje materialnega položa-
ja posameznikov, ki se z njo ukvarjajo,

•	 da se sicer protikorupcijska kultura krepi, na drugi strani pa se stanje 
na področju zaznanih in odkritih koruptivnih ravnanj slabša,

•	 da je korupcija problem, ki ga ljudje doživljajo kot enega najresnejših v 
slovenski družbi, in je večji kot sta si ga stroka in javnost pripravljena 
priznati.

Evropska komisija je v letu 2011 ponovila mednarodno študijo (Eurobaro-
meter) o korupciji. Ugotovljeno je bilo, da 74 % Evropejcev (in 78 % Slo-
vencev) verjame, da je korupcija velik problem, pri čemer je največ korup-
cije v lokalni skupnosti. V korupcijo so po mnenju respondentov najbolj 
pogosto udeleženi politiki in javni uslužbenci na področju javnih naročil. 
Zgolj 22 % evropskih respondentov (7 % slovenskih) meni, da sta tožil-
stvo in policija dovolj učinkovita in uspešna organa v boju proti korupciji 
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ter da mehanizmi EU pomagajo v boju proti korupciji. Najpomembnejše 
svetovne in nacionalne študije o korupciji so pokazale velik razkorak med 
dejanskim in zaznanim, saj za respondente korupcija v Sloveniji predsta-
vlja velik problem, ki ga ne gre zanemariti, pri čemer je opaziti visok trend 
naraščanja takšne percepcije iz leta v leto. Predvsem se kaže prepričanje o 
razširjenosti korupcije v javnih službah, lokalni samoupravi, uradnih po-
stopkih, pri zdravstvu, javnih naročilih in delu inšpektorjev (Tičar et. al. 
2010). Na podlagi analize literature je bilo ugotovljeno, da iz samih opre-
delitev korupcije izhaja, da se lahko korupcijo izvrši preko opustitve ozi-
roma kršitve dolžnega ravnanja storilcev, pri čemer so s takšnimi ravnanji 
kot najbolj kritični in izpostavljeni javni in lokalni sektor, delo funkcionar-
jev ter področja, kot so javna naročila, nasprotje interesov, razpolaganje s 
stvarnim premoženjem držav in lokalnih skupnosti ter zdravstvo.

2 Analiza korupcijskih ravnanj in intervjujev s 
strokovno in laično javnostjo

2.1 Metodologija

Na podlagi analize literature je ugotovljeno, da v Sloveniji ni raziskave, ki 
bi na enotni in empirični način ugotavljali ali korupcija vpliva na vladova-
nje oziroma pravno državo v lokalni samoupravi. V skladu z identificiranim 
mankom smo za omenjeno delo uporabili metodo analize besedila oziroma 
študijo primera, s katero smo raziskali osnove in značilnosti koruptivnih 
ravnanj ter vpliv slednjih na vladanje oziroma (pravno) državo RS na lo-
kalnem nivoju (metodo smo nadgradili oziroma jo opravili s pomočjo pro-
gramskega orodja ATLAS.Ti6,32 ki je pripomoček za raziskovanje in študijo 
večje količine besedil) ter na ta način opravili analizo:

32 Gre za enega izmed bolj zapletenih CAQDAS paketov, katerega temeljni princip de-
lovanja deluje na principu VISE - vizualizacija (visualization), povezovanje v celoto 
(integration), naključno odkritje (serendipity) in raziskovanje (exploration) (Muhr, 
Friese 2004: 4). Pri takšnem pristopu razvijamo in oblikujemo zaključke, ki so uteme-
ljeni v zbranih, strukturiranih in analiziranih podatkih. Njegova temeljna naloga je 
dejansko raziskovanje povezav med deli besedil oziroma pojmi, idejami.
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•	 korupcijskih ravnanj, ki so bila identificirana v Sloveniji (zgolj za lo-
kalno samoupravo)33 ter

•	 poglobljenih intervjujev s strokovno in laično javnostjo.34

2.2 Rezultati analize – korupcijska ravnanja

Za lažje razumevanje bomo najprej prikazali rezultate v mrežnem prikazu.

Iz slike 5 izhajajo vse pomembnejše kode oziroma značilnosti identifici-
ranih korupcijskih ravnanj, ki so se izvršila v Sloveniji od leta 2004 do av-
gusta 2012. Iz pregleda ter analize vseh dokumentov KPK, je razvidno, da 
je bilo v Sloveniji skupno identificiranih 167 korupcijskih ravnanj. Slednje 
število ne sovpada s številom dokumentov (načelnih mnenj oziroma ugo-
tovitev v posameznih primerih), saj je lahko eno načelno mnenje vsebova-
lo več različnih korupcijskih ravnanj. Ugotoviti je, da je komisija identifici-
rala koruptivno ravnanje na podlagi prijave ali lastne pobude in jo s tem v 
zvezi obravnavala in zaključila. Znotraj posameznega postopka obravnave 
prijave pa je bilo ugotovljenih več kršitev in neupravičenih koristi, kar po-
sledično pomeni večje število korupcijskih ravnanj. 

33 Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije je od njene ustanovitve dalje 
(1.2.2004) sprejela 237 načelnih mnenj in drugih ugotovitev o tem ali določena rav-
nanja ustrezajo definiciji korupcije ali ne. Od teh so bila kar v 161-ih primerih obrav-
navana ravnanja, takšna, ki ustrezajo opredelitvi korupcije - in od teh 48 primerov na 
lokalnem nivoju.

34 Za celovitejšo in objektivnejšo sliko smo za potrebe predmetne raziskave izvedli 45 
poglobljenih razgovorov med populacijo, ki je bila v skladu z načrti v dispoziciji na-
loge razdeljena na naslednje kategorije predstavnikov: sodniki (5), tožilci kazenskega 
področja (5), uslužbenci oziroma funkcionarji Komisije za preprečevanje korupcije 
(5), uslužbenci Policije (5), uslužbenci Varuha človekovih pravic (3), uslužbenci ozi-
roma funkcionarji Računskega sodišča (3), strokovnjaki, raziskovalci oziroma profe-
sorji z obravnavanega področja, ki delujejo na Fakulteti za varnostne vede, Fakulteti 
za družbene vede, Pravni fakulteti v Mariboru in Pravni fakulteti v Ljubljani) (5), 
predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem področjem (Društvo inte-
griteta) (3), novinarji (3), politiki (5).



83

Korupcija in pravna država na lokalnem nivoju

Najbolj problematična skupina javnih uslužbencev so glede na izvršene ob-
like korupcijskih ravnanj v Sloveniji posamezniki znotraj javnih zavodov 
(23 % vseh kršiteljev); sledijo javni uslužbenci na ministrstvih in organih v 
sestavi (16 % vseh kršiteljev); uradne osebe v organih lokalne samouprave 
(14 % vseh kršiteljev); osebe v Policiji, na Vladi in v drugih organih. Iz na-
vedenega izhaja, da so najbolj problematični javni zavodi (tudi javni skladi 
(4 primeri) in javne agencije (3 primeri)), pri katerih so uslužbenci naj-
večkrat (kot je razvidno iz tabele 2 kar 13: Javni zavodi) izvršili koruptivno 
ravnanje na področju zdravstva in šolstva; najbolj pogosta kršitev pa je bila 
povezana z gospodarnostjo in poslovanjem, javnimi naročanji in drugimi 
razpisi in zaposlovanjem.

2.2.1 Primerjava značilnosti med različnimi skupinami populacije

S ciljem prikazati primerjavo značilnosti med državnim in lokalnim sek-
torjem smo pripravili tabelo, kjer imamo vse tri nivoje (vsa populacija, 
državni in lokalni sektor).

Iz tabele jasno izhaja, da je lokalna samouprava svoje poglavje v Republiki 
Sloveniji. Do razlik v primerjavi z državnim sektorjem oziroma celotno 
populacijo prihaja že pri oblikah storjene korupcije – pri lokalni ravni je 
veliko višji odstotek kršitev dolžnega ravnanja kot pa pri državni oziroma 
celotni populaciji – izredno malo je opustitev obveznosti na strani občin-
skih uslužbencev oziroma funkcionarjev, kot pa kršitev predpisov o za-
povedih. Naslednja velika razlika, ponovno v prid lokalne samouprave, je 
odstotek kršitev določil o razpolaganju s stvarnim premoženjem, kjer je 
kar za dvakrat oziroma štirikrat večji odstotek od ostalih ravni.

Iz tabele tudi izhaja, da je na lokalni ravni večji odstotek kršitev s strani 
funkcionarjev (županov, podžupanov in občinskih svetnikov), na državni 
ravni pa je višji odstotek kršitev na strani javnih uslužbencev. Na lokalni 
ravni je opazen tudi večji ekonomski izpad, medtem ko je na državni rav-
ni višji odstotek izgube zaupanja do javnih institucij. Omeniti še velja, da 
glede na področja koruptivnosti zdravstvo na lokalni ravni ne predstavlja 
večjih težav, pač pa na državni, saj je država odgovorna za bolnišnice, lo-
kalna skupnost pa je odgovorna za primarno zdravstveno oskrbo – zdrav-
stvene domove, kjer pa ni toliko postopkov javnih naročanj in finančnih 
tokov kot na sekundarni in terciarni (torej bolnišnični) ravni. 
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Slika 5: Grafični prikaz kod vseh primerov korupcije
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Tabela 2: Primerjava značilnosti koruptivnih ravnanj med različnimi sektorji

Raven
koda

Celotna
populacija

%35

Državna
raven

%

Lokalna
raven

%
Kršitev dolžnega ravnanja 68 59 70
Opustitev dolžnega ravnanja 32 41 15
Področja kršitev:
Javna naročila in drugi razpisi 39 39 44
Razpolaganje s stvarnim premoženjem 21 11 44
Zdravstvo in farmacija 16 26 2
Zaposlovanje 13 10 10
Gradbeništvo 12 8 24
Okolje in prostor 14 9 32
Notranje zadeve in pravosodje 9 14 2
Nasprotje interesov 11 13 10
Premoženjska korist 72 63 88
Nepremoženjska korist 28 37 12
Subjekti korupcije
Javni uslužbenci 69 85 60
Funkcionarji 17 10 34
Fizične osebe 14 5 6
Posledice korupcije
Izguba zaupanja v formalne institucije 39 48 28
Ekonomski učinek 28 30 38
Okolje in prostor 3 2 6
Posameznik 13 11 12
Vrsta postopka
Upravni postopek 77 83 88
Civilni postopek 20 13 12
Kazenski postopek 3 4 0

35

Na podlagi navedenega vidimo, da je lokalna skupnost v številnih prime-
rih različna od ostalih ravni, s čimer se (lahko) prikazuje, da je slednja pod 

35 Vsi procenti se računajo glede na število identificiranih korupcijskih ravnanj, tak oda 
seštevek odstotkov, ni povsod enak 100% (pri npr. področjih, kjer je na en izrek ko-
rupcije možnih več področij, itd.).
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manjšim nadzorom kot pa državna raven oziroma bolj dovzetna za kršitve. 
Zakaj je temu tako, iz načelnih mnenj ne izhaja, med razloge pa bi lahko 
prištevali manjši geografski prostor, ki ga občine urejajo, kjer prihaja do 
večjih poznanstev med krajani, kar hitro lahko privede do izmenjave uslug 
in zadovoljevanje (neupravičenih) zasebnih interesov.

Koristi zaradi korupcije niti v enem primeru ni bilo zaznati za državo ozi-
roma lokalno skupnost samo. Iz analize namreč izhajajo zgolj negativne 
posledice za slednjo, za družbo, v kateri živimo, okolje in državni (oziroma 
lokalni) proračun. Omenjene posledice se največkrat pojavijo na nivoju 
države na področju upravnih postopkov in javnih naročanj, kjer posa-
mezniki ne spoštujejo osnovnih načel javnega naročanja, predvsem načela 
enakopravne obravnave ponudnikov, transparentnosti in gospodarnosti. 
Gospodarnost je kot ključni problem izpostavljen tudi pri razpolaganju z 
lokalnim premoženjem – predvsem glede nepremičnin (zemljišča, objekti 
ipd.), saj odgovorne oziroma uradne osebe na lokalnem nivoju ne posto-
pajo v skladu z določili področnih aktov in z dobrinami razpolagajo na 
subjektivni in pristranski način.

Če pa izoliramo zgolj načelna mnenja, ki so obravnavala zadeve iz lokalne 
samouprave, pa je bilo razvidno, da se je največ primerov na občinah pri-
petilo ravno na področju razpolaganja s stvarnim premoženjem občin in 
države. Gre za 44 % primerov. Kršitev s strani funkcionarjev je bilo storje-
nih v 17-ih primerih, torej v 34 %. Največ subjektov, ki so kršili predpise, 
pa je bilo med ostalimi javnimi uslužbenci (60 %), kamor pa spadajo tudi 
funkcionarji. V kolikor izoliramo zgolj respondente, ki se s korupcijo uk-
varjajo neposredno (torej v praksi – Policija, tožilstvo, sodišča ter Komisija 
za preprečevanje korupcije), in zgolj primere korupcijskih ravnanj iz pod-
ročja lokalne samouprave, pa vidimo, da so najbolj tipični kršitelji ravno 
funkcionarji (župani, podžupani in občinski svetniki) in to na področju 
razpolaganja z občinskim premoženjem.

2.3 Analiza intervjujev

Z opravljenimi intervjuji smo pridobili potreben vpogled v značilnosti ko-
rupcije; vpliva korupcije na pravno državo in kako bi jo preprečili oziroma 
kateri so vzroki za nastanek slednje. Rezultati so razvidni iz slike 6.
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Slika 6: Korupcija – mrežni pregled rezultatov (intervjuji)
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a. O korupciji in njenih značilnostih
Na podlagi mnenj respondentov je bilo ugotovljeno, da so javna naročila 
najbolj izpostavljena za nastanek in pojavljanje korupcije. Sledijo področja 
gradbeništva, zdravstva, zaposlovanja, lokalne samouprave, razpolaganja 
s premoženjem in ostala. Subjekti, ki bi bili po mnenju respondentov naj-
bolj dojemljivi za korupcijo, pa so zdravniki. Tem sledijo (po vrstnem redu 
od najbolj koruptivnih do najmanj) zaposleni na občinah, politiki, javni 
uslužbenci, ki imajo pooblastilo odločanja, inšpektorji ter ostali subjekti.

Iz rezultatov analize intervjujev tudi izhaja, da je izboljšanje ekonomskega 
statusa oziroma pridobivanje koristi največji motiv in vzrok za nastanek 
korupcije v Sloveniji. Drugi najpogostejši vzrok so navade posameznikov 
iz preteklosti. Tretji vzrok za korupcijo pa je sistemske narave, saj že sam 
sistem vpliva na povečanje korupcije. Na tem mesu so respondenti opozar-
jali, da »moraš pač plavati s tokom, drugače sam postaneš odklonski«. 
Metode oziroma načine ustreznega preprečevanja korupcije anketiranci 
vidijo v naslednjih stvareh oziroma dejanjih:
•	 Izobraževanje, osveščanje ter dvig etike in morale pri najvišjih fun-

kcionarjih države (slednji kvarijo ugled tako institucij in znižujejo 
zaupanje splošne javnosti v pravno državo, zaradi česar prihaja do 
zniževanja kakovosti moralnih vrednot v celi družbi oziroma zvišuje 
toleranco do korupcije) ter otrocih (več vzgoje o vrednotah in ničelni 
toleranci do korupcije). Na tak način bi morali ljudje spremeniti svoje 
mišljenje, saj se drugače proti korupciji ne moremo boriti.

•	 Učinkovitejši in neodvisni organi nadzora ter izvajanje zakonov, saj 
imamo po mnenju anketirancev zgolj na deklaratorni ravni stvari ure-
jene tako, kot je potrebno, v praksi pa se implementacija in izvrševanje 
predpisov pri organih nadzora ne izvaja tako učinkovito in ustrezno 
kot bi se lahko in moralo.

•	 Avtomatizacija nadzora in preventive. Respondenti, v nasprotju s sve-
tovno tendenco po čedalje boljši in večji avtomatizaciji (s čimer gre za 
prioriteto št. 1), ukrep avtomatizacije detekcije oziroma nadzora daje-
jo na tretje mesto.

•	 Povečati sinergijo in povezanost med organi. Eden izmed zadnjih 
ukrepov, ki so ga respondenti identificirali, pa je tudi povečati in za-
gotoviti povezanost vseh pristojnih organov v boju proti korupciji. V 
kolikor bi ostali ukrepi ne bili učinkoviti, bi se problem lahko reševal 
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edino s povezovanjem organov. To sovpada z mnenjem responden-
tov, da je »potrebno nekomu 10.000-krat in preko različnih organov 
dokazat,i da je kriv, preden se sploh kaj premakne«.

b. O pravni državi
Pojem pravne države je razumljen na dva načina – strogo formalno (kot 
ga definirajo strokovnjaki in strokovna literatura) in zaznavno (subjektivni 
pogled na pravno državo, ki je odvisen od vsakodnevnih dogodkov v na-
šem življenju). Ne glede na razlike pa respondenti največkrat izpostavlja-
jo načelo vezanosti vseh subjektov na ustavo in zakone ter enakopravno 
obravnavo vseh subjektov. Enako razmerje se prikazuje pri izpostavljenih 
težavah pravne države, kjer se ponovno pokaže kršitev ustavnega načela 
zakonitosti, po katerem morajo biti zakoni jasni, pregledni in v skladu z 
ustavo. Odstotek takšnega mnenja je izjemno visok (62 %). Pri vseh značil-
nostih in težavah pravne države, ki so jih izpostavili respondenti, pa ne gre 
izpustiti dejstva, da so s skoraj vsemi težavami na posreden ali neposreden 
način povezani najvišji funkcionarji oziroma politični akterji, ki s svojim 
zgledom in korupcijskim ravnanjem v smeri zadovoljevanja zgolj (svojih) 
parcialnih interesov kvarijo splošno sliko pravne države v Sloveniji. Težava 
pravne države je torej predvsem nespoštovanje pravil igre – ustave in zako-
nov, s čimer se pridobiva korist zgolj določenim skupinam posameznikov, 
kar pa hkrati pomeni opredelitev korupcije.

c. O vplivu med korupcijo in pravno državo
Vsi respondenti, brez izjeme, ocenjujejo, da korupcija negativno vpliva36 
na pravno državo. Kot izhaja iz slike 7, se je največ (62 %) anketirancev 
opredelilo za mnenje, da korupcija vpliva na pravno države preko korup-
tivnega sprejemanja zakonov oziroma nezakonitega lobiranja za sprejem 
točno določenih vsebin zakona. Tudi drugi najpogostejši vpliv korupcije 
na pravno državo je povezan z vladavino prava oziroma zakoni ter osta-
limi predpisi, in sicer njihovo neposredno kršenje. Oseba, ki preko ko-
ruptivnega ravnanja krši neko pravilo igre, hkrati krši tudi načelo pravne 
države– vezanosti izvršilne veje oblasti na ustavo in zakon.  

36 Najbolj tipične negativne posledice korupcije so: a) izguba zaupanja v institucije; b) 
negativni ekonomski učinki; c) razpad vrednot in d) nepravičnost, diskriminatornost 
in neenakopravna obravnava.
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Slika 7: O vplivu korupcije na pravno državo 
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Da korupcija vpliva na pravno državo preko neenakopravne obravnave 
ljudi (tretji način), se je opredelilo 14 respondentov oziroma 31 % celot-
ne populacije. Četrta oblika vpliva korupcije na načela pravne države je 
po mnenju respondentov tudi neprimerno obnašanje in ravnanje najvišjih 
funkcionarjev v Republiki Sloveniji ter s tem povezan slab zgled ostalim 
državljanom ter izguba zaupanja v institucije, ki jih vodijo. Zadnja oblika 
vpliva korupcije na pravno državo pa je nedelovanje institucij.

3 Sklepno

Na podlagi analize korupcijskih primerov in intervjujev je jasna ugo-
tovitev, da korupcija negativno vpliva na načelo pravne države v lokal-
nih skupnostih, saj korupcija preusmerja delo občin v tržne niše, katere 
se da »kupiti«. Omenjeno se kaže predvsem v kršitvi načela zakonitosti 
in enakopravnega obravnavanja, katera pa sta bistvena elementa načela 
poštenosti (glej: Tičar et. al. 2010) in pravne države, kot jo definira Us-
tava Republike Slovenije. Vsi negativni učinki pa se jasno kažejo v izgu-
bi zaupanja ljudi v institucije lokalnega pomena in zmanjšanju njihove 
»kupne moči«.

Glede na razmerje kršitev med državno oziroma lokalno ravnjo lahko ugo-
tovimo, da je izredno veliko kršitev na ravni lokalne samoupravne skup-
nosti, še posebej v zvezi z razpolaganjem s stvarnim premoženjem. Kot 
ugotavlja Komisija v svojih dokumentih in kot smo ugotavljali v raziskavi 
o neformalnih mrežah, gre za tipično okolje, kjer so še posebej zaradi geo-
grafskih značilnosti (manjši skupni prostor) izpostavljene osebne poveza-
ve med ljudmi – in s tem tudi med lokalnimi oblastniki in funkcionarji 
(župani, podžupani, občinskimi svetniki). Prav tako gre za manjši nadzor 
in nezmožnost sankcioniranja (glede na določbe Kazenskega zakonika Re-
publike Slovenije) kolektivnih organov (občinskega sveta, ki je edini organ 
odločanja v občini) za posamezna kazniva dejanja.

Manjši nadzor se kaže v več smereh: na ravni občine imamo najprej župa-
na, ki je glede na določbe Zakona o lokalni samoupravi zakoniti zastopnik  
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občine in hkrati skrbnik za zakonito delovanje občinskega sveta. Vpra-
šanje, koliko župan, kot skrbnik zakonitosti, objektivno in nepristrans-
ko spremlja tovrstno ocenjevanje v primerih nekohabitacije (torej ko sta 
župan in večina v svetu iz iste politične stranke). Drugega neposrednega 
zakonskega nadzornega mehanizma nad delom občinske samoupravne 
skupnosti ni. Obstaja sicer še nadzorni odbor občin, vendar pa slednji 
izvaja zgolj dela in naloge, podobne Računskemu sodišču – torej nadzi-
ra racionalnost, smotrnost in gospodarnost ravnanja z občinskim pre-
moženjem. Ne govori pa toliko o splošnem zakonitem ravnanju občine. 
Obstaja še sicer tretji nadzor – nadzor s strani volivcev – torej, v kolikor 
ljudje niso zadovoljni z delom občine, da na naslednjih volitvah ne izvo-
lijo ponovno istih posameznikov, vendar pa se to v določenih primerih 
ne izkazuje kot učinkovito, saj ljudje, kljub temu, da je bil župan obso-
jen nezakonitih ravnanj, še vedno izvolijo isto osebo, ker je po njihovem 
mnenju veliko naredil za občino (gradnja infrastrukture, vrtcev in dru-
go). S tem v zvezi je že Komisija za preprečevanje korupcije opozorila 
na pomanjkanje integritete funkcionarjev v nekaterih občinah in njihov 
brezbrižen odnos do etičnosti ravnanja ter ugleda, ki bi ga morali uživati 
in varovati pri svojem delu ter v javnosti. Komisija tako opozarja na po-
manjkljivo zakonsko ureditev, ki bi, podobno kot pri državnih organih, 
omogočala razrešitev lokalnih funkcionarjev – možnost izreka nezaup-
nice, odpoklica funkcionarja in tako naprej (Komisija za preprečevanje 
korupcije 2012).

S tem v zvezi predlagamo, da se poleg omogočanja podajanja nezaupnice 
županom in občinskim svetnikom ter odpoklica slednjih kot zakonski 
pogoj za kandidate za župana, občinskih svetnikov ter s tem vključno 
državnih funkcionarjev, določi tudi nekaznovanost kot pogoj za nastop 
funkcije funkcionarja. Torej podobno kot pred sprejemom v večino služb, 
kjer mora kandidat bodočemu delodajalcu izročiti dokazilo o nekazno-
vanosti za določena kazniva dejanja in dokazilo, da ni v predkazenskem 
postopku. S tem bi že v osnovi zajezili možnost izvolitve ljudi, ki imajo 
kriminalno ozadje, ter s tem povečali raven zaupanja in zgleda bodočih 
funkcionarjev.
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Lokalno vladovanje v Sloveniji: 
indeks lokalnega vladovanja
Domen KOS37

Lokalna oblast je bila v zadnjih letih izpostavljena številnim 
procesom preoblikovanja, katerih rezultat je evolucija lokalne 
oblasti od lokalnega vladanja k lokalnemu vladovanju, ki je bi-
stveno širši koncept. Prispevek predstavlja teoretični podstat in 
vzpostavitev indeksa lokalnega vladovanja (s kratico ILV), ki 
preverja evolucijo lokalnega vladovanja v Sloveniji. Indeks je 
sestavljen iz šestih kategorij, ki zasedajo vrednosti (med 0,0 in 
10,0) na lestvici lokalnega vladovanja. Izhajajoč iz tega prispe-
vek nadalje povzema stanje na področju lokalnega vladovanja 
v Sloveniji, vključno z opredelitvijo omejitev. Tovrsten prispe-
vek ima na lokalni ravni še dodaten pomen, ko je podkrepljen 
z dejstvom, da je slovenska lokalna raven na opisani način še 
popolnoma neraziskana.

37 Domen Kos je doktorski študent politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze 
v Ljubljani. Kontakt: domen.kos@kardeljeva5.si
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1 Uvod

Lokalna oblast (vlada) je bila v zadnjih letih izpostavljena številnim pro-
cesom preoblikovanja, glavni vzroki pa so predvsem eksterne narave: 
ekonomska neodvisnost, globalizacija, tehnološke spremembe ter spre-
membe političnih sistemov. Te spremembe pomenijo interne spremembe, 
spremembe v okviru nacionalne države (privatizacija državnih storitev, 
prestrukturiranje sistema lokalnega vladanja, sprememba medvladnih 
odnosov); politične spremembe (politična kontrola in razmerje moči v 
občinah); socialne spremembe (povečevanje družbene segregacije, pove-
čevanje kriminalitete ipd.) ter druge spremembe, ki jih generirajo lokalne 
oblasti (Andrew in Goldsmith 2008). Tako lahko v okviru procesov pre-
oblikovanja zaznamo evolucijo lokalne oblasti, od vladanja k vladovanju 
(Andrew in Goldsmith 2008; Brezovšek 2012; Peters in Piere 1998; Stoker 
1998). Tradicionalno lokalno vladanje se nanaša zgolj na institucije ali en-
titete, ki so vzpostavljene za zagotavljanje določenih storitev ali dobrin na 
relativno majhnem teritorialno razmejenem območju. Lokalno vladovanje 
pa je bistveno širši koncept, ki presega ozke pravne vidike in entitete lokal-
ne oblasti, ter vključuje mnoštvo formalnih in neformalnih odnosov med 
različnimi drugimi akterji (lokalno oblastjo, zasebnim sektorjem, zdru-
ženji, dekoncentriranimi agencijami, civilnodružbenimi organizacijami 
in drugimi), ki vplivajo na rezultate in učinke političnega in upravnega 
sistema na lokalni ravni. Z naštetimi značilnostmi lokalnega vladovanja 
dobiva lokalna oblast novo, moderno vlogo, ki presega številne pomanjkl-
jivosti predhodnih pristopov. Pristop lokalnega vladovanja predstavlja k 
državljanu usmerjeno vladovanje, državljani so suvereni, lokalna oblast pa 
njihov servis (Brezovšek 2012).

Pričujoč prispevek postavlja evolucijo lokalne oblasti v kontekst ugotavljanja 
dejanskega stanja lokalnega vladovanja v Sloveniji. Zasledovani cilj je vzpo-
stavitev idealnega teoretskega modela indeksa lokalnega vladovanja, nadalje 
pa izhajajoč iz posameznih segmentov indeksa lokalne demokracije (Kos 
2012), povzeti aktualno stanje na področju lokalnega vladovanja v Sloveniji. 
Obstajajo različne definicije lokalnega vladovanja, ki jih prispevek nadalje 
opredeljuje tudi preko različnih faz javnopolitičnega procesa. Poleg tega ob-
staja več modelov lokalnega vladovanja s pripadajočimi značilnostmi, ki se 
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razlikujejo od države do države. Za relevantno raziskovanje lokalnega vlado-
vanja v Sloveniji je potrebno izbrati model, ki ustreza kontekstu slovenske-
ga političnega in upravnega sistema na lokalni ravni. Ustrezno zastavljeno 
tovrstno raziskovanje na lokalni ravni ima velik pomen, ko je podkrepljeno 
z dejstvom, da je lokalna raven v Sloveniji na opisani način še popolnoma 
neraziskana. Z raziskovanjem in odprtjem tega področja pa politika na lo-
kalni ravni, ki naj bi v relaciji s politiko na državni ravni veljala za pritleh-
no, stopa v ospredje (Brezovšek 2004). S tem je postavljena na prostor, ki 
si ga na podlagi bližine državljanom, neposredne vključenosti v probleme, 
dostopnosti in odprtosti za vključevanje lokalnih prebivalcev zagotovo za-
služi (Brezovšek 2005). Prvi del prispevka tako predstavlja osnovni pomen 
in temeljne cilje prispevka, drugi del na teoretični ravni vzpostavlja indeks 
lokalnega vladovanja (ILV), ki meri dejansko stanje lokalnega vladovanja, 
tretji del pa izhajajoč iz vzpostavljene teorije indeksa lokalnega vladovanja 
povzema aktualno stanje na področju lokalnega vladovanja v Sloveniji (vkl-
jučno z opredelitvijo omejitev). Prispevek zaključijo priložnosti lokalnega 
vladovanja v Sloveniji in predlagane aplikacije indeksa lokalnega vladovanja.

2 Teoretični podstat in vzpostavitev indeksa 
lokalnega vladovanja

Za vzpostavitev indeksa lokalnega vladovanja je v izhodišču pomembna 
sinteza definicij preučevanega pojava, ki jih nadalje prispevek načrtno z 
namenom vzpostavitve indeksa opredeljuje tudi preko različnih faz javno-
političnega procesa. Vladovanje je politična teorija o procesih odločanja, v 
katerem je meja med javnim in zasebnim sektorjem zamegljena. Zanimivo 
je, da teorija ne izhaja iz teorij demokracije, temveč iz teorije tržne ekono-
mije. Glavna lastnost teorije vladovanja je ustvarjanje pogojev za kolek-
tivno odločanje in delovanje (Peters in Piere 1998; Stoker 1998). Lokalno 
vladovanje se nanaša na načine delovanja, sodelovanja, vplivanja, odnosov 
in sprejemanjem odločitev med lokalno oblastjo oz. oblastnimi organizaci-
jami in drugimi družbenimi organizacijami ter samimi prebivalci (Bačlija 
2010). Tako je vladovanje oblika odločanja in pooblaščanja kolektivnih vi-
rov in akterjev preko odnosov s civilno družbo in drugimi ravnmi oblasti. 
Načela vladovanja so participacija, legitimnost, konsenzualnost, strateško 
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upravljanje, odzivnost, uspešnost in učinkovitost, odgovornost in pregled-
nost, enakost, pravičnost in nepristranskost (Graham, Amos in Plumptre 
v Bačlija 2010). Lokalno vladovanje ima naslednje karakteristike: veliko 
število institucij, decentralizirane in fragmentirane birokratske strukture, 
ekstenzivna horizontalna in mednarodna omrežja, visoka stopnja demok-
racije s prevladujočimi predstavniškimi oblikami (ter z novimi poskusi), 
inovativne javne politike, decentralizirana centralna oblast, ki opravlja 
manjše intervencije, vodenje pa je županjsko (karizmatično) (John 2001). 
Za konec sinteze definicij, ki bodo služile kot teoretični podstat za začetek 
vzpostavitve indeksa lokalnega vladovanja, pa je potrebna opredelitev lo-
kalnega vladovanja tudi preko različnih faz javnopolitičnega procesa. Jav-
nopolitični proces je sestavljen iz petih faz: oblikovanje dnevnega reda, 
oblikovanje alternativnih rešitev, legalizacija (odločanje), implementacija 
in evalvacija (Fink Hafner in Lajh 2002). Lokalno vladovanje izhajajoč iz 
definicij zajema oblikovanje dnevnega reda, oblikovanje alternativnih reši-
tev, odločanje in v določenih segmentih evalvacijo.

Vzpostavitev idealnega teoretskega modela za merjenje stanja lokalnega 
vladovanja v Sloveniji z indeksom lokalnega vladovanja je predstavljeno v 
zaporednih fazah, ki zajemajo izbor relevantnega modela lokalnega vlado-
vanja, opredelitev kategorij in indikatorjev indeksa lokalnega vladovanja, 
definicijo in lestvico lokalnega vladovanja ter opredelitev načina merjenja 
in praktično uporabnost. 

2.1 Izbor modela lokalnega vladovanja

Faza zajema izbor modela vladovanja, ki ustreza slovenski lokalni rav-
ni. Pierre (1999) izpostavlja štiri modele lokalnega vladovanja: vodstve-
ni model, korporativni model, model rasti in model blaginje. Modeli so 
idealno tipsko zasnovani na podlagi štirih spremenljivk (sestava ključnih 
udeležencev v procesu; glavni cilji, ki opredeljujejo vladovanje; temeljni 
instrumenti za doseganje ciljev; najpogostejši rezultati) in ne določajo po-
vsem empirično natančnih modelov lokalnega vladovanja. Poleg tega pa se 
pojavljajo razne kombinacije različnih modelov. Za ponazoritev temeljnih 
značilnosti modelov lokalnega vladovanja in nadaljnji izbor ustreznega 
glej tabelo 3.
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Tabela 3: Modeli lokalnega vladovanja in temeljne značilnosti

Modeli lokalnega vladovanja

Temeljne značilnosti Vodstveni 
model

Korporativni 
model

Model 
Rasti 

Model 
Blaginje

»Policy«38 cilji učinkovitost distribucija rast prerazporeditev

»Policy« stil pragmatičen ideološki pragmatičen ideološki
Narava političnega 
sodelovanja

konsenz konflikt konsenz konflikt

Narava sodelovanja 
javnega in zasebnega 
sektorja

tekmovanje usklajenost interaktivno restriktivno

Odnosti med lokalnimi 
organi in prebivalci

ekskluzivni inkluzivni ekskluzivni inkluzivni

Primarni akterji profesionalci voditelji podjetniki država
Ključni instrumenti pogodbe posvetovanja partnerstva omrežja
Vzorci podrejenosti da ne da ne
Ključni kriteriji 
vrednotenja

učinkovitost participacija rast enakost

Vir: povzeto po Pierre 1999.    

 
38

       
Izhajajoč iz teorije o modelih lokalnega vladovanja lahko slovensko lokal-
no raven pretežno umestimo v korporativni model lokalnega vladovanja, 
ki je značilen za majhne napredne demokracije zahodne Evrope. To so po-
litični sistemi, ki se manifestirajo z velikim javnim sektorjem, redistribu-
tivnimi javnimi politikami, s celovito določenimi storitvami države blagin-
je, visoko stopnjo politične vpletenosti, proporcionalnim predstavništvom 
in močnimi prostovoljnimi organizacijami, hkrati pa izhajajo iz izrazito 
kolektivne politične kulture (Pierre 1999). Vse naštete značilnosti modela 
lahko pripišemo tudi Sloveniji, ki izhaja iz kolektivistične politične kulture, 
kar je posledica preteklih političnih sistemov pred osamosvojitvijo Repub-
like Slovenije. Ima proporcionalno predstavništvo na nacionalni (državni 
zbor) in lokalni ravni (občinski ter mestni sveti v posameznih občinah) 
(Zakon o volitvah v državni zbor 1992; Zakon o lokalnih volitvah 1993). 

38 Pojem »politika« zajema tri različne pomene: polity (politične institucije), public po-
licies (javne politike), politics (boj za oblast) (Fink Hafner in Lajh 2002).
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Ima veliko število prostovoljnih organizacij, kar je razvidno iz raziskave 
Civilna družba v Sloveniji (Ministrstvo za javno upravo 2011). Sloveni-
ja je po ugotovitvah raziskave organizacije Transperency International, 
ki preučuje korupcijo, med državami s preveliko politično vpletenostjo v 
gospodarstvu in javni upravi. Poleg tega je Slovenija država z redistributiv-
nimi javnimi politikami, s celovito določenimi storitvami države blaginje, 
značilnost Slovenije pa je tudi velik javni sektor (Ajpes 2012). Korporativni 
model lokalnega vladovanja na slovenski lokalni ravni bo tako osrednja iz-
hodiščna točka za ustrezno harmonizacijo posameznih kategorij v okviru 
indeksa lokalnega vladovanja.

2.2 Kategorije in indikatorji indeksa lokalnega vladovanja

Naslednja faza opredeljuje kategorije in indikatorje indeksa lokalnega vla-
dovanja, ki so harmonizirani na podlagi korporativnega modela lokalne-
ga vladovanja. Izbor kategorij, ki so dejansko različna področja lokalne-
ga vladovanja, je narejen na podlagi izhodišč in sinteze naslednjih virov 
(Andrew in Goldsmith 2008; Bačlija 2010; Brezovšek 2012; Imrie in Raco 
1999; Stoker 2004; Stoker 2005; Pierre 1999; Pierre 2005). Kategorije v sk-
lopu indeksa lokalnega vladovanja so naslednje: odprtost in transparen-
tnost; participacija; institucionalno sodelovanje javnega in zasebnega sek-
torja; odločanje; odgovornost; internivojska in mednivojska razmerja. Že v 
okviru izbora kategorij je razvidno, da gre za korporativni model lokalnega 
vladovanja, kjer so osrednje točke participacija lokalnih prebivalcev, insti-
tut posvetovanja, inkluzivnost odnosov med lokalnimi organi in prebivalci 
ter usklajeno delovanje obeh sektorjev. Kategorije indeksa lokalnega vla-
dovanja z indikatorji pa so naslednje.

a. Odprtost in transparentnost
Prva kategorija se navezuje na izhodiščne možnosti za lokalno vladovanje 
in tako izpostavlja odprtost in transparentnost delovanja lokalne oblasti v 
center preučevanja te kategorije. To karakteristiko posebej opredeljuje tudi 
Stoker (2004) v okviru participacije lokalnih prebivalcev, ter jo faktorizira 
pod zmožnost za participacijo, ki jo morajo zagotoviti lokalni organi za 
lokalno vladovanje. Odprtost in transparentnost je Evropsko sodišče de-
finiralo kot splošni pravili javnega prava v državah članicah. Odprtost se 
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nanaša na dostopnost, medtem ko se transparentnost navezuje na prosoj-
nost delovanja za namene kontrole in nadzora (Kren v Brezovšek in Haček 
2004). Poleg tega pa so vsi državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne 
agencije, javni skladi, druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil 
in izvajalci javnih služb v Sloveniji zavezani k upoštevanju Zakona o dosto-
pu do informacij javnega značaja (2003), ki opredeljuje prav transparen-
tnost, odprtost in dostopnost. Le-to se izraža v možnosti spletnega dostopa 
javnosti do podatkov, proaktivnega razširjanja informacij s strani organov, 
sodelovanja javnosti pri sprejemanju, transparentnosti porabe javnih sred-
stev, omogočanja dostopa do informacij javnega značaja, omogočanja po-
novne uporabe podatkov javnega sektorja ter seznanjanja javnosti o načinu 
in pogojih dostopa do informacij javnega značaja (Ministrstvo za notranje 
zadeve 2013). Indikatorji za odprtost in transparentnost so naslednji:
•	 Lokalna oblast ima vzpostavljena spletna orodja za proaktivno raz-

širjanje vseh informacij v lokalni skupnosti (informacije pa so trajno 
dostopne). 

•	 Vsa zainteresirana javnost ima dostop do vseh informacij v zvezi z de-
lovanjem lokalnih organov.

•	 Lokalna oblast ima na spletnih in drugih orodjih trajno dostopne 
informacije. 

•	 Lokalna oblast ima vzpostavljene mehanizme za pridobivanje infor-
macij o lokalnih potrebah.

•	 Lokalna oblast ima vzpostavljene mehanizme za pridobivanje povra-
tnih informacij v zvezi s svojim delovanjem.

•	 Lokalna oblast je odzivna v interakciji z lokalnimi prebivalci. 

b. Participacija
Druga kategorija presega izhodiščne možnosti za lokalno vladovanje in 
tako postavlja v ospredje dejansko sodelovanje civilne družbe, zasebnega 
sektorja in druge zainteresirane javnosti v okviru javnopolitičnega procesa 
(Fink Hafner in Lajh 2002), torej pri zaznavanju potreb lokalne skupnosti 
(oblikovanju dnevnega reda), oblikovanju alternativnih rešitev, odločanju 
in pri določenih segmentih evalvacije le-tega. Participacija lokalnega pre-
bivalstva je ključna za lokalno vladovanje, saj lahko prebivalci dejansko 
vplivajo na odločitve, ki vplivajo na njih in na njihove sosede. S tem je 
dosežen argument popolne demokratičnosti. Iz participacije izhaja tudi 
kolektivna odgovornost in večja legitimnost sprejetih odločitev. Zadnji in 



104

Koncept in prakse lokalnega vladovanja

zelo pomemben argument participacije pa je, da s participacijo dobimo 
boljše javne politike in storitve v lokalni skupnosti. Vseeno pa ni enostav-
no doseči, da lokalni prebivalci participirajo. Tako je potrebno, da lokalni 
voditelji participacijo izzovejo ter nadalje učinkovito in konsistentno ure-
sničijo izražene potrebe, seveda v kolikor je to mogoče in v kolikor je v 
skladu z strateškim razvojem občine. Stopnja participacije je najvišja, ko 
prebivalci lahko in želijo participirati, imajo omogočene vse možnosti za 
participacijo, so povabljen k participaciji in spremljajo rezultate partici-
pacije. S tem se polje ustvarjanja javnih politik odpre za sodelovanje dru-
gih akterjev in prebivalcev lokalne skupnosti (Stoker 2004). Indikatorji, ki 
zajemajo celotno participativno vlogo v okviru lokalnega vladovanja, so 
naslednji:
•	 Na lokalni ravni aktivno delujejo civilna družba, zasebni sektor in 

ostala problemsko zainteresirana javnosti (predlaganje in izvajanje pe-
ticij, demonstracij in drugih tovrstnih dejavnosti).

•	 Lokalna oblast uvršča na dnevni red (faza oblikovanja dnevnega reda) 
preko mehanizmov izražene potrebe lokalnih prebivalcev.

•	 Lokalna oblast, v okviru oblikovanja alternativnih rešitev, redno vabi k 
sodelovanju civilno družbo, zasebni sektor in vso ostalo zainteresirano 
javnost.

•	 Javne politike v lokalni skupnosti so rezultat participacije civilne druž-
be, zasebnega sektorja in ostale zainteresirane javnosti.

•	 Lokalna oblast na podlagi rezultatov vzpostavljenih mehanizmov za 
zunanje vrednotenje (s strani civilne družbe, zasebnega sektorja in os-
tale zainteresirane javnosti) usmerja lastno delo.

•	 Lokalna oblast vzpodbuja participacijo lokalnega prebivalstva. 

c. Institucionalno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja
Tretja kategorija predstavlja premik od deklarativne ravni sodelovanja, ki 
ga zajemata predvsem prvi dve kategoriji, kar pomeni, da tretja kategorija 
preverja institucionalno sodelovanje obeh sektorjev. Vladovanje zahteva 
preoblikovanje in oblikovanje institucij, ki bodo omogočale izpolnjevanje 
zahtev po kolektivnem odločanju in vedno bolj kompleksnih okoliščinah 
delovanja. Pri tem se pojavlja več problemov in s tem povezanih možnih 
pristopov oblikovanja (normativna teorija, teorija racionalne izbire, kul-
turna institucionalna teorija), ki pa za vzpostavitev indeksa lokalnega 
vladovanja niso bistvene (Stoker 2004). Sicer je sodelovanje javnega in 
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zasebnega sektorju izjemno pomembno, saj ekonomski sistem ni ne javni 
in ne zasebni, temveč vključuje mešanico obeh, poleg tega oba sektorja 
s svojim delovanjem vplivata drug na drugega (Musgrave in Musgrave v 
Hughes 2003). Javni sektor zajema vse, kar temelji na lastništvu države 
(tudi občin), torej celotno javno upravo, javna podjetja in druge neprofitne 
organizacije (Haček 2001); zasebni sektor pa zajema profitni zasebni sektor 
(zasebna podjetja, zadruge, gospodarske družbe, samostojni podjetniki) in 
neprofitni zasebni sektor (društva, družbene organizacije, ustanove, fun-
dacije, zavodi, invalidska podjetja) (Kamnar 1999). Indikatorji, ki prever-
jajo institucionalno sodelovanje obeh sektorjev, so naslednji:
•	 Lokalna oblast ima vzpostavljene mehanizme za vzpodbujanje sodelo-

vanja med javnim in zasebnim sektorjem.
•	 Lokalna oblast vzpostavlja odbore, fokusne skupine ali druga partner-

stva s civilno družbo in zasebnim sektorjem za obravnavo skupnih in-
teresov in potreb.

•	 Lokalna oblast ima institucionalizirane organe po področjih za posve-
te in sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem.

•	 Področne javne politike so rezultat posvetov in sodelovanja med jav-
nim in zasebnim sektorjem.

d. Odločanje
Četrta kategorija posebej preučuje določene elemente odločanja, saj 
je to področje zaradi svoje dominantne narave vpeto tudi v druge 
kategorije indeksa lokalnega vladovanja. Poleg tega je odločanje temeljna 
substanca v okvirih definicije lokalnega vladovanja (in je prav tako del 
javnopolitičnega procesa). Vladovanje je namreč prav proces odločanja 
(Dayton 2001). Politični proces vladovanja pomeni vključevanje različnih 
akterjev na različnih ravneh, ki identificirajo probleme, oblikujejo rešitve 
in ocenjujejo rezultate, kar pomeni, da sodelujejo pri odločanju. Dobro 
lokalno vladovanje namreč ni odvisno zgolj od učinkovitega zagotavljanja 
servisa prebivalcem, temveč predvsem od tega, ali sprejeta odločitev 
zajema izražene potrebe lokalne skupnosti in je ugodna za lokalno skup-
nost (Stoker 2005). Odločitve morajo temeljiti na načelih lokalnega vlado-
vanja (Graham, Amos in Plumptre v Bačlija 2010). Indikatorji, ki zajemajo 
odločanje, so naslednji:
•	 Odločitve lokalne oblasti temeljijo na izraženih potrebah civilne druž-

be, zasebnega sektorja ter lokalnih prebivalcev.
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•	 Odločitve lokalne oblasti so ugodne za civilno družbo, zasebni sektor 
ter lokalne prebivalce.

•	 Odločitve lokalne oblasti so pretežno sprejemajo s konsenzom.
•	 Odločitve lokalne oblasti izražajo strateško upravljanje občine. 
•	 Odločitve lokalne oblasti so v skladu z načeli enakosti, pravičnosti in 

nepristranskosti.

e. Odgovornost
Peta kategorija preučuje odgovornosti v lokalnem vladovanju. V okviru lo-
kalnega vladovanja se odnosi med seboj prepletajo, zato je sistem odgovor-
nosti večkraten, prepleten in včasih nedoločljiv (Stoker 2004). Tako gre pri 
indeksu lokalnega vladovanja predvsem za odgovornost lokalne oblasti pri 
uporabi in usmerjanju lokalnih virov, saj so druge vrste odgovornosti po-
razdeljene med različnimi akterji, ki sodelujejo in vplivajo na odločanje v 
okviru lokalnega vladovanja. Sicer odgovornost pomeni, da morajo lokalni 
organi svoje delovanje obrazložiti in opravičiti drug drugemu, državnim 
organom in predvsem lokalnim prebivalcev. Glavna odgovornost lokalnih 
organov je v fazi implementacije pri proizvajanju proizvodov in storitev, 
po katerih družba povprašuje, kar pomeni odgovornost lokalne oblasti za 
stroškovno učinkovito kombiniranje vložkov in učinkov ter gospodarno 
implementacijo kolektivnih odločitev (Andoljšek 2005). Indikatorji odgo-
vornosti v okviru lokalnega vladovanja so naslednji:
•	 Lokalna oblast učinkovito uporablja vire (materialne, finančne, 

človeške).
•	 Lokalna oblast usmerja vire za implementacijo izraženih potreb lokal-

nih prebivalcev.
•	 Lokalna oblast obrazložuje in upravičuje uporabljene vire in namene.
•	 Lokalna oblast ima vzpostavljene mehanizme za vrednotenje ekonom-

ske uspešnosti lastnega delovanja.

f. Internivojska in mednivojska razmerja 
Šesta kategorija preučuje internivojska (horizontalna) in mednivojska 
razmerja, kar je v skladu z osnovnim konceptom vladovanja, ki zahteva 
kompleksen niz odnosov na različnih ravneh in med različnimi 
ravnmi. Tako kategorija preučuje lokalno, regionalno, nacionalno in 
nadnacionalno sodelovanje v občini, končni rezultat pa je omrežna 
razvejanost in fleksibilnost (Stoker 2005). Lokalno vladovanje predvideva 
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ekstenzivna horizontalna in mednarodna omrežja, z razliko od lokalnega 
vladanja, kjer so horizontalna omrežja zaprta, mednarodna omrežja pa 
delujejo zgolj v minimalni meri (John 2001). Brezovšek (2012) nadaljuje, 
da so ena od bistvenih sprememb lokalnega vladovanja tudi nova omrežja, 
ki vsebujejo močnejše horizontalne povezave zaradi večje institucionalne 
kompleksnosti na lokalni ravni in močnejše prisotnosti zasebnega 
sektorja. Poleg tega so vidne tudi navzkrižne (mednivojske) povezave na 
celotnem ozemlju države in širše, ki omogočajo lokalni oblasti dostop do 
virov in vplivov na oblikovanje javnih politik. Indikatorji, ki preverjajo 
internivojska in mednivojska razmerja, so naslednji:
•	 Občina ima vzpostavljena partnerstva z organizacijami na lokalni rav-

ni, nacionalni in nadnacionalni ravni.
•	 Občina ima vzpostavljena partnerstva z drugimi občinami v Sloveniji.
•	 Občina ima vzpostavljena partnerstva z drugimi oblikami lokalnih 

skupnosti v tujini.
•	 Občina je v razmerju do države enakopraven partner. 
•	 Lokalne oblasti lahko vplivajo na oblikovanje javnih politik na nacio-

nalni ravni in nadnacionalni ravni (predvsem EU).

2.3 Definicija in lestvica lokalnega vladovanja

V tej fazi je osnovana definicija indeksa lokalnega vladovanja in pred-
stavljena lestvica lokalnega vladovanja z vrednostmi od 0,0 do 10,0. Defi-
nicija indeksa lokalnega vladovanja je enostavna definicija, ki opredeljuje 
kratico, obliko indikatorja, vsebino in razpon vrednosti. Opredelitev je 
naslednja: Indeks lokalnega vladovanja, s kratico ILV, je numerični indi-
kator stanja vladovanja v posamezni občini. Sestavljen je iz šestih rele-
vantnih kategorij (odprtost in transparentnost; participacija; instituci-
onalno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja; odločanje; odgovor-
nost; internivojska in mednivojska razmerja), ki zasedajo vrednosti med 
0,0 in 10,0, pri čemer 0,0 pomeni najnižjo stopnjo uresničevanja koncepta 
lokalnega vladovanja, 10,0 pa najvišjo stopnjo uresničevanja koncepta lo-
kalnega vladovanja. Kot že definicija pove, zaseda indeks lokalnega vla-
dovanja vrednosti med 0,0 in 10,0, tabela 4 pa vrednosti razdeli na pet 
različnih lestvičnih vrednosti ter na podlagi tega pet različnih stanj lo-
kalnega vladovanja. 
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Tabela 4: Lestvica lokalnega vladovanja

Lestvica vrednosti Stanje lokalnega vladovanja
0,0 − 4,0 ni lokalnega vladovanja

4,1 − 6,0 zametki lokalnega vladovanja

6,1 − 8,0 začetno lokalno vladovanje

8,1− 9,0 delno lokalno vladovanje

9,0 − 10,0 popolno lokalno vladovanje

Vir: Lastna analiza. 

Poleg lestvice lokalnega vladovanja, ki daje vpogled v splošno stanje lokal-
nega vladovanja v posamezni občini, lahko preko posameznih kategorij 
indeksa spremljamo lokalno vladovanje v okviru posameznih kategorij, ki 
dejansko predstavljajo posamezna področja lokalnega vladovanja. Tako 
lahko tudi vsako posamezno kategorijo umestimo v lestvico lokalnega vla-
dovanja in jo primerjalno raziskujemo med različnimi občinami.

2.4 Načini merjenja in uporabnost

Zadnja faza vzpostavitve indeksa lokalnega vladovanja opredeljuje možne 
načine merjenja indeksa lokalnega vladovanja in njegovo praktično upo-
rabnost. Najbolj enostaven način merjenja indeksa lokalnega vladovanja 
je z visoko strukturiranimi intervjuji, ki pa jih je smiselno, zaradi potrebe 
velikega števila le-teh (212 občin), opraviti preko anketnega vprašalnika, 
anketne vprašalnike pa sestaviti iz vprašanj v okviru posameznih kategorij 
ter nadalje v okviru posameznih indikatorjev. Za lažjo obdelavo podatkov 
in izračun indeksa lokalnega vladovanja je smiselno možne odgovore nu-
merično kodirati.

Anketni vprašalnik zbira informacije o delovanju vsake posamezne občine 
na področju lokalnega vladovanja. Pri izboru anketirancev se ponuja očit-
na možnost županov in županj občin, ki je podkrepljena z naslednjimi ar-
gumenti: župan je predstavnik izvršilne funkcije (Pinterič 2004); župan je 
najpomembnejši organ za upravljanje občine (Pinterič 2004); župan pred-
stavlja in zastopa občino navzven (Zakon lokalni samoupravi 2007); župan 
predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 
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proračuna občine, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta (Za-
kon o lokalni samoupravi 2007). Kot izbor anketirancev pa je zanimiv tudi 
izbor članov posameznih občinskih oz. mestnih svetov, ki je podkrepljen z 
naslednjimi argumenti: občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh za-
devah v občini (Zakon o lokalni samoupravi 2007); člani svetov so voljeni na 
neposrednih in demokratičnih volitvah (Kaučič in Grad 2003); člani svetov 
predstavljajo raznoliko paleto političnih strank, ki so zastopani reprezenta-
tivno glede na rezultate volitev. Tako dobimo raznolike in reprezentativne 
odgovore (Kos 2012). Izbor obeh anketirancev ima svoje prednosti in sla-
bosti. Izbor županov in županj lahko pomeni bolj kvalitetne odgovore, saj 
imajo kot najpomembnejši organi za upravljanje občine najboljši pregled 
nad stanjem v občini. Po drugi strani lahko pomeni tudi slabost, saj župan 
nastopa iz pozicije občinske vlade, kar lahko pomeni izkrivljanje odgovorov. 
Izbor članov svetov pa ima ravno to prednost, da je raznoliko sestavljen in 
tako z anketnim vprašalnikom zajamemo vse različne odgovore. Deficit lah-
ko nastane pri kvaliteti informacij zaradi nepopolnega poznavanja.

Indeks lokalnega vladovanja je uporaben tako v kontekstu akademskega 
preučevanja kakor tudi v vsakdanji praksi delovanja posameznih občin. 
V akademskem smislu indeks omogoča merjenje stanja lokalnega vlado-
vanja, primerjavo stanja med različnimi občinami, razvitost lokalnega vla-
dovanja v Sloveniji, podrobnejši pogled v vsako izmed kategorij lokalnega 
vladovanja (z možnostjo primerjave in ugotavljanjem deficita lokalnega 
vladovanja) in še kaj. Uporaben je tudi za številna druga raziskovanja lokalne 
demokracije, postopkov in procesov, institucij in upravljanja na lokalni ravni. 
Poleg akademske uporabnosti ima indeks tudi vsakdanjo praktično uporab-
nost v delovanju posameznih občin, saj lahko občine s pomočjo kategorij in 
indikatorjev za lastne namene izvajajo interna preverjanja delovanja, preko 
tega pa dosežejo boljše in prebivalcem bližje vladovanje.

3 Stanje lokalnega vladovanja na lokalni ravni v 
Sloveniji

Pojem vladovanje je na slovenski lokalni ravni relativno nov, zato tudi 
ni mogoče zaslediti raziskav na tem področju, posledično pa opredelitve 
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dejanskega stanja lokalnega vladovanja v Sloveniji. Pričujoči del prispev-
ka pa poskuša ravno to. Cilj tega dela prispevka je namreč, izhajajoč iz 
teoretičnega podstata in vzpostavljenega indeksa lokalnega vladovanja 
ter iz posameznih segmentov indeksa lokalne demokracije (Kos 2012), 
povzeti stanje na področju lokalnega vladovanja v Sloveniji. Stanje bo 
povzeto iz posameznih podatkov indeksa lokalne demokracije, ki zajema 
25 občin različnih velikosti, v okviru katerih so na 254 vrnjenih anketnih 
vprašalnikov odgovarjali občinski oz. mestni svetniki in svetnice.39 Mer-
jenje indeksa demokracije na slovenski lokalni ravni (Kos 2012) je pote-
kalo na podlagi podatkov, pridobljenih iz 24 različnih anketnih vprašanj, 
ki so bila sestavljena iz naslednjih kategorij: volilni postopek, aktivnost 
civilne družbe, neodvisnost medijev, korupcija, pristojnosti in zmoglji-
vosti lokalne oblasti, decentralizacija in neodvisnost lokalne oblasti. Vsa-
ko anketno vprašanje so anketiranci ovrednotili z ocenami od 0 do 5, pri 
čemer 0 pomeni najslabše ovrednoteno, 5 pa najboljše ovrednoteno. Za 
povzetek stanja lokalnega vladovanja v Sloveniji so uporabljeni podat-
ki anketnih vprašanj indeksa lokalne demokracije, ki ustrezajo kriteriju 
vsebinske relevantnosti za raziskovanje stanja lokalnega vladovanja.

3.1 Preučevanje in ugotovitve

Podatke za ugotavljanje stanja lokalnega vladovanja v Sloveniji predstavl-
jajo vsebinsko ustrezna vprašanja (sicer indeksa lokalne demokracije) in 
rezultati, ki pomenijo povprečno vrednost vseh odgovorov, preračunanih 
na numerični skali strinjanja od 0 do 10 (0 pomeni popolno nestrinjanje 
s strditvijo, 10 pomeni popolno strinjanje s trditvijo). S tovrstno skalo bi 
lahko vsebino odgovorov izrazili tudi v deležu.

39 Za dodatne informacije in podrobnejši pogled poteka raziskave poglej: Kos, Domen. 
2012. Indeks demokracije na lokalnem nivoju. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede.
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Tabela 5: Anketna vprašanja in povprečna vrednost odgovorov40

Anketna 
vprašanja

Povprečna 
vrednost 

odgovorov 
Delo lokalne oblasti je v skladu z jasnimi in enotnimi standardi 
odprtosti, nadzora in odgovornosti. 8,26

Občinski mediji redno poročajo o stališčih lokalnih skupin 
državljanov, zasebnega podjetniškega sektorja, nevladnih in drugih 
subjektov, politiki lokalne oblasti in njeni učinkovitosti. 

7,48

Lokalna oblast pred sprejemanjem in izvajanjem odločitev povabi 
k sodelovanju civilno družbo, gospodarstvo, sindikate in druge 
skupine o pomembnih vprašanjih politike. 

6,74

Posamezniki in skupine civilne družbe večkrat predlagajo peticije, 
organizirajo demonstracije in druge dejavnosti, ki vplivajo na lokalno 
odločanje.

5,02

Etnične skupine in druge manjšine sodelujejo v vseh procesih na 
lokalni ravni. 5,88

Lokalne oblasti so svobodne pri oblikovanju in sprejemanju institucij 
in procesov upravljanja, ki odraža lokalne potrebe in razmere. 7,66

Lokalna oblast vzpostavlja odbore, fokusne skupine ali druga 
partnerstva s civilno družbo za obravnavo skupnih interesov in 
potreb.

7,36

Občina ima vire (material, finančne in človeške) za zagotavljanje 
kakovostnih storitev, zagotavljanje varnega lokalnega okolja in 
izvajanje preudarne politike v praksi. 

8,30

V občini se zaposluje na podlagi strokovnosti, usposobljenosti in 
izkušenj. 7,66

Občina deluje brez pretiranih zapletenih predpisov, dolgotrajnih 
postopkov in drugih birokratskih ovir, ki znižujejo zmogljivost. 7,34

Vir: prirejeno po Kos 2012.

Iz tabele 5 lahko razberemo, da je delo lokalnih oblasti v skladu z jasnimi 
in enotnimi standardi odprtosti, nadzora in odgovornosti. O tem priča re-
lativno visoka vrednost 8,26. Podobno stanje je razvidno tudi v občinskih 
medijih, ki dokaj redno poročajo o stališčih lokalnih skupin državljanov, 
zasebnega podjetniškega sektorja, nevladnih in drugih subjektov, politiki 

40 Vsa anketna vprašanja so pozitivno zastavljena, kar pomeni, da višja ko je povprečna 
vrednost posameznega odgovora, boljše je stanje lokalnega vladovanja.
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lokalne oblasti in njeni učinkovitosti (ocenjena vrednost 7,48). Obe vpra-
šanji preverjata posamezne segmente kategorije odprtost in transparen-
tnost, ki opredeljuje temeljno zmožnost lokalnih prebivalcev za participa-
cijo. Obe ocenjeni vrednosti sta razmeroma visoki, kar priča o tem, da je 
temeljna zmožnost lokalnih prebivalcev za participacijo relativno dobra. 
Vzroke gre najverjetneje iskati predvsem v določilih Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (2003), ki opredeljuje prav transparentnost, 
odprtost in dostopnost vsem organom lokalne skupnosti. Tako lahko ugo-
tovimo, da so lokalni organi odprti in dostopni, njihovo delovanje pa je 
prosojno za namene kontrole in nadzora. Kategorijo participacija v sklo-
pu povzemanja stanja lokalnega vladovanja zavzemajo naslednja tri vpra-
šanja in pripadajoče vrednosti. Slovenske lokalne oblasti v vrednosti 6,74 
pred sprejemanjem in izvajanjem odločitev povabijo k sodelovanju civilno 
družbo, gospodarstvo, sindikate in druge skupine o pomembnih vprašan-
jih politike, kar je dokaj nizka vrednost. Odgovor na to naj bi ponujali 
posamezniki in skupine civilne družbe s predlaganjem peticij, organizi-
ranjem demonstracij in drugih dejavnosti, ki vplivajo na lokalno odločanje 
v vrednosti 5,02, vseeno pa tudi to vprašanje zaseda zelo nizko vrednost. 
Zaskrbljujoča pa je presenetljivo nizka vrednost sodelovanja etničnih 
skupin in drugih manjšin v vseh procesih na lokalni ravni (5,88). Nizke 
vrednosti vseh treh trditev pričajo o izjemno slabi participaciji lokalne-
ga prebivalstva, ki je ključna za lokalno vladovanje. Tako imajo prebivalci 
lokalnih skupnosti malo vpliva na odločitve, kar nadalje pomeni demok-
ratični deficit. Posledično se izgubi tudi kolektivna odgovornost, legitim-
nost sprejetih odločitev, slabše pa so tudi javne politike in storitve v lokalni 
skupnosti. Iz rezultatov (o predlaganju peticij, organiziranju demonstracij 
in drugih dejavnosti, ki vplivajo na lokalno odločanje) lahko povzamemo 
tudi, da so prebivalci lokalnih skupnosti nezainteresirani za sodelovanje. 
Tako je izkazana potreba po mobilizaciji prebivalcev k participaciji, kar 
je naloga lokalne oblasti. Končna ugotovitev kategorije participacije je, da 
slovenske lokalne oblasti na tem področju še vedno niso naredile preskoka 
od klasičnega vladanja k vladovanju. Posledica slabe participacije ter pred-
vsem nizke vrednosti vprašanja o vabljenju k sodelovanju civilne družbe, 
gospodarstva, sindikatov in drugih skupin pri sprejemanju in izvajanju od-
ločitev (6,74) je slabo stanje pri temeljni substanci lokalnega vladovanja, 
odločanju. Vladovanje je namreč prav proces odločanja, torej vključevanje 
različnih akterjev na različnih ravneh, ki identificirajo probleme, oblikujejo 
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rešitve in ocenjujejo rezultate. Dobro lokalno vladovanje prinaša odločit-
ve, ki izražajo potrebe lokalne skupnosti.

Kategorijo institucionalno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja 
delno zavzemata dve vprašanji. Prvo vprašanje, ki spada v to kategoriji, 
vsebinsko zajema decentralizacijo in neodvisnost lokalne oblasti, kar v kon-
tekstu lokalnega vladovanja pomeni, da ima lokalna oblast sploh izhodiščno 
možnost oblikovanja lastnih institucij. Zakon o lokalni samoupravi (2007) v 
2. členu zagotavlja to možnost, vseeno pa občinski funkcionarji nakazujejo na 
drugačno sliko. Vprašanje svobodnosti lokalne oblasti pri oblikovanju in spre-
jemanju institucij in procesov upravljanja, ki odraža lokalne potrebe in razme-
re, zajema vrednost (7,66). V primerjavi z drugimi vprašanji je ta vrednost 
srednje visoka, ker pa zakonodaja Republike Slovenije to ureja, je vrednost 
relativno nizka. Vprašanje je izjemno pomembno, saj lokalno vladovanje 
zahteva preoblikovanje in oblikovanje institucij, ki bodo omogočale izpol-
njevanje zahteve po kolektivnem odločanju in vedno bolj kompleksnih 
okoliščinah delovanja. Le-to preverja prvo vprašanje v okviru te kategori-
je. Izhajajoč iz zakonodajnih možnosti (Zakon o lokalni samoupravi 2007) 
lahko to označimo kot pozitivno, vseeno pa je zanimiva ocenjena vred-
nost, ki lahko nakazuje na nezmožnost oblikovanja in sprejemanja novih 
institucij zaradi materialnega, finančnega ali kadrovskega deficita v občini. 
Pozitivno je tudi drugo vprašanje te kategorije, ki preverja vzpostavljanje 
odborov, fokusnih skupin ali drugih partnerstev s civilno družbo za obrav-
navo skupnih interesov in potreb. Vprašanje zajema srednje visoko vred-
nost (7,36), kar pomeni, da se posamezni segmenti lokalnega vladovanja v 
Sloveniji zavestno ali nezavestno že uresničujejo.

Kategorija odgovornost zajema zadnja tri vprašanja v tabeli 5. Odgovor-
nost lokalne oblasti v okviru lokalnega vladovanja pomeni odgovornost 
pri uporabi in usmerjanju lokalnih virov, saj so druge vrste odgovornosti 
porazdeljene med različnimi akterji, ki sodelujejo in vplivajo na odlo-
čanje v okviru lokalnega vladovanja. Za ustrezen servis suverenim dr-
žavljanom (v fazi implementacije) je potrebno, da ima občina ustrezne 
vire za zagotavljanje kakovostnih storitev, zagotavljanje varnega lokal-
nega okolja in izvajanje preudarne politike v praksi. Ta segment je ocen-
jen z relativno visoko vrednostjo 8,30. Nižjo vrednost (7,66) je dosegel 
segment kadrov, ki so zaposleni v občinah. Le-ti bi se morali zaposlovati 
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na podlagi strokovnosti, usposobljenosti in izkušenj. Še nižjo vrednost 
(7,34) pa dosega občinska birokracija (občina deluje brez pretiranih za-
pletenih predpisov, dolgotrajnih postopkov in drugih birokratskih ovir, 
ki znižujejo zmogljivost). Vseeno so predstavljene vrednosti v primerjavi 
z drugimi vprašanji relativno visoke, kar priča o relativno pozitivnem 
uresničevanju lokalnega vladovanja. Več kot očitno pa je problem v dol-
gotrajnih postopkih in odvečni birokraciji, ki znižuje sposobnost občine.

Segmente podatkov zadnje kategorije, ki preučuje internivojska in med-
nivojska razmerja, pa ni bilo moč razbrati in prenesti iz indeksa lokalne 
demokracije. Vseeno pa lahko v okviru te kategorije ugotovimo, da obsta-
jajo zakonodajne možnosti za internivojsko in mednivojsko sodelovanje 
občin, ki jih opredeljujeta Zakon o lokalni samoupravi (2007) in Evropska 
listina lokalne samouprave (1996), dejansko uresničevanje le-tega in sode-
lovanja znotraj občine pa ostaja odprto vprašanje. Za konec naj omenim 
še omejitve, ki jih ima pričujoče povzeto stanje lokalnega vladovanja. Kot 
je razvidno iz teoretičnega podstata in vzpostavljenega indeksa lokalnega 
vladovanja vprašanja zajemajo le segmente posameznih kategorij oz. po-
samezne indikatorje znotraj kategorij (deficit relevantnih podatkov). Tako 
je pričujoči povzetek stanja lokalnega vladovanja v Sloveniji zgolj pavšalen 
oris, ki pa lahko služi kot izhodišče prihodnjih raziskovanj lokalnega vla-
dovanja ali še bolje raziskave indeksa lokalnega vladovanja v Sloveniji.

3.2 Zaključek stanja

Kot zaključek povzetega stanja lokalnega vladovanja v Sloveniji lahko ugo-
tovimo naslednje. Slovenska lokalna raven ustreza korporativnemu mo-
delu lokalnega vladovanja, kjer je osrednji element participacija lokalne-
ga prebivalstva, vseeno pa kategorija participacija dosega izjemno nizko 
ocenjene vrednosti. Ugotovimo lahko, da slovenske lokalne oblasti na tem 
področju še vedno niso naredile preskoka od klasičnega vladanja k vlado-
vanju. Posledica slabe participacije je tudi slabo stanje pri temeljni sub-
stanci lokalnega vladovanja, odločanju. Vladovanje je namreč prav proces 
odločanja. Slabo stanje na področju participacije in odločanja je presenetl-
jivo, saj lahko preko kategorije transparentnost in odprtost ugotovimo, da 
so lokalni organi odprti in dostopni, njihovo delovanje pa je prosojno za 
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namene kontrole in nadzora. Kar nakazuje, da so vzpostavljene določene 
temeljne možnosti za lokalno vladovanje, vseeno pa lokalno vladovanje še 
ni razširjeno. Problem je najverjetneje tudi v nezainteresiranosti lokalnih 
prebivalcev za sodelovanje v okviru javnopolitičnega procesa na lokalni 
ravni. Mobilizacija le-teh je na plečih lokalnih organov. Kategorija institu-
cionalno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja je razmeroma dobro. 
Lokalni organi imajo zakonsko opredeljeno možnost oblikovanja in spre-
jemanja novih institucij. Poleg tega lokalni organi vzpostavljajo odbore, 
fokusne skupine ali druga partnerstva s civilno družbo za obravnavo skup-
nih interesov in potreb. Vse skupaj nakazuje, da se posamezni segmenti 
lokalnega vladovanja v Sloveniji že uresničujejo. Kategorija odgovornost 
dosega relativno visoke vrednosti, kar prav tako priča o relativno pozitiv-
nem uresničevanju lokalnega vladovanja. Problem se še vedno kaže v dol-
gotrajnih postopkih in odvečni birokraciji. Za kategorijo internivojska in 
mednivojska razmerja lahko ugotovimo, da obstajajo zakonodajne mož-
nosti za internivojsko in mednivojsko sodelovanje občin, dejansko ures-
ničevanje le-tega in sodelovanja znotraj občine pa je vprašljivo. Izhajajoč 
iz posameznih segmentov kategorij lahko povzamemo, da so v Sloveniji 
vzpostavljene vsaj osnovne možnosti za lokalno vladovanje, kar je vidno 
preko kategorij transparentnost in odprtost, odgovornost, institucionalno 
sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter internivojsko in mednivoj-
sko sodelovanje. Kljub temu pa slovenska lokalna raven še ni prešla iz lo-
kalnega vladanja na lokalno vladovanje, saj je jasno viden deficit prav pri 
temeljnih substancah vladovanja (participacija in odločanje).

4 Zaključek in priložnosti

lokalna oblast je bila v zadnjih letih izpostavljena številnim procesom 
preoblikovanja, vzroki pa so predvsem eksterne narave. V okviru proce-
sov preoblikovanja lahko zaznamo evolucijo lokalne oblasti, od vladanja 
k vladovanju, ki je bistveno širši koncept. Pričujoči prispevek predstavl-
ja teoretični podstat in vzpostavlja indeks lokalnega vladovanja (s kratico 
ILV), ki meri dejansko stanje lokalnega vladovanja. Izhajajoč iz tega nadal-
je povzema stanje na področju lokalnega vladovanja v Sloveniji, vključno z 
opredelitvijo omejitev. Tovrsten prispevek na lokalni ravni ima še dodaten 
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pomen, ko je podkrepljen z dejstvom, da je slovenska lokalna raven na 
opisani način še popolnoma neraziskana.

Indeks lokalnega vladovanja, s kratico ILV, je numerični indikator stanja 
vladovanja v posamezni občini. Sestavljen je iz šestih relevantnih kate-
gorij (odprtost in transparentnost; participacija; institucionalno sode-
lovanje javnega in zasebnega sektorja; odločanje; odgovornost; interni-
vojska in mednivojska razmerja), ki zasedajo vrednosti med 0,0 in 10,0, 
pri čemer 0,0 pomeni najnižjo stopnjo uresničevanja koncepta lokalnega 
vladovanja, 10,0 pa najvišjo stopnjo uresničevanja koncepta lokalnega 
vladovanja. Iz izbora kategorij je razvidno, da gre za korporativni model 
lokalnega vladovanja, kjer je osrednja točka participacija. Najbolj enosta-
ven način merjenja indeksa lokalnega vladovanja je z visoko strukturira-
nimi intervjuji (v primeru večjega števila le-tega z anketnimi vprašalni-
ki), z župani ali člani občinskih oz. mestnih svetov. Indeks lokalnega vla-
dovanja je uporaben v kontekstu akademskega preučevanja, kakor tudi v 
vsakdanji praksi delovanja posameznih občin. Izhajajoč iz teoretičnega 
podstata in vzpostavljenega indeksa lokalnega vladovanja lahko, na pod-
lagi segmenta podatkov indeksa lokalne demokracije, ugotavljamo stanje 
lokalnega vladovanja. Tako lahko ugotovimo, da slovenska lokalna ra-
ven še vedno deluje pretežno po klasičnih načelih vladanja, čeprav so že 
vzpostavljene osnovne zmožnosti za lokalno vladovanje. Iz posameznih 
segmentov kategorij lahko namreč povzamemo, da so v Sloveniji vzpo-
stavljene vsaj osnovne možnosti za lokalno vladovanje, kar je vidno pre-
ko kategorij transparentnost in odprtost, odgovornost, institucionalno 
sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter internivojsko in medni-
vojsko sodelovanje. Kljub temu pa slovenska lokalna raven še ni prešla iz 
lokalnega vladanja na lokalno vladovanje, saj je jasno viden deficit prav 
pri temeljnih substancah vladovanja (participacija in odločanje). Vsee-
no pa ima povzeto stanje lokalnega vladovanja v Sloveniji tudi kritike in 
omejitve, saj je povzeto stanje sestavljeno iz indeksa lokalne demokracije 
in omejeno z vsebino samih podatkov, le-ti pa ne pokrivajo vseh indika-
torjev v okviru kategorij.

Za konec se nakazuje potreba po izvedbi raziskave merjenja indeksa lokal-
nega vladovanja na celotni lokalni ravni oziroma v vseh občinah Republike 
Slovenije. S tem bi dobili velik vzorec rezultatov, ki bi omogočali medsebojno  
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primerjavo med občinami, med statističnimi regijami, med šestimi različnimi 
kategorijami, hkrati pa bi omogočili izračun povprečnega indeksa lokalnega 
vladovanja v Sloveniji, s tem pa stanje vladovanja na celotni slovenski lokalni 
ravni. Posebej zanimivo bo spremljanje posameznih kategorij (področij), ki 
bodo podale resnični vpogled v največji deficit vladovanja na lokalni ravni, 
ter spremljanje stanja lokalnega vladovanja glede na velikost občine, ki je v 
času globalne finančne-gospodarske osrednja problematika lokalne ravni v 
Sloveniji. Lokalno vladovanje pa ponuja tudi to rešitev.
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Lokalno vladovanje: primer prakse 
na socialnem področju
Tomaž ROŽEN41

V lokalnih skupnostih se odvijajo procesi lokalne demokracije, 
ki ljudem med drugim zagotavljajo participacijo z namenom, 
da samostojno odločajo o svojih zadevah. Tako jim je omogo-
čeno sodelovanje pri oblikovanju in izbiri lokalnih politik. V 
današnjem času ni več aktualen hierarhičen način delovanja 
oblastnih lokalnih političnih institucij. Hkrati smo spoznali, da 
tržni načini delovanja, ki načeloma sicer prinašajo učinkovi-
tost, niso enostavno uporabni pri urejanju javnih zadev. Vklju-
čujejo namreč svoj vrednostni sistem s premajhnim poudar-
kom na odgovornosti, zaupanju ter participaciji, kot to velja 
za lokalno demokracijo. Tako je med klasičnim vladanjem in 
tržnimi principi uporaben koncept vladovanja. Vladovanje je 
način delovanja s strani oblastnih in drugih institucij, ki na na-
čin mrežnih povezav sprejemajo skupne odločitve. Na lokalni 
ravni so družbene mreže, so-odvisnost akterjev ter povezanost 
med javno in civilno družbo takšna, da je na tej ravni koncept 

41 Rožen Tomaž je doktorski študent na Fakulteti za družbene vede Ljubljana. Poklic-
no opravlja funkcijo župana Občine Ravne na Koroškem v mandatih 2006−2010 in 
2010−2014. Kontakt: tomaz.rozen@gmail.com
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še bolj uporaben. V članku prikazujemo teoretična in koncep-
tualna izhodišča in spoznanja glede procesov vladovanja. Nato 
povežemo te procese z upravljavsko sposobnostjo, ki temelji tudi 
na političnih dejavnikih, kamor uvrščamo sposobnost vladova-
nja. Po kratkem orisu slovenskih občin prikazujemo primere 
dobre prakse na področju socialnih politik. Ugotovili smo, da 
je v prikazanih praksah prišlo do primerov vladovanja. Prišlo 
je do institucionalne reforme (ustanovitve novih delovnih teles 
– komisij in odborov ter društva), izgradila so se nova omrež-
ja (člani novih institucij s svojimi zasebnimi in družbenimi 
omrežji so vključeni v področno politiko), uveljavile so se nove 
javnopolitične pobude (področne politike in programi so preje-
li večje število inovativnih pobud, ki jih politična struktura ne 
more zaznati) ter poiskali so se odgovori na vprašanja koordi-
nacije in odgovornosti. 

1 Uvod

Lokalna skupnost je družbena entiteta, ki ima vpliv na življenje vsakega 
človeka v sodobni družbi. Dejstvo je namreč, da vsakdo živi v eni izmed 
lokalnih skupnosti, kljub povezanemu in globaliziranemu svetu, ki nas 
obdaja. V načelni in konceptualni obliki morajo lokalne skupnosti skozi 
način delovanja samoupravne lokalne skupnosti, ki je normativno-pravna 
oblika skupnosti, prevzemati in izvajati tiste naloge ter s tem potrebe ljudi 
v skupnosti, za katere so glede na vse dejavnike skupaj najbolj ustrezne 
in usposobljene. Katere naloge prevzemajo samoupravne lokalne skupno-
sti oz. občine, je odvisno od vsakega družbenega in državnega sistema 
posebej. 

Pri obravnavi lokalnih skupnosti in njihovih nalog se ugotavlja, da so ve-
čini lokalnih oblasti skupne naslednje naloge oz. funkcije: oblikovanje in 
podpiranje razvoja osnov skupnosti, opredelitev jasne strateške usmeritve 
lokalnim izvršnim in upravnim strukturam; pogajanja in vzpodbujanje 
učinkovitih partnerstev z ostalimi javnimi, zasebnimi in prostovoljnimi 
agencijami; predstavljanje potreb in interesov lokalnih skupnosti na 
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državni, evropski in mednarodni ravni (Martin 1997). V kompleksni in 
soodvisni družbi na nivoju več dihotomij in ob rasti povezanosti in pre-
pletenosti med ljudmi preprosto ni več mogoče uspešno delati na nekdanji 
način hierarhičnega delovanja med oblastjo in ljudmi, nad katerimi ima 
pristojnost. Zlasti to velja za razvite države z daljšo tradicijo demokratič-
nosti, kjer je samoumevna participacija, transparentnost, odgovornost in 
posledično skupno upravljanje družbenih virov in konsenzualno reševa-
nje družbenih problemov. Družbena moč se z vladovanjem porazdeli na 
več deležnikov, uporabljajo se kolektivni viri, s katerimi upravljajo javni, 
zasebni in civilno-družbeni akterji ter se sprejemajo skupne odločitve na 
konsenzualen način.

2 Vladovanje na lokalni ravni

V sodobnem času globalizacije, povečane družbene participacije ter izje-
mno povezanega delovanja vseh deležnikov v družbi so lokalne skupno-
sti postavljene pred nove izzive vodenja skupnosti in opravljanja funkcije 
lokalnega vladanja. Obstoječi oz. klasični hierarhični mehanizmi, ki te-
meljijo na porazdelitvi družbene moči v veliki meri na oblastne struk-
ture, niso zadostni. Demokratizacija prinaša načelo enakopravnosti ter 
zagotavlja tudi osnovne človekove pravice svobode govora in pravice so-
delovanja pri urejanju skupnih vprašanj oz. sodelovanja skupnih proble-
mov. Tako se s temi procesi povečuje moč posameznikov in skupnosti, ki 
želijo sodelovati pri procesih vladanja, ker se tičejo njih samih.

Upravljanje na lokalni ravni se razlikuje od upravljanja na državni ravni. 
To je posledica značilnosti lokalnih skupnosti in lokalne demokracije. 
Lokalna oblast je bližje uporabnikom (občanom), zato je posledično lah-
ko bolj odzivna in bolj prilagodljiva. Državna raven, ki lokalni podeljuje 
delno avtonomijo in jo okvirja z državno zakonodajo, lahko negativno 
vpliva na razvoj lokalne skupnosti. Tako mora zaradi teh dveh vrst in 
smeri (od spodaj od občanov in od zgoraj od države) biti lokalno upra-
vljanje še bolj inovativno in iznajdljivo, da najde odgovore na aktualne 
lokalne družbene probleme (Bačlija 2012: 32). In vladovanje je način de-
lovanja, ki kombinira vse te danosti delovanja lokalne skupnosti.
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Na splošno se ugotavlja, da lokalna demokracija prinaša naslednje družbe-
ne prednosti, ki so (Jones in Stewart 2012: 348):
•	 razpršitev (difuzija) družbene moči s preprečitvijo koncentracije moči 

na centralni državni točki,
•	 različnost rešitev in odzivov z izognitvijo tveganja centralističnega 

sprejemanja rešitev, ki morda ne prinašajo želenih rezultatov,
•	 praktična in ekonomska raba družbenih virov, da se izognemo ne-

varnosti, da bi bili državni standardi nepovezani z lokalno zaznavo in 
potrebami,

•	 lokalnost vedenja in odzivov v družbi, ki si ne more privoščiti oddalje-
nosti, togosti in omejenosti centralistične birokracije.

Lokalna uprava je zastopnik javnega dobra in koordinator kompleksnih in 
multi-disciplinarnih javnih politik, ki jih izvaja transparentno in politično 
odgovorno (Wollmann 2006: 1436). V sodobnem času je lokalna samou-
prava med nekdanjim hierarhičnim vladanjem in sodobnim vladovanjem, 
ki izvira od spodaj navzgor. Tako se od političnih nosilcev pričakuje tudi vo-
denje skupnosti, ki v vodi k blaginji ljudi in trajnostnemu razvoju skupnosti. 

Temeljne vrednote, na katerih so utemeljene lokalne skupnosti, so takšne, da 
morajo lokalne skupnosti delovati odprto, povezovalno ter vključujoče z de-
javniki znotraj in izven lokalne skupnosti. Participacija kot temeljni postulat 
lokalne demokracije ter razvoj skupnosti kot ena izmed temeljnih nalog lo-
kalnih oblasti gresta v smer opravljanja funkcije vladanja na način mrežnega 
delovanja dejavnikov, ki so povezani in skupaj uresničujejo lokalne naloge. 
To pa je opis sistema delovanja vlade, ki je poimenovan vladovanje. Vedno 
večji pomen tega je zaradi procesov globalizacije in demokratizacije, ki smo 
jim priča v zadnjih treh desetletjih. Vladovanje pa je koncept, ki je izrazito 
multi-disciplinaren in ga obravnavajo: politične vede in javna uprava; eko-
nomija; mednarodni odnosi; razvojne študije in sociologija (Chhotray in 
Stoker 2009). Ugotavlja se, da koncept poudarja delovanje države na več rav-
neh, tako tudi na lokalni, ko se v družbi pojavijo fragmentirane in soodvisne 
(komplekse in prekrivajoče) entitete in izzivi sprejemanja skupnih odločitev 
s strani vseh vpletenih. Tako je nujna odprtost ter konsenzualnost.

Vladovanje je način delovanja vlade, ki v pri svojem delu vključuje omrežje 
različnih javnih in zasebnih subjektov ter civilne družbe. Opredeljeno je 
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kot delovanje omrežja, kjer se subjekti pogajajo in vključujejo v obliko-
vanje javnih politik in njihovo uresničevanje (Brezovšek in Bačlija 2010: 
194). Vladovanje je način delovanja, ki se nahaja med tržnim konkurenč-
nim mehanizmom in hierarhijo. Pojem vladovanja na lokalni ravni ni 
popolnoma nov. Predstavlja pluralnost lokalnih dejavnikov pri izvajanju 
lokalnih funkcij in različne oblike izvajanja javnih storitev (Andrew in 
Goldsmith 1998: 106). Poudarek na je odprtosti sistema, kjer se upošteva 
soodvisnost organizacije in okolja (Bourgon 2011: 17).

Vladovanje je opredeljeno na mnoge načine in je obravnavano izrazito 
multidisciplinarno. Vladovanje je sistem pravil kolektivnega odločanja v 
okolju, kjer je pluralnost akterjev ali organizacij in kjer noben formalni 
nadzorni sistem ne more postavljati pogojev za razmerja med akterji in 
organizacijami (Chhotray in Stoker 2009: 3). Iz te opredelitve izhaja, da 
je vladovanje politično delovanje, saj gre za usklajevanje (pogajanja) pri 
sprejemanju odločitev v kontekstu pluralnosti pogledov in interesov. Rav-
no tako pa je humanistična aktivnost, saj predstavlja način preseganja člo-
vekovega vedenja in razumevanja ter v skladu z omejeno racionalnostjo 
zagotavlja možnost izbire (Jones 2001).

Vladovanje se nanaša na načine, kako oblastne organizacije in druge in-
stitucije v družbi medsebojno delujejo in vplivajo, kako se sprejemajo 
odločitve in v kakšnih odnosih so s prebivalci (Bačlija 2010: 74). Vlado-
vanje se nanaša na samoorganizirano delovanje akterjev, ki so vključe-
ni v medorganizacijske mreže (Rhodes 1996: 660). Vladovanje je aktu-
alen način obravnave sprejemanja odločitev oz. sodobnim soodvisnim 
razmeram prilagojen način vladanja in ne upravljanja, ker gre za veliko 
število institucij, decentralizirano birokratsko strukturo, ekstenzivna ho-
rizontalna omrežja, ekstenzivna mednarodna omrežja, nove in predstav-
niške demokratične povezave, inovativno učenje politike, decentralizira-
no centralno oblast ter župansko oz. karizmatično vodenje (John 2001: 
17). Značilnosti vladovanja so soodvisnost med institucijami (javnimi in 
zasebnimi), nenehne interakcije med akterji v omrežju zaradi izmenjave 
virov in pogajanj o skupnih ciljih delovanje po pravilih, ki izhajajo iz 
zaupanja med akterji v omrežjih, določena stopnja avtonomije omrežij 
od države, ki ji niso odgovorna, saj so samoorganizirana (država jih le 
usmerja) (Rhodes 1996: 660).
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Tako smo prikazali, da se lokalno vladanje nadgrajuje v koncept lokalne-
ga vladovanja (Stoker 2004; Wollman 2008; Haček et al. 2008: 21). Gre 
za konceptualni premik od klasičnega hierarhičnega sistema vladanja v 
sistem vladanja, na način upravljanja lokalnega omrežja. Ta konceptualni 
premik ima mnoge posledice in vpliva tudi na upravljavsko sposobnost, ki 
se mora razvijati v skladu z omenjenimi realnimi družbenimi spremem-
bami. Obenem pa ima ta koncept tudi pomembne politične posledice. 
Družbeni premik v smer večje participacije in usmerjenosti h konsenzu 
(Graham et al. 2003) je v skladu z osnovnimi načeli lokalne samouprave 
(avtonomnost, participacija, učinkovitost) in s tega vidika zlasti aktualen 
na lokalni ravni. Na lokalni ravni to pomeni veliko stopnjo participacije 
posameznikov, sodelovanje raznih deležnikov, kar pa preko porazdelitve 
odgovornosti in preko izgradnje zaupanja vodi v dobro javno upravljanje 
(Bovair in Loeffler 2005).

Sodobni pristopi, ki se ukvarjajo s koncepti lokalne demokracije, poudar-
jajo naslednje zmogljivosti lokalnih oblasti (Brezovšek 2009: 18):
•	 zmogljivost političnega odločanja (uravnoteženost in koordinacija), 
•	 demokratična zmogljivost (odprtost in konsistentnost), 
•	 zmogljivost in participacija odločitev lokalne oblasti (učinkovitost),
•	 zmožnosti odzivanja, 
•	 skladnost političnih ciljev z možnostmi in potrebami skupnosti (zado-

voljstvo državljanov).

Vladovanje zajema štiri skupine sprememb in sicer institucionalno re-
formo, nova omrežja, nove javnopolitične pobude ter odgovore na vpra-
šanja koordinacije in odgovornosti (Brezovšek in Bačlija 2010: 192). 
Nanaša se na načine, kako je vzpostavljeno sodelovanje med oblastno 
strukturo in drugimi družbenimi organizacijami. Gre za nasproten pri-
stop od hiearhičnega in monopolističnega pristopa, ki temelji zgolj na 
legalnosti in minimalni zadostni stopnji legitimnosti. Avtorji opisujejo 
to tudi kot nove oblike kolektivnega odločanja (Goss 2011), ki spremi-
njajo odnose med organizacijami ter med organizacijami in ljudmi. Tako 
gre pri teh načelih za premik iz vertikalnega v horizontalno odločanje. 
Odločajo ne več ožji krogi oblastne strukture, ampak širši krogi, ki niso 
hierarhično podrejeni in se oblikujejo glede na posamične interese po 
različnih področjih.
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Predvidevajo se štiri skupne točke pestrim in razvejanim pogledom na to 
sodobno obliko procesov (Bovaird in Loeffler 2005):
•	 okoliščine, ko skupnih družbenih potreb ne more zadovoljevati le 

oblastna struktura, temveč je potrebno sodelovanje ostalih akterjev 
(državljani, civilna družba, gospodarski subjekti), ki so s pomočjo 
različnih oblik horizontalnega sodelovanja pri zagotavljanju skupnih 
potreb uspešnejši,

•	 prepoznana je pomembnost formalnih in neformalnih pravil, ki obsta-
jajo med različnimi akterji in se lahko spreminjajo, 

•	 poudarek ni več le na tržnih mehanizmih in strukturah (kot pri NJM), 
temveč so prisotne tudi hierarhično postavljene omrežne strukture,

•	 ne prevladuje zgolj načelo učinkovitosti in finančnih kazalcev, temveč 
tudi vloga družbenih interakcij (vključenost, odprtost, razumevanje ipd.).

Vladovanje kot aktualna tema na področju javne uprave je podvržena tudi 
kritičnim pogledom zaradi dejstva, da nima strogo formalne teorije in je 
bolj opis ali priznanje empiričnemu dogajanju kot posledica sedanjega 
časa in sodobnih zahtev. Avtorji navajajo pet težav pri obravnavi vlado-
vanja. Prvič, izraz je vseobsegajoč in moden. Drugič, izraz se uporablja 
nenatančno. Tretjič, uporaba izraza vsebuje vrednostno sodbo v negativ-
nem smislu, uperjeno proti oblasti in birokraciji. Četrtič, pojem vladovan-
ja opisuje predvsem spremembe in reforme institucij ter zaznava njihove 
prilagoditve zaradi soodvisnosti. Petič, teorije vladovanja dajejo preveliko 
težo nevladnim udeležencem pri procesih (Frederickson et al. 2012: 221).

3 Lokalno vladovanje in upravljavska sposobnost

Vladovanje je povezano s samoupravljavsko sposobnostjo na lokalni rav-
ni. Zlasti z njenim političnim vidikom oz. politično skupino dejavnikov 
upravljavske sposobnosti. Le-ta poleg ekonomske, upravnoorganizacijske 
in družbene predstavlja celovito upravljavsko sposobnost lokalnih sa-
moupravnih skupnosti (Rožen 2012: 58). Načelna opredelitev sposobnosti 
lokalne skupnosti izhaja iz načelne opredelitve oz. bistva lokalne skupnos-
ti, lokalne demokracije in lokalne samouprave. V takšni meri kot lokal-
na samouprava izpolnjuje svoje poslanstvo, v takšni meri je usposobljena 
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oz. uresničuje svoje naloge in odgovornosti. Od zagotavljanja avtonomije, 
participacije in učinkovitosti (trije osnovni sklopi vrednot lokalne demok-
racije) je odvisna njena sposobnost. Sposobnost lokalne skupnosti je na 
enostaven način opredeljena kot zmožnost, da lokalna oblast stori, kar želi 
storiti, in je odraz interakcije med pričakovanji, viri in problemi le-te (Gar-
gan 1981: 656).

Področja obravnave sposobnosti vključujejo (Farazmand 2009: 1016): od-
zivanje v nujnih situacijah, izgradnja partnerstev, odgovornost, instituci-
onalna (sistemska) sposobnost, organizacijska sposobnost, sposobnost 
politik, administrativna sposobnost ter sposobnost na posameznih ožjih 
področjih. Medtem ko so omenjene strategije ključne za izgradnjo spo-
sobnosti, obstajajo še tri področja, ki morajo biti vključena pri obravnavi 
sposobnosti in jih prikazujemo v tabeli 6.

Na lokalni ravni so štirje specifični vidiki, ki so povezani z upravljavsko 
sposobnostjo na lokalni ravni. To so: način oblikovanja lokalnih politik 
in urejanje lokalnih zadev, pridobivanje potrebnih virov za izvedbo lokal-
nih politik, vprašanje rezultatov delovanja (storitve, infrastruktura, lokal-
ni predpisi), razmerje med lokalnim in državnim upravljanjem (Wright 
1975). Obravnava sposobnosti javne organizacije zahteva eksplicitno upo-
števanje participacije, soodvisnosti v kontekstu sodobnih socialnih omre-
žij ter razmerja med državno lokalno ravnjo (Hale in Slaton 2008: 840). 
Mreženje je pomembna aktivnost delovanja lokalnih vlad in javnih insti-
tucij (Agranoff in McGuire 2003).

Pri obravnavi vladovanja na lokalni ravni se je oblikoval tudi pojem urba-
nega vladovanja, ki se nanaša na mestne lokalne skupnosti. Urbano vlado-
vanje je razumljeno kot proces mešanja in koordiniranja javnih in zaseb-
nih interesov; temelji na razumevanju sposobnosti oz. zmožnosti lokalnih 
skupnosti in lokalnih vlad; je zmes ekonomskih, družbenih, političnih in 
zgodovinskih dejavnikov ter je zelo povezano z državnim kontekstom, 
ki močno vpliva na lokalno gospodarstvo, lokalne politične konflikte in 
strategije za mobilizacijo lokalnih virov (Pierre 1999: 375). Vladovanje po-
udarja pomen družbenih mrež, spremembo delovanja vlad od kontrolne 
vloge do vloge vplivanja, kombiniranje javnih in zasebnih virov in uporabo 
novih načinov izvajanja politik (Peters in Pierre 1998: 224).
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Tabela 6: Področja izgradnje sposobnosti

Sposobnost vladovanja Funkcionalno 
instrumentalna 

sposobnost 

Upravna sposobnost

Vladanje in menedžment v 
kriznih in nujnih situacijah

Institucionalna sposobnost 
(koncepti in sredstva)

Strukturna sposobnost

Transparentna in odgovorna 
izgradnja partnerstev 

(kredibilnost in legitimnost)

Organizacijska sposobnost 
(strateška raven, struktura, 

procesi, vrednote, viri)

Postopkovna/procesna 
sposobnost

Vplivna in odgovorna oblast Sposobnost politik (iskanje 
odgovorov na vprašanja 

kaj, kje, kdaj, kako in kdo)

Kulturno-normativna 
sposobnost

Sposobnost načrtovanja in 
pripravljenosti 

Politika kot sposobnost Institucionalno- 
organizacijska 

sposobnost
Sposobnost vodenja in 

managementa
Strateška kadrovska 

sposobnost
Zmožnost finančnih virov

Kognitivna sposobnost

Tehnološka sposobnost

Sposobnost etike, 
odgovornosti, 

reprezentativnosti, 
odzivnosti in pravičnosti

Razvojna sposobnost

Vir: Farazmand 2009: 1016

Sodobni pristopi, ki se ukvarjajo s koncepti lokalne demokracije, poudar-
jajo naslednje zmogljivosti lokalnih oblasti (Brezovšek 2009: 18):
•	 zmogljivost političnega odločanja (uravnoteženost in koordinacija), 
•	 demokratična zmogljivost (odprtost in konsistentnost), 
•	 zmogljivost in participacija odločitev lokalne oblasti (učinkovitost),
•	 zmožnosti odzivanja, 
•	 skladnost političnih ciljev z možnostmi in potrebami skupnosti (zado-

voljstvo državljanov).
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Izzivi, ki so postavljeni pred lokalne skupnosti, in družbeni problemi, ki se 
rešujejo na tej ravni, so lahko rešljivi le, če imamo na lokalni ravni dovolj 
usposobljene entitete. Glede na omenjeno paradigmo novega javnega me-
nedžmenta, ki je postavila pred javno upravo ogledalo iz tržnega sektorja 
in v skladu s procesi vladovanja, ki so razširili pojem vladanja na več nosil-
cev, je upravljavska sposobnost dinamičen pojem, ki je podvržen spremi-
njajočim se zahtevam časa.

4 Občine v Republiki Sloveniji

Občine so skupnosti, ustanovljene na določenem lokalnem območju, s 
podeljeno stopnjo avtonomije in lastnim lokalnim upravljanjem. Ta zmo-
žnost svojega upravljanja pa je odvisna od več dejavnikov in tako so tudi 
občine pri tem različno uspešne. V sodobnem času mrežnega načina de-
lovanja in vladovanja občine sicer ohranjajo osrednjo vlogo pri razvoju lo-
kalne skupnosti, toda njihov vpliv in moč se zmanjšujeta. Manjša se njiho-
va že tako delna avtonomija za reševanje lokalnih problemov (John 2001). 
To zlasti drži v zadnjem času gospodarske krize, ko so država in občine 
v podobno težkem položaju in država uveljavlja svojo družbeno moč in 
suverenost tudi v razmerju do občin. Problemi sodobne družbe so sood-
visni in je za njihovo reševanje potrebno sodelovanje več deležnikov na 
lokalni in državni ravni. Ljudje zaradi neposredne bližine občin ter visoke 
možnosti participacije na lokalni ravni ohranjajo visoka pričakovanja od 
občin. Hkrati pa ob visokih pričakovanjih ljudi občine izgubljajo družbeno 
moč in so tako v protislovnem položaju. V dobi vladovanja občine namreč 
ne morejo več dominirati, ampak morajo usmerjati ter koordinirati, saj se 
je povečala družbena moč in vpliv civilne družbe, zasebnega sektorja ter 
posameznikov (Van den Dool et al. 2010).

V Republiki Sloveniji je sistem lokalne samouprave sestavljen iz 212 ob-
čin, ki so edina raven decentralizacije države. Občina je opredeljena kot 
samoupravna lokalna skupnost z opredeljenim teritorialnim področjem, 
ki ga opredeli država. V Republiki Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 2012 
z zakonodajo ustanovljenih 211 občin. Posebej je bila z odločbo Ustav-
nega sodišča Republike Slovenije ustanovljena občina Ankaran kot 212.  
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slovenska občina. Povprečna velikost slovenske občine na ta dan je bila 
9720 prebivalcev, povprečna velikost občine v Evropski uniji (EU 27) pa je 
5580 prebivalcev (Haček 2012). Zakon o lokalni samoupravi določa, da so 
organi občine: občinski svet, župan in nadzorni odbor. Ti organi sestavlja-
jo osnovno oblastno strukturo lokalne samouprave. Poleg tega pa v obči-
nah deluje večje število javnih zavodov, lokalnih enot državnih javnih za-
vodov, organizacij civilne družbe (društva, fundacije, zadruge), zasebnega 
sektorja (gospodarske družbe, interesne zbornice) in druge organizacije.

Pri vladovanju pa se v delovanje lokalnih struktur vključuje tudi druge orga-
nizacijske oblike ter načini združevanja posameznikov. Tako se razširi krog 
o tem, kdo odloča in na kakšen način se odloča na lokalni ravni. Ne glede na 
razširitev sistema odločanja pa glavno odgovornost nosijo uradne lokalne 
strukture odločanja (občinski svet in župan). Drugi deležniki pri vladovanju 
(civilna družba, posamezniki) nimajo s strani ljudi podeljene tako visoke 
stopnje družbene legitimnosti in ne prevzemajo tako široke odgovornosti.

Področna zakonodaja, ki poleg splošnih normativnih določil lokalne samo-
uprave ureja delovanje občin, vsebuje mnoge elemente vladovanja. Pogosto 
morajo občine pri oblikovanju določenih politik (npr. prostorske) vključevati 
več deležnikov ali nosilcev. V takšnih primerih sodelovanje ni dano kot mo-
žnost, ampak je zakonska nujnost. Na socialnem področju, ki ga bomo prika-
zovali v nadaljevanju, ni takšne državne ureditve. Tako se lahko občine pro-
stovoljno odločijo, kako bodo oblikovale in izvajale politike na tem področju.

5 Ureditev socialnega področja v občini

Po teoretično prikazanem vladovanju bomo prikazali ta koncept, upo-
rabljen v praksi na primeru Občine Ravne na Koroškem.42 S področja 

42 Občina Ravne na Koroškem je občina z 11.800 prebivalci in se nahaja v Koroški regiji, 
ki obsega 12 občin in 75.000 prebivalcev. Občina je sedežna občina Upravne enote 
Ravne na Koroškem in v njej so sedeži večjega števila javnih zavodov širšega pome-
na. Občina Ravne na Koroškem je soustanoviteljica 18 javnih zavodov lokalnega in 
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socialnega varstva bomo prikazali štiri dejavnosti, ki jih vodi občina. Gre 
za področja socialne problematike v lokalni skupnosti na splošno, pose-
ben program kot skrb za invalide, poseben program kot skrb za starejše 
občane in posebno institucijo, ki jo je občina ustanovila kot skrb za sta-
rejše občane. Na vseh teh področjih bomo prikazali same programe kot 
del politik, nosilce vladovanja, načine delovanja pri procesih vladovanja 
ter rezultate vladovanja.

5.1 Normativna ureditev socialnega področja

Socialno področje je eno izmed področij, kjer delujejo občine v Republiki 
Sloveniji. Normativno je področje socialnega varstva, kamor spadajo po-
dročja varstva in skrbi za starejše občane in skrbi za invalide, urejena s 
področno zakonodajo in občinskimi predpisi. Na podlagi državnih pred-
pisov, ki urejajo področje socialnega in zdravstvenega varstva, obstajajo na 
občinskem nivoju tudi predpisi, ki bolj natančno in v skladu z lokalnimi 
potrebami urejajo določena področja v skladu z zakonom. Krovni zakon 
tega področja je Zakon o socialnem varstvu (ZSV), ki ureja to področje. Iz 
zakonodaje, ki ureja delovanje občin, pa vidimo, da je to ena izmed pristoj-
nosti občin, ki so naštete v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – 
NPB5): pospešuje službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, osnov-
no varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele.

Poleg teh osnovnih določil s področja lokalne samouprave pa to javno 
službo najdemo tudi v zakonodaji, ki določa primeren obseg porabe javnih 
sredstev za občine v Republiki Sloveniji. Zakon o financiranju občin (11.
člen ZFO – 1A) določa, da je naloga občin tudi: zagotavljanje javnih služb 
in izvajanje javnih programov na področjih: 1) primarnega zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja ter 2) socialnega varstva.

regionalnega pomena. V občini je delujočih okoli 80 društev s področja družbenih 
dejavnosti, ki izvajajo programe v javnem interesu. Na področju socialnega in zdrav-
stvenega varstva je bilo v letu 2013 financiranih za namen izvajanja programov v jav-
nem interesu 25 izvajalcev.
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Tako je že v osnovi določena naloga občin na področju socialnega in zdra-
vstvenega varstva, ki ga občine uredijo še s svojimi predpisi. Tako je v obči-
ni Ravne na Koroškem sprejet Pravilnik o financiranju društev s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva ter Pravilnik o dodeljevanju denarnih 
socialnih pomoči. Na podlagi tega odloka se na letni ravni sprejema Letni 
program zdravstvenega in socialnega varstva. To sprejema v skladu s poo-
blasti občinski svet. V sistemu lokalne samouprave obstaja veliko različnih 
možnih oblik socialne pomoči in socialnih subvencij, ki so v skladu z za-
konodajo urejene preko javnih institucij in so poenotene (Zakon o uvelja-
vljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS).

Izhajajoč iz istih predpisov s področja lokalne samouprave in financiranja 
občin ima občina pristojnosti tudi pri pospeševanju dela služb s področja 
varstva invalidov. To področje je v smislu pristojnosti občin urejeno po 
načelu splošne pristojnosti (Vlaj 2006: 20; Wollman 2006: 1423). To nače-
lo pomeni, da je lokalna skupnost pristojna za vse javne zadeve, razen za 
tiste, ki so opredeljene in so podeljene drugim nosilcem javnih pooblastil 
s strani države.

To področje urejajo tudi državni in evropski predpisi:
•	 Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (Resolucija 

48/96),
•	 Agenda 22 – navodila za načrtovanje invalidske politike za lokalne 

oblasti (NSIOS 2006), 
•	 Konvencija o pravicah invalidov in Akcijski program za invalide 

2007–2013 (Vlada RS 2006).

Občine v Republiki Sloveniji imajo naloge tudi na področju varstva sta-
rejših občanov, kar izhaja iz že navedenih predpisov, zlasti iz Zakona o 
lokalni samoupravi. Na področju varstva starejših in izpolnjevanja nji-
hovih interesov v lokalni skupnosti obstaja niz raznih oblik in možnosti 
v smislu posebnih programov (izobraževanje, šport, kultura, zdravje), 
varstva v domovih za starejše, oskrba na domu, subvencije za storitve 
ipd. Občinski interes na tem področju je omogočiti vsem občanom, da 
se starajo na aktiven, zdrav in varen način, da se spoštujejo njihovo zna-
nje, izkušnje, potrebe in izbire in da se ščitijo najbolj ranljive skupine ter 
posamezniki, kar omogočajo ravno starosti prijazna okolja.
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Glede na svoje zakonite pristojnosti in javna pooblastila občina ni dolžna 
delovati na socialnem področju s pritegnitvijo sodelovanja interesnih 
skupin. Lahko bi nastopala ožje, v smislu političnih pooblastil – oblasti 
in samostojno urejala to področje. Tako bi delovala legalno in pravno 
ustrezno. Toda če želi delovati širše, bolj odprto in demokratično ter še 
povečevati svojo legitimno in ne samo legalno vlogo, se lahko odloči za 
vladovanje, ki pomeni tudi večjo stopnjo participacije. Ta je zlasti po-
membna na lokalni ravni, saj participacija spada med temeljne vrednote 
lokalne demokracije.

5.2 Nosilci in dejavniki na socialnem področju v občini

Kot smo prikazali, imajo občine na socialnem področju določene naloge, 
ki jih opredeljujejo zakonodaja in predpisi. Pri izvajanju teh nalog nastopa 
občina v smislu izvajanja svojih izvirnih nalog in nalog iz prenesene pri-
stojnosti države, hkrati pa ima v smislu svoje avtonomije pravico izvajati 
dodatne programe na izbrane načine. Občina ima tako pri izvajanju nalog 
s področja socialnega varstva v lokalnem okolju prisotne in delujoče na-
slednje institucije:
•	 Državni javni zavodi in institucije:
•	 Center za socialno delo Ravne na Koroškem (državna institucija), 
•	 Zavod za zaposlovanje RS, Urad za delo Ravne na Koroškem,
•	 Zavod za zdravstveno varstvo Koroške.

Občinske javne institucije: 
•	 Občinski svet Občine Ravne na Koroškem,
•	 Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
•	 Odbor za zdravstvo in socialno varstvo.

Civilna družba na državni ravni z lokalnimi enotami:
•	 OZ Rdečega križa Ravne na Koroškem,
•	 Župnijska Karitas Ravne na Koroškem,
•	 Društvo Projekt Človek, 
•	 Društvo Altra,
•	 Društvo Ozara Slovenija,
•	 Društvo prijateljev mladine. 
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Civilna družba na regijski ravni z lokalnimi enotami: 
•	 Društvo invalidov Mežiške doline,
•	 Invalidsko športno društvo Ravne na Koroškem,
•	 Društvo paraplegikov Koroške,
•	 Društvo Sožitje Mežiške doline,
•	 Koronarni klub Mežiške doline,
•	 Društvo gluhih in naglušnih Koroške.

Civilna družba na lokalni ravni:
•	 Društvo upokojencev Ravne na Koroškem.

6 Primer prakse vladovanja na lokalnem področju 

Pri prikazu primerov prakse vladovanja v eni izmed slovenskih občin iz-
hajamo iz osnovne opredelitve nalog ter lokalnih javnih politik socialnega 
področja. Te so normativno opredeljene, hkrati pa je z načelom avtonomi-
je občinam prepuščena možnost uvedbe lastnih programov v takšni meri, 
kot jih lahko zagotavljajo ustrezni finančni in drugi viri. Tako v nadalje-
vanju prikazujemo konkretne programe, ki so organizirani v skladu s pri-
kazanimi načeli in značilnostmi vladovanja. Le-to vključuje sodelovanje 
javnih in zasebnih nosilcev na različne institucionalne načine.

6.1 Programi občine na socialnem področju

Pri situaciji s prikazanimi nosilci in dejavniki na področju socialnega var-
stva se je občina odločila za programe, ki predstavljajo primer dobre pra-
kse in primer vladovanja na lokalnem področju. Gre za inovativne insti-
tucionalne rešitve, ki predstavljajo značilnosti skupne produkcije storitev, 
so kombinacija javnega in zasebnega sektorja ter temeljijo na družbenih 
omrežjih. Prikazujemo štiri programe, ki so organizirani na način vlado-
vanja. Gre za:
•	 Delovanje Komisije za reševanje socialne problematike. Zaradi raz-

ličnih deležnikov in interesnih skupin, ki delujejo v občini na tem 
področju, in večkrat izraženih težnjah, ki so pogosto izključujoče, je 
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župan občine organiziral poseben upravljavski način dela z deležni-
ki tega področja. Ustanovljena je delovna skupina, ki je sestavljena iz 
javnih ter zasebnih nosilcev programov na teh področjih. Izvajalci in 
nosilci programov s tega področja imajo različno poslanstvo delovanja 
in različno postavljene cilje.

•	 Pristop k projektu Invalidom prijazna občine. V smislu participacije 
in vključevanja vseh deležnikov se je občina Ravne na Koroškem v ta 
projekt vključila zaradi želje po urejanju tega področja in v skladu z na-
čeli sodobnega upravljanja pri tem programu vključila deležnike s tega 
področja. Gre za skupni program občine in društva invalidov, v katere-
ga so vključeni invalidi, vsa društva, druge nevladne organizacije, javni 
zavodi, lokalna skupnost in gospodarski subjekti. V tej skupini je zajeta 
široka paleta različnih organizacij: lokalna uprava, državni javni zavodi 
na lokalni ravni, civilna družba s področja varstva invalidov, invalidi po-
samezniki, gospodarska družba, ki zaposluje invalide, ter humanitarne 
organizacije. Tako je vsem in v širokem smislu zagotovljena participacija 
pri upravljanju tega področja. Pri tem programu in formalnem projektu, 
ki bo pomenil pridobitev posebne listine, je preko dveh delovnih teles 
zagotovljena participacija ljudi in interesnih skupin.

•	 Vključitev občine v mrežo Starosti prijazne občine. Vključitev občine 
v slovensko in globalno mrežo »starosti prijaznih občin« prinaša ure-
sničitve potreb starejših občanov in s tem zagotovitev njihovega kvali-
tetnejšega staranja in bivanja v svojem starosti prijaznem okolju. Usta-
novljen je občinski odbor Starosti prijazne občine, v katerem bodo so-
delovali predstavniki seniorjev in seniork različnih starosti, izobrazbe 
in fizičnih sposobnosti. Sodelovali bodo tudi javni in zasebni izvajalci 
storitev za starejše, predstavnik občinske uprave in predstavniki mlajše 
generacije. Naloga seniorjev in seniork bo zapisovanje predlogov in 
priporočil za izboljšanje kvalitete življenja starejših v knjižico »vade-
mecum«. Zbrani predlogi se bodo skrbno evidentirali in posredovali 
Inštitutu Antona Trstenjaka. Hkrati bodo vsa priporočila in predlogi 
obravnavani s strani občinske uprave in župana v smislu, katere pre-
dloge je možno takoj uresničiti, za katere so potrebna večja finančna 
sredstva in jih bo potrebno vključiti v proračune prihodnjih let in ka-
terih žal ni možno uresničiti.

•	 Medgeneracijski center aktivnosti. Gre za ustanovitev nove pravne ose-
be, to je Društva medgeneracijski center aktivnosti Ravne na Koroškem, 
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ki so ga za potrebe skupnega programa ustanovile javne (Občina Ravna 
na Koroškem in Koroški dom starostnikov Dravograd) ter zasebna civil-
na družba (Društvo upokojencev Ravne).

Pri teh programih, ki so del izvajanja socialne politike občine, so nastala 
občasna in stalna delovna telesa z različnimi nalogami oz. pooblastili. Pri-
šlo je do procesov prenosa del in nalog ter delne odgovornosti na druge 
nosilce, kot na politično in upravno strukturo občine. Tako lahko govori-
mo o aktivnem sodelovanju večjega števila deležnikov, o skupni produkci-
ji, o mrežnem načinu delovanja ter institucionalnih sprememb.

6.2 Ustanovljeni nosilci vladovanja

Občina je za izpeljavo omenjenih procesov vladovanja na lokalni ravni 
ustanovila naslednje skupine, ki jim je podelila del javnih nalog ter skupaj 
z njimi oblikuje in izvaja del javnih politik na področju socialnega varstva 
občanov. Gre za organizacijske in institucionalne rešitve v kombinaciji z 
menedžerskimi prijemi.

Ustanovljen je in deluje Svet za invalide Občine Ravne na Koroškem. Svet 
za invalide je delovno telo Občinskega sveta, v katerega so enakopravno 
vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju ob-
čine. Svet je sestavljen iz 15 članov, ki prihajajo iz raznih institucij. Občina 
ima v svetu tudi predstavnike, ki pa so v manjšini. Naloge sveta so:
•	 pri realizaciji vseh svojih aktivnosti upošteva posebne potrebe 

invalidov,
•	 poveže in spodbuja sodelovanje različnih dejavnikov na območju ob-

čine: od javnih služb, invalidskih in drugih nevladnih organizacij do 
gospodarstva za realizacijo akcijskega načrta,

•	 spremlja in koordinira aktivnosti za uresničevanje akcijskega načrta in 
praviloma enkrat letno poroča županu in občinskemu svetu,

•	 stalno spremlja izvajanje akcijskega načrta in obravnava v delovnih 
telesih občinskega sveta in daje pobude drugim dejavnikom za reali-
zacijo njihovih nalog,

•	 pri tem upošteva tudi ocene invalidskih organizacij in mnenja nepo-
srednih uporabnikov,
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•	 osvešča javnost v zvezi s pravicami, potrebami in možnostmi invalidov 
in promovira akcijski načrt in vlogo vseh izvajalcev za doseganje večje 
kvalitete skupnega življenja v občini,

•	 vsestransko podpira dejavnosti invalidskih organizacij in jih vključuje 
kot partnerje v aktivnosti za invalide.

Ustanovljen je tudi Občinski odbor »starosti prijazne občine« – predstavni-
kov mestnih seniorjev in seniork. Naloge tega odbora so:
•	 seniorji in seniorke bodo na organiziran način vpisovali svoja opaža-

nja, ugotovitve, pobude in predloge kaj je potrebno v občini še posto-
riti, da bo starejšim prijaznejša na vseh področjih (komunalno-cestno 
področje, področje okolja in prostora, področje gospodarstva, turiz-
ma, športa, kulture, zdravstva, sociale, izobraževanja ...),

•	 občinski odbor se bo redno sestajal na sejah, sproti obravnaval vse 
zbrane predloge in jih posredoval preko koordinatorja županu in stro-
kovnim službam občine.

Tega odbora ne sestavljajo predstavniki institucij, ampak zgolj posamezni-
ki, ki pa so bili predlagani s strani institucij, ki se ukvarjajo s programi 
za starejše oz. s strani ožjih delov lokalne skupnosti. Tako je ta odbor ne-
posredno sestavljen iz civilne družbe in nima neposredne institucionalne 
povezave v lokalni skupnosti. Gre za vzbujanje socialnega kapitala med lju-
dmi v lokalni skupnosti. Ti posamezniki predstavljajo ljudi, ki so bili v svo-
ji aktivni dobi nadpovprečno angažirani v lokalnem okolju in so bili širše 
družbeno odgovorni ter nosilci javnih funkcij. Gre za 14-članski odbor, 
kjer občina ni delegirala ali imenovala nobenega predstavnika.

Ustanovljena je Komisija za reševanje socialne problematike, ki šteje 10 čla-
nov in je sestavljena iz predstavnikov institucij. Naloga komisije je:
•	 spremljanje analize stanja in porasta socialne stiske občanov v občini 

v obdobju recesije,
•	 spremljanje analize zdravstvenega stanja občanov v občini v obdobju 

recesije, 
•	 spremljanje zagotovitve socialnovarstvenih storitev socialno najšibkej-

šim občanom,
•	 iskanje rešitev in priprava predlogov ukrepov za pomoč občanom v 

socialni stiski,
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•	 priprava programov izobraževanj in drugih ukrepov za pomoč social-
no ogroženim občanom v občini.

Ustanovljeno je društvo Medgeneracijski center aktivnosti, ki ga vodi pred-
sednik društva in upravni odbor. Javne institucije imajo v tej pravni osebi 
manjšinsko vlogo oz. pravice odločanja. Društvo izvaja avtonomne pro-
grame za starejše občane in za medgeneracijsko druženje. Financiranje je 
delno iz občinskih finančnih virov ter iz drugih virov države, ki jih mora 
društvo pridobiti samostojno.

6.3 Načini delovanja pri procesih vladovanja

Zaupanje je pomemben element upravljavske sposobnosti in hkrati dejavnik 
pri procesih vladovanja, kjer pride do procesov širjenja nosilcev odgovor-
nosti. Poleg uradnih organov (Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, 
Občinski odbor za zdravstvo in socialno varstvo ter Komisija za razdelitev 
socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem) so ustanovljena tudi pri-
kazana telesa. Za razliko od teh formalnih delovnih teles, ki so del politič-
noupravnega sistema na lokalni ravni, so te entitete kombinirane skupine 
med politično, upravno in civilno sfero. Sestavljajo jo nosilci javnih poob-
lastil, kot tudi predstavniki interesnih skupin, ki so organizirani na prosto-
voljni bazi. Občina in župan z delovanjem takšnih skupin zagotavljata širšo 
participacijo, ki vodi v konsenzualne rešitve. Tako politični del upravljavske 
sposobnosti na lokalni ravni krepi svojo sposobnost s porazdelitvijo dela 
pooblastil in moči, ki jo ima na podlagi predpisov. S svojo legitimnostjo, ki 
jo politični sistem širi na širše skupine, zagotavlja participacijo in aktivno 
vlogo pri oblikovanju in izvajanju politik nekega področja.

Hkrati se občina in njena politična struktura prepusti presoji in ocenjevanju 
organov, ki niso pod njihovim vplivom. Tako se vzpostavlja razmerje med 
temi entitetami in občino kot oblastno institucijo. Delno se mora občina od-
reči svoji vlogi in prenesti del nalog na ustanovljeni odbor. To je v skladu z 
načeli sodobnega upravljanja z deležniki in v skladu z načeli izgradnje in 
krepitve socialnega kapitala v lokalni skupnosti. Občina na tem področju 
ne deluje hierarhično in togo, ampak zelo horizontalno in inovativno. S tem 
pristopom se zagotavlja odprtost delovanja in vključevanja omrežij ter tako 
na učinkovit način zagotavlja koordinacijo med različnimi skupinami.
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Rezultati delovanja teh prikazanih štirih entitet, vključenih v procese vla-
dovanja, so takšne narave, da jih uradni organi občine morajo posredno 
ali neposredno upoštevati. V kolikor ne upoštevajo oblikovanja politik s 
strani teh organov, morajo imeti temeljite razloge in razlage za zavrnitev ali 
neupoštevanje. To je posledica dejstva, da je na te skupine prenesena delna 
avtonomija in tudi odgovornost. Hkrati je ta proces težje obrniti v nasprot-
no smer z ukinjanjem teh možnosti in procesov, ki so bili že vzpostavljeni. 
Prioritete, določene po posameznih politikah, so za uradne oblastne orga-
ne skoraj zavezujoče.

6.4 Rezultati vladovanja

Prikazani procesi vladovanja, ki poleg oblastnih mehanizmov in struktur 
vključujejo tudi druge nosilce, imajo dobre rezultate. Vključenost različ-
nih interesnih skupin in posameznikov pri navedenih programih pomeni 
višjo stopnjo participacije ter posledično večjo odgovornost za rezultate. 
Rezultati so plod sodelovanja, povečala se je stopnja povezanosti med vkl-
jučenimi posamezniki, organizacijami in občino. To je za občino pomenilo 
bolj odprt način delovanja, kjer so zelo nizke ovire do okolja organizacije.

Delovanje novih mrež, institucij in povezav je avtonomno. Avtonomno v 
smislu oblikovanja programov in politik. Tem entitetam je podeljena delna 
finančna avtonomija, saj morajo delovati znotraj okvirov določenih s stra-
ni občinskega sveta in župana.

Rezultati delovanja teh oblik vladovanja so konkretni in splošni. Na kon-
kretni ravni je občina na podlagi predlogov in pobud teh teles spreminjala 
svoje normativno-pravne akte, uvedla dodatne in nove ukrepe s področja 
socialnih vprašanj ob nastopu gospodarske krize, boljše načrtovala potrebna 
finančna sredstva za socialne pomoči ter skrbno spremljala zaznane socialne 
stiske občanov. Na splošni ravni se je tako izboljševal civilni dialog, poiskale 
so se konsenzualne rešitve, povečala se je odzivnost občine na probleme ob-
čanov in občina je delovala bistveno bolj odprto in blizu ljudem.

V vsakem primeru mora občina ohraniti svojo vlogo arbitra, nosilca javnih 
pooblastil ter nosilca politične odgovornosti. Znotraj delovne skupine, ki 
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jo sestavljajo tudi različni interesi, prihaja lahko do nasprotujočih si teženj. 
Npr. pri načelu delitve sredstev društvom se različnim kriterijem podeljuje 
različen pomen (množičnost udeležbe ali strokovnost dela). V takšnih pri-
merih mora občina najti pot do iskanja ustrezne uravnotežene in vzdržne 
rešitve. Pomembno pri tej dobri praksi občine je, da ne gre za obvezno reši-
tev občine, ampak za pozitivno opredeljeno rešitev, ki ni zakonska norma. 
Na različnih področjih obstajajo različna delovna telesa, ki so obvezna in 
imajo večinoma statuse izražanja mnenj na različnih področjih. V takem 
primeru pogosto pride zaradi narave obveznega obstoja do konfliktnih 
situacij, ker gre za porazdelitve tudi dela oblastne strukture oz. politične 
odgovornosti, ki je pa težje deljiva.

Način delovanja z vladovanjem nudi aktivno oblikovanje normativno-prav-
ne in tudi konkretne ureditve in dogajanja na področju dela socialnega in 
zdravstvenega varstva. Hkrati pa politični del občine ohranja svojo odgo-
vornost, del pooblastil in del avtonomije. To so koraki v smer sodobnih 
načel upravljanja, saj poleg političnih struktur odločitve sprejema tudi Svet 
invalidov občine, ki ga občina ustanovi prostovoljno. Zopet ne gre za obve-
zni organ in politična struktura jemlje ta organ kot svojo lastno odločitev 
in kot organ, s katerim bo upravljala določene procese v lokalni skupnosti.

7 Zaključek

Vladovanje je aktualen koncept, ki je nadomestil pojem vladanja. Koncept 
potrebuje še uveljavitev kot teoretičen model. V praksi pa se ti procesi 
dogajajo kot logičen odziv na sodobne potrebe prebivalcev lokalnih sku-
pnosti. Zaradi narave lokalne skupnosti in lokalne demokracije je koncept 
praktično najbolj uporaben ravno na lokalni ravni.

Obsega drugačen način vladanja, ki prostovoljno razprši družbeno moč na 
več udeleženih deležnikov. Pri procesih vladovanja na področju socialne 
politike je občina zajela naslednje skupine sprememb pri načinu delovanja 
in izvajanja svojih programov oz. politik: 
•	 institucionalno reformo (ustanovitev novih delovnih teles – komisij 

in odborov),
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•	 nova omrežja (člani novih institucij s svojimi zasebnimi in družbenimi 
omrežji so vključeni v področno politiko),

•	 nove javnopolitične pobude (področne politike in programi so preje-
li večje število inovativnih pobud, ki jih politična struktura ne more 
zaznati),

•	 odgovore na vprašanja koordinacije in odgovornosti (občinska uprava 
koordinira, občinska politična struktura ohranja razširjeno odgovor-
nost, izvedba v koprodukciji zasebnih in javnih nosilcev).

Procesi vladovanja so ustrezen odziv na izzive sodobnega časa pri delova-
nju oblastnih institucij. V dobi globalizacije ter kompleksne povezanosti 
velikega števila deležnikov v smislu soodvisnosti se morajo načini delo-
vanja prilagoditi. Temu se mora prilagoditi tudi institucionalni okvir, ki 
omogoča vladovanje. Zlasti so ti procesi aktualni na lokalnem področju, 
saj je participacija pomemben postulat na področju lokalne demokracije.
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Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana43

V: Kakšno strategijo ima občina s stališča privabljanja investitorjev v občino 
oziroma ali ste bolj usmerjeni v strategijo za ohranitev obstoječih gospodar-
skih subjektov?
O: Na začetku, ko sem začel delati, nisem kaj dosti vedel o delu župana. 
Nas je bilo vse skupaj šest, odprli smo pisarno Pri mačku (gostinskem lo-
kalu − op. ur.) in spraševali ljudi, kaj hočejo. Dobili smo informacije od 
čistilne naprave do fugiranja kock v starem delu Ljubljane. Razpon želja 
je bil izreden. Nato smo naredili biznis plan. Poslanstvo, strategija, cilj. S 
tem smo šli na volitve in zmagali. Ker pa si kot župan vsak dan na volitvah, 
sem stik ohranil tako, da imam vsak prvi torek v mesecu dan odprtih vrat 
za občane. Druga stvar je reorganizacija mestne uprave, specializacija in 
obvezno sodelovanje oddelkov. Jaz verjamem v tim. Tudi če je končna od-
ločitev moja, tim sodeluje pri odločitvah. Pa tudi sodelovanje s četrtnimi 
skupnostmi je pomembno. Sestajam se na vsake tri mesece s predsedniki 
četrtnih skupnosti in vsakega vprašam o treh največjih problemih skup-
nosti. Poleg tega hodim tudi na njihove seje, kadar me povabijo. Tam oseb-
no povem svojo odločitev. Tudi če je odgovor ne. Ne obljubim nekaj, česar 
ne bom realiziral. Potem so tukaj še civilne iniciative. Zdaj imamo civilno 
iniciativo za Zaloško cesto, ker jim štiripasovnica ne ustreza. Zdaj se bomo 
sestali. Absolutno je vedno čas za komunikacijo.
V: Kako pa institucionalizirati komunikacijo? Ali se jo sploh da ali pa je vse 
odvisno od osebe, ki koordinira to komunikacijo? V tem primeru vi.
O: Zelo je odvisno od osebe. To mora biti kar institucija župana. Sploh v 
manjših občinah. Jaz grem kar po cesti in poslušam probleme. 
V: Kako potem izpeljete vse te zadeve?
O: Prosim ljudi, da mi pošljejo probleme, želje, te potem dodelim osebam 
v občinski upravi. Zelo zaupam svojim uslužbencem in si zapomnim, za 
kaj je kdo odgovoren, potem jih ob priložnosti o tem povprašam. Moji 

43 Intervju izvedla dr. Irena Bačlija 25. septembra 2013 v Ljubljani.
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uslužbenci so se zelo spremenili. Na dobro. Poglejte samo, kako so izpeljali 
Eurobasket. Še jaz, ki sem siten, nisem našel pripomb. Pri Slovenski cesti 
pa sem jih na primer zelo grajal. Sem jih moral zbudit. 
V: Kakšno pa je sodelovanje občine z ekonomskimi akterji? Koncept vlado-
vanja govori ravno o transparentnem vključevanju raznih deležnikov in del-
ničarjev v proces odločanja.
O: Torej sta dva nivoja. Prvi so tisti, ki imajo servis, torej trgovino, obrt, 
gostilno. Z njimi imamo pogovore o optimizaciji delovanja. Moral sem jih 
recimo prepričevati, da imajo daljši odpiralni čas. Da imajo mize zunaj ob 
Ljubljanici. Najprej nekateri niso hoteli. Druga stvar pa so investitorji. Vse 
investitorje, tuje in domače, sprejmem osebno. Predstavljamo se na sej-
mih, kjer prepričujemo investitorje, da se splača vlagat v Ljubljano. Imamo 
pač problem neprepoznavnosti, ker smo mlada država. Pa tudi majhen trg 
smo. Vendar se splača investirati v Ljubljano. Predstavimo jim realno sliko, 
kakšne so cene prispevkov, zemljišč ipd. 
V: Torej ni modela sodelovanja? Gre za sprotno dogovarjanje, za prilagajanje 
na situacijo?
O: Ja, največ je odvisno od ljudi (zaposleni v občinski upravi – op. ur.), 
od njihovega entuziazma, pripadnosti. Zato je zelo pomembno tudi, da 
dosežemo, da ekonomski akterji vlagajo v družbo. Gradijo vrtce, igrišča 
ipd. Sicer pa me ne spraševat, kako se to doseže, to se pač doseže. Ne me 
spraševat, kateri pevec je boljši, boljši je tisti, ki ga ne izžvižgajo. Zakaj, ne 
vem. Najbrž liderstvo in socialni naboj. Pa seveda čustvena inteligenca. 
Najpomembnejši je stik z ljudmi, ni razlike, v kateri organizaciji. Mesto ali 
podjetje, isto. 
V: Dobro, potem je ključ sodelovanje z ljudmi, komunikacija. Kaj pa privabl-
janje tujih investitorjev ob sejemskih predstavitvah? Razmišljate o oglaše-
vanju za tuje investitorje?
O: Najboljša oblika oglaševanja sta šport in kultura.
V: Kaj pa neposredno oglaševanje? Nekatera tuja mesta neposredno oglašu-
jejo za investitorje in jih privabljajo s tem, da so dovzetni za njihove predloge 
in želje.
O: Ne. Pri podjetjih gre za to, da privabiš enega večjega in potem drugi 
sledijo. Rabimo eno izmed svetovnih podjetij, to bo povzročilo, da pridejo 
še druga. Rabimo svetovni hotel. Rabimo en Google. Gre za reklamo od 
ust do ust.
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V: Ampak mora biti še nekaj več kot zgolj čustvena inteligenca in neke neop-
rijemljive lastnosti vodje.
O: Seveda gre za to, da ustvariš mesto, v katerem bi živel do svoje smrti. Jaz 
v to verjamem. Pač ni pravila. Vedeti moraš, kaj hočeš.
V: Torej kaj vi hočete?
O: Ne, odvisno, kdo je za kaj zadolžen. Piramida mora biti. Pri meni ima 
kolegij obveznost povedati svoje misli. Treba se je pogovarjat, da se lahko 
zmeniš. Komunikacija, komunikacija, komunikacija. Ter lojalnost. Z obeh 
strani. Zaposleni lojalni meni, jaz pa njim. Jih zaščitim.
V: Pa se da v javnem sektorju kljub omejitvam v finančnem nagrajevanju 
samo z nematerialnimi spodbudami nagrajevat zaposlene?
O: Da. Vedno pravim, kaj je razlika med vodenjem mestne uprave ali pa 
Mercatorja? Nobene. Edina razlika je, da jih ne morem tako finančno 
nagraditi, ampak imajo pa druge ugodnosti. Mi imamo izjemen kolektiv. 

Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica44

V: Kakšno strategijo ima občina s stališča privabljanja investitorjev v občino 
oziroma ali ste bolj usmerjeni v strategijo za ohranitev obstoječih gospodar-
skih subjektov?
O: v Ivančni Gorici je kar precej samostojnih podjetnikov, manjših obr-
tnikov, nekaj tudi večjih podjetij. Trudimo se, da bi oni v tej obliki in ob-
segu dejavnost ohranili. Ker pa je občina Ivančna Gorica na strateško zelo 
ugodni legi in ker se število prebivalcev povečuje, se trudimo, da bi našim 
ljudem zagotovili tudi delo doma. Da bi ali motivirali naše ljudi, da od-
pirajo podjetja oziroma delovna mesta, ali pa da bi privabili tudi druge, 
zunanje investitorje. Mi smo bili na kar dobri poti glede tega zadnjega, 
vendar je tale kriza malce zavrla naša prizadevanja. Eden izmed pomemb-
nih korakov je, da smo sprejeli občinski prostorski načrt, ki omogoča, da 
že obstoječa podjetja širijo svojo dejavnost, na primer podjetje Akrapovič, 
ki je pri nas največje in najbolj rastoče podjetje. To podjetje je zdaj ze-
mljišče dobilo in upam, da bodo to čim bolj izkoristili. Druga pomembna 
stvar je, da smo odprli industrijsko cono, ki pa žal še ni polna. Razlog je 

44 Intervju izvedla dr. Irena Bačlija 10. oktobra 2013 v Ivančni Gorici.
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najbrž malce previsoka cena zemljišča, saj je v lasti privatnega investitorja 
in nanjo nimamo več vpliva. Smo mu pa zelo pomagali, da je sploh lahko 
realiziral ta projekt. Trenutno pa se ukvarjamo z ustvarjanjem pogojev za 
novo industrijsko cono, kjer bi bilo dovolj zemljišč v lasti občin, da bi za 
majhen denar novim ali pa že obstoječim podjetnikom omogočili, da tam 
odprejo svojo dejavnost. To bi bilo možno realizirati v dveh, treh letih. To 
bi bilo na področju prostorskega urejanja vse. 
V: Torej tukaj gre za področje prostorskega urejanja?
O: Da, to je osnovna naloga lokalne skupnosti. Ker pa smo v preteklosti 
opazili, da podjetniki, obrtniki, tudi kmetje želijo od občine tudi kaj več, 
kot je njena osnovna naloga, smo povabili te akterje, da povedo, kaj si mi-
slijo o občinski politiki, kaj naj bi občina delala, da bi bilo za njih prav. 
Tako smo ustanovili podjetniški kolegij župana. Kolegij se sestane pribli-
žno štirikrat letno, in v veselje mi je bilo, da je stvar res zaživela in je dobro 
obiskana. Nikoli ni pod dvajset udeležencev. Predvsem so to največji, naj-
bolj vidni podjetniki. 
V: Lahko pridejo na kolegij vsi?
O: Ne, imamo letna srečanja s podjetniki, kamor povabimo vse. Teh je 
nekaj čez 900, pride jih približno 150. Srečanje je v prednovoletnem času, 
ko povemo, kaj smo naredili v preteklem letu, kaj še načrtujemo. Tam jih 
tudi povabimo k sodelovanju, tisti, ki izkažejo interes, pa potem pridejo 
oziroma so člani tega kolegija. Ni pa to zaprt krog in vedno znova pride-
jo novi ljudje. Tudi glede na temo kolegija. Na zadnjem srečanju je bila 
tema ogrevanje v industrijski coni in smo seveda povabili tudi tiste, ki bi 
jih ta tema utegnila zanimati. Na kolegijih se pogovorimo skoraj o vseh 
odlokih, sprejetih in tistih, ki jih še nameravamo sprejeti, ki se tičejo 
oziroma so pomembni za podjetnike. Ne gre za nek organ, ki sprejema 
sklepe, vendar je meni kot županu pomembno, ali so stvari, ki jih spre-
jemamo, možne tudi v praksi. Ker potem, ko je stvar sprejeta, jo je težje 
spreminjati. 
V: S strani občine ste na kolegiju prisotni vi in podžupan?45

O: Koordinator je podžupan, prisotni pa so tudi vodje oddelkov, ki pokri-
vajo teme, ki jih obravnava kolegij in direktor občinske uprave. Ena izmed 
osrednjih tem je bilo tudi naše sodelovanje s pobrateno občino v Nemčiji, 

45 Podžupan je v času izvedbe intervjuja Tomaž Smole.



149

Zapisi intervjujev 

občino Hirschaid, s katero smo pobrateni že 15 let. V začetku smo sodelo-
vali bolj na področju kulture in društvenih gibanj, zdaj v zadnjem mandatu 
pa smo to nadgradili z gospodarskim sodelovanjem. Prvi zametki so že 
vidni, nekaj poslov je bilo že sklenjenih. Lani smo namreč organizirali Dan 
obrti in podjetništva prav na pobudo našega podjetniškega kolegija, kjer so 
se lahko predstavili naši obrtniki in podjetniki in prišla je tudi delegacija 
iz občine Hirschaid. Še pred tem dogodkom pa smo bili mi, z našo delega-
cijo podjetnikov, v občini Hirschaid, kjer smo na dvodnevni predstavitvi 
predstavili naše podjetnike in poskušali pridobiti nove trge. Na poti nazaj 
smo se pogovarjali o vtisih in se dogovorili o podobnem dogodku pri nas. 
Zdaj se že kažejo konkretni rezultati tega dela. Naši ljudje so dobili delo 
tam, opremljanje hotela, dobava briketov, dobava mesnih izdelkov. Oni pa 
k nam izvažajo pivo. 
V: Torej ste nadgradili sodelovanje z že pobrateno občino? Pa načrtujete po-
bratenje s kakšno občino, kjer bi imeli še večji gospodarski interes?
O: V tej smeri niti ne. Morda bolj v smeri poglabljanja obstoječe povezave, 
saj je Bavarska gospodarsko zelo močna in lahko preko te povezave pri-
demo do približno 400.000 do 500.000 potencialnih kupcev. Župan Hirs-
chaida je obljubil, da bo naše podjetnike tudi seznanil z njihovimi razpisi 
in kolikor sem seznanjen, sta dva tudi že kandidirala. Vendar teh podatkov 
sistematično ne zbiramo, saj to tudi ni naš interes. Mi odpiramo vrata, po-
tem pa se sami dogovarjajo. 
V: Tukaj je očitno možnost lokalnih skupnosti za povezovanje velika, saj je 
država prevelika, da bi lahko uspešno spodbujala te mikro povezave. Ali bi 
lahko država bolj spodbujala tovrstno dejavnost lokalnih skupnosti? Morda 
če bi imele lokalne skupnosti kaj več od tega?
O: To je težko reči. Občina lahko s tistim denarjem, ki ga ima rezervira-
nega za razvoj podjetništva in obrti, nekaj naredi. Vsaka občina ima ta 
denar, do sedaj je naš šel k Obrtno-podjetniški zbornici, ki je organizirala 
razne tečaje. Jaz sem to prakso prekinil, saj menim, da če se hoče obrtnik 
resno lotiti dejavnosti, mora te osnovne zadeve že obvladati. Ta sredstva 
smo zato raje namenili za aktivnosti, o katerih sem vam govoril. Letos tako 
nameravamo organizirati dogodek Mladi in podjetništvo. Za drugo leto 
pa smo tudi kandidirali za evropska sredstva iz tega naslova. Omenil bi še 
podjetniško-poslovni imenik, ki ga imamo v sklopu občinske spletne stra-
ni. Naša stran je zelo dobro obiskana, ljudje iščejo razne informacije in mi 
smo zbrali podatke o naših podjetnikih na enem mestu. Poleg aktivnosti 
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podjetnikov pa naslavljamo tudi drugo občinsko problematiko, kot je na 
primer staranje prebivalstva. Zdaj že deluje nov kolegij za staranje prebi-
valstva. Neverjetno, kako so ljudje aktivni.
V: Kako pa dosežete visoko raven aktivnosti, participacije?
O: Moje vodilo je poslušati ljudi, naj njihovo mnenje šteje. Jaz se ne grem 
politike, pri nas občinski svet sprejema odločitve navadno soglasno. Mi 
nimamo koalicije, tisti svetnik, ki hoče sodelovati, naj sodeluje. Isti je pri-
stop do društev, ki jih imamo okoli 100. Tisti, ki hočejo, so dobrodošli, 
da sodelujejo, njihovo mnenje šteje. Jaz pa držim besedo. Kar obljubimo, 
izpolnimo, to zahtevam tudi od občinske uprave in od sebe. In če njihovo 
mnenje šteje, potem radi sodelujejo. Podobno je z našo blagovno znamko 
»Prijetno domače«, ki služi kot krovna znamka za vse naše aktivnosti. Ideja 
se je oblikovala na delavnicah, ki smo jih organizirali za izdelavo strateš-
kega lokalnega razvojnega programa. »Prijetno domače« postaja občinska 
blagovna znamka, počasi zamenjuje tudi naš uradni grb. Na ta projekt sku-
šamo vezati vse, kar se v naši občini počne – kmetijstvo, gospodarstvo, tu-
rizem, družbene dejavnosti. Menimo da lahko tako privabimo ljudi in jim 
ta potencial tudi prodamo. Na primer vsakoletni Jurčičev pohod. Organi-
zacija je na plečih prostovoljcev, društev, če jim pomagamo in ponudimo 
celostno znamko oziroma produkt, pa lahko to tudi tržimo. Odprli smo 
12 informacijskih točk po občini, ki so združene s kolesarsko in pohodno 
potjo. Ta pot ima potencial, ker se trži kot en produkt, društva in posa-
mezniki ob tej poti pa lahko tržijo storitve in produkte. Dvanajst turistič-
nih društev skrbi, da se bo razvila turistična ponudba ob poti. Navdušenje 
prebivalcev je veliko. Se že gradijo kapacitete. 
V: Pa ni to prevelika razpršenost ciljev občine? Ste razmišljali tudi o bolj fo-
kusiranem strateškem pristopu k razvoju občine?
O: Ja, fronta je kar velika, vendar se nam zdi prav, da izkoristimo, kar 
imamo. Omenil sem že kmetijstvo, turizem in gospodarstvo. Recimo: 
naša občina je od nekdaj kmetijska in imamo projekt Butična tržnica, 
kjer pomagamo tem ljudem, da tam prodajajo svoje izdelke. Projekt se je 
dobro prijel, vsako soboto je ta tržnica organizirana. Ne dovolimo drugih 
produktov, samo naše. Ljudje so to prepoznali kot dobro, tako ponudni-
ki kot povpraševalci. Poleg tega še šestkrat letno pripravimo srečanje na 
določeno temo, zdaj bo na primer »zlata jesen«, zadnjič je bil »praznik 
krompirja«. Odziv je bil neverjeten. Prišlo je 600 ljudi. 
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O:46 Glede razpršenosti ciljev, osnovno vprašanje je bilo, za kaj imamo po-
goje. In za razvoj turizma ima občina pogoje. Ima naravne, kulturne in 
zgodovinske danosti. Sicer so to obenem tudi omejitve, saj so tu potem 
zaščitena območja. Ta zaščitena območja nam onemogočajo izgrajevanje 
obrtnih con čez noč, to je možno le čez čas. V vmesnem obdobju pa lahko 
razvijamo turizem. Zdaj že imamo odlok o ustanovitvi zavoda »Prijetno 
domače«, ki bo podprl prizadevanja občinskih turističnih društev, ki so 
prostovoljna. 
V: Kako pa se tovrstne dejavnosti vidijo v smislu izkoristka, mislim predvsem 
na finančni del? Čeprav je občina dolgoročno namenjena kvaliteti bivanja 
ljudi, moramo gledati tudi na finančno komponento. Ste naredili finančne 
izračune, kakšen segment dejavnosti vam prinese največ denarja in ali ste 
na podlagi tega izračuna naredili načrt, kako krepiti segment, ki bo občini 
prinesel čim več denarja?
O: Ne, na to ne gledamo. Velikokrat povem, da tega ne delamo zato, da 
bomo imeli takoj proračun večji, da bomo nekaj zaslužili. Če so bogati 
ljudje, bo občina bogata. Če si bo nekdo sam zaslužil s tem, da bo prodal 
neke produkte, potem občini ne bo potrebno plačati socialne pomoči. Radi 
bi jim dali priložnost, tako bomo posredno dobili tudi več v proračun. Na-
cionalna zakonodaja je tukaj zgrešena. Največje podjetje pri nas ima samo 
15 odstotkov zaposlenih iz naše občine, potemtakem se nam ga ne »splača« 
zadržati. Vendar je to zgrešeno. Mi moramo skrbeti, da imajo ljudje delo in 
da imajo možnost prosti čas preživeti kvalitetno; vsak se mora dobro po-
čutiti, da bo uspešen. Vsi naštevajo samo investicije in črpanje evropskih 
sredstev kot kazalnik uspešne občine, vendar jaz mislim, da je osnovno 
poslanstvo občine ustvarjati pogoje za življenje in delo. To je težko izraču-
nati in izmeriti. Pri nas se je v zadnjem času število prebivalcev povečalo 
za 6000. Moramo delati pravilno, da ne postanemo samo spalno naselje. 
O:47 Dodal bi še, da ima naša nova blagovna znamka tudi povezovalno 
vrednost, saj naš uradni grb pravzaprav predstavlja samo del občine. Po-
trebno je povezati celotno občino, potrebno je vzpodbuditi kohezijo med 

46 Na to vprašanje je odgovoril podžupan Tomaž Smole. 

47 Na to vprašanje je odgovoril podžupan Tomaž Smole.
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vsemi krajevnimi skupnostmi. Ta simbol jih ne ogroža, ampak povezuje. 
Ne samo simbolno, tudi fizično na teh dvanajstih točkah.
V: Torej je vaša strategija namesto navzven usmerjena navznoter? 
O: Ja najprej notranje poznavanje, potem pa še navzven. 
V: Kaj pa je tista struktura, proces, ki omogoča vse to? Je to personificirano v 
eni osebi, na primer županu, ali obstaja kakšen drug element, organizacija 
občinske oprave ali kaj drugega?
O: To sem se tudi že sam večkrat vprašal. Naša vloga je samo spodbujat, 
ljudje so tisti, ki imajo očitno tako radi svoj kraj, da so zanj pripravljeni 
nekaj narediti. Ta silna energija ljudi je glavni in osnovni pogoj, da lahko 
mi nekaj delamo. Zelo sem presenečen, da pridejo podjetniki na kolegije 
v rednem delovnem času in se ne pogovarjajo samo o svojih problemih, 
ampak, kako ustvariti tako okolje, da bodo lahko vsi delali. Investirajo svoj 
čas tudi v dobro drugih. Seveda pa rabijo nekoga, da to vodi, jih motivira. 
Sebe nerad izpostavljam, ampak pravijo, da je tudi to mogoče faktor. Tudi 
občinsko upravo smo pomladili. 
O:48 Mislim, da sta dva faktorja. Prvi je pravi mož oziroma ženska na pra-
vem mestu. Drugi pa je ta participativni model. Saj ne moreš delati v dobro 
ljudem, če ne veš, kaj potrebujejo. Če samo vprašaš in potem narediš po 
svoje, je bolje, da jih ne sprašuješ. 
V: Vendar, ali je možno, da se izgubi dolgoročna strategija zaradi teh par-
cialnih strategij, ko vse sprašujete, kaj si želijo, in si potem vsak posebej obli-
kuje občino po svoji meri? Ali to pelje stran od celostne strategije ali je to del 
strategije?
O: No, ni čisto vse uresničeno, kar si ljudje želijo. Obstaja neko sito. Imamo 
omejitve tako v proračunu kot v potrebah.
O:49 Spodbujamo prebivalce, da izrazijo svoje potrebe in jih v skladu z 
zmožnostmi poskušamo izpolnjevati.

48 Na to vprašanje je odgovoril podžupan Tomaž Smole.

49 Na to vprašanje je odgovoril podžupan Tomaž Smole.
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Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje50

V: Na kakšen način v občini Kočevje vključujete ekonomske akterje v to, da 
soodločajo ali vsaj izrazijo želje in potrebe, ki jih imajo? So ti kanali institu-
cionalizirani ali so bolj ad hoc narave?
O: Sodelovanje med ekonomskimi subjekti in lokalno skupnostjo poteka 
na dveh ravneh. Na institucionalni ravni poteka preko zavoda Podjetniški 
inkubator Kočevje. Ustanovitelj in lastnik je občina Kočevje. Namen zavo-
da je zbiranje pričakovanj in pobud ekonomskih akterjev in materializiran-
je le-teh. Podjetniški inkubator razpolaga predvsem s prostori, ki jih daje v 
najem inkubirancem, torej podjetjem, ki so po stažu komaj ustanovljena. 
Najemnina je subvencionirana in je 50 odstotkov nižja od povprečne na-
jemnine za poslovne prostore v naši občini. Hkrati podjetniški inkubator 
deluje tudi na področju svetovanja, še posebej pri prijavah na razpise. Ker 
ni zgolj točka za sprejemanje pobud, ampak je tudi točka za usposabljanja, 
organizira delavnice in podobno. Zadnje aktivnosti so, da preko Podjet-
niškega inkubatorja poskušamo kupiti različne poslovne prostore, inku-
bator jih locira, ugotovi, ali so primerni za najemnike, potem pa išče tudi 
najemnike. Druga raven institucionaliziranega komuniciranja se imenuje 
Razvojni center, katerega soustanoviteljica je poleg drugih mejnih občin 
in nekaterih podjetij tudi občina Kočevje. Imenuje se Razvojni center Po-
kolpje, sedeluje pa s podjetniškim inkubatorjem in ga dopolnjuje v smislu 
regionalnega sodelovanja. Preko njih poteka komunikacija z regionalno 
agencijo. Pomembna tema so regijska sredstva, ki jih država žal zmanjšuje. 
Torej to sta dve obliki institucionaliziranega sodelovanja. Obe sta precej 
dobro prepoznani v lokalnem okolju, osebno menim, da bi bilo potrebno 
delovanje obeh okrepiti, novost, ki smo jo pripeljali z rebalansom letošn-
jega proračuna, pa je, da smo oblikovali posebno subvencijsko shemo za 
majhne podjetnike. Tako bomo preko javnih razpisov malim podjetnikom, 
ki imajo dobro idejo, pa nimajo lastnih virov. Kaj sama občina namenja za 
potrebe nakupov poslovnih prostorov in prej omenjenega sofinanciranja 
okrog pol milijona evrov letno, kot posredno ali neposredno pomoč ma-
lemu podjetništvu. Druga stvar, ki poteka neformalno, je tako imenovani 

50 Intervju izvedla dr. Irena Bačlija 18. oktobra 2013 v Ljubljani.
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»forum podjetnikov«, ki je neinstitucionalizirana oblika. Pogovori pote-
kajo med največjimi zaposlovalci v občini. Gre za približno 8 podjetij, ki 
skupaj zaposlujejo okoli 80 odstotkov ljudi v Kočevju. Pogovori potekajo 
bolj okoli strateških razprav o temah, kot so vzpostavljanje kvalitetnej-
še infrastrukture. Prav tako pa poskušamo vzpostaviti tiste projekte, ki 
bi posamezne nosilce zaposlovanja med seboj povezale in bi bile nova 
osnova za še boljši razvoj. Prepričan sem, da je tega premalo v lokal-
nem okolju in da podjetniki preveč delujejo na svojih specializiranih 
področjih in velikokrat sploh ne vedo, kaj drug dela. Ti sestanki so bili 
plodni, saj sta dve največji podjetji v občini prijavili projekt, imenovan 
kogeneracija; gre za prvi tak projekt, ki ga je Slovenija uspešno prijavila 
pri Evropski uniji, in sicer gre za uplinjanje lesne mase. Gre za popoln 
preboj, saj je v Evropi samo še en tak reaktor. Če bo vse po sreči, bo drugi 
v Kočevju. Zagotovili smo sodelovanje dveh pomembnih partnerjev. Na 
eni strani koncesionarja, ki upravlja z državnimi gozdovi, in podjetje, 
ki potrebuje energent, ki pa je stranski produkt procesa v reaktorju. Če 
bo vse po sreči, bomo spomladi dobili financiranje v višini 10 milijonov 
evrov nepovratnih sredstev. 
V: Kako pa se občina loteva privabljanja tujih investitorjev oziroma podjet-
nikov? Ali je to sploh del javne občinske politike?
O: Je, jaz imam skoraj vsak teden sestanke s predstavniki različnih podjetij. 
Ravno sedaj se dogovarjamo s češkim podjetjem, ki naj bi v občini odprlo 
nov obrat za predelavo avtomobilskih gum, ki se uporabljajo kot element v 
gradbeništvu. To bi bil prvi tak center v Sloveniji. Pogovori o tem potekajo 
že približno eno leto. 
V: Kako pa se takšni pogovori začnejo.
O: Začnejo se tako, da podjetje kontaktira naš oddelek za okolje in prostor.
V: Torej oni kontaktirajo vas?
O: Da.
V: Ali vi proaktivno sodelujete na trgu?
O: Žal ne, do tega še nismo prišli. 
V: Kaj pa oglaševanje?
O: Tu je velik hendikep, oglaševanje je na lokalni ravni, kar je premalo. 
Oglašujemo prostore, zemljišča. Nimamo pa širšega oglaševanja, vsaj na 
območju Slovenije. 
V: Od česa pa ocenjujete, da je odvisno, da občina deluje proaktivno na trgu, 
da se dogovarja in sodeluje z raznimi akterji?
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O: Mislim, da je to predvsem osebni angažma vrha vodstva občine. Ker 
institucionaliziranega delovanja na področju spodbujanja podjetništva ni. 
Tudi oddelka za gospodarstvo nimamo, kar je tudi posledica nacionalne 
zakonodaje, ki lokalni skupnosti omejuje, kaj lahko in česa ne sme. Ugo-
tavljam, da je vloga lokalne skupnosti bistveno večja, kot jo definira sam 
zakon. Iz pogovorov z gospodarskimi partnerji vedno pridemo do dveh 
zaključkov. Prvič, zelo jih zanima, kakšna je lokalna klima in ali lahko ra-
čunajo na sooblikovanje pozitivne klime lokalne oblasti. Drugič, zelo jih 
zanima, ali lahko lokalna skupnost deluje promocijsko ali celo finančno, v 
smislu oprostitve plačila komunalnih prispevkov ali česa podobnega. Ne-
kateri vlagatelji kot predpogoj za prihod v občino navedejo sodelovanje z 
lokalno skupnostjo.
V: Finančna sredstva občine so zakonsko določena, zelo malo je manevrske-
ga območja. Kaj se finančno splača občini početi?
O: Ker so si občine med seboj precej različne, je odločitev najbrž prepušče-
na vsaki posamezni občini. Pri nas je pomembno, da dobro gospodarimo 
s tem, kar imamo. Bomo videli, kako se bo odrazilo, ko bo za nami prva 
gospodarska shema. Zmanjšali smo na primer najemnine povsod, kjer je 
lastnik nepremičnine občina, zavedajoč se, da bo neposrednega prihod-
ka manj. Splača se nam ohranit ljudi na lokaciji. Moje osebno mnenje in 
prepričanje je, da je multiplikacijski učinek obstoječega delovnega mesta 
bistveno večji, kot bi bil vložek v odpiranje novega. Ohranjanje je predpo-
goj. Dosedanje izkušnje so to potrdile.
V: Pa se splača občini ustvarjat delovna mesta?
O: Se splača, ker so trije vidiki. Vsako delovno mesto v občini pomeni 
posredni prihodek v proračun. Drugič, če hočeš privabit investitorje, je 
predpogoj, da ne zapiraš sam delovnih mest. Nihče ne bo investiral v okol-
je, kjer se vse zapira. In tretjič, delovanje lokalne skupnosti je nemogoče, če 
ni zagotovljenega nekega pozitivnega vzdušja, ki pa je pogojeno s socialno 
varnostjo. To se bolj izplača, kot da hipno poberemo nek prihodek, in ga 
potem razdelimo za socialne transfere.
V: Ker je osrednji pojem te publikacije vladovanje, vas povprašam, kako ču-
tite ta premik od klasičnih oblik vladanja k vladovanju. So premiki opazni, 
ali so že dlje časa prisotni? Pri tem mislim na širši koncept inkluzivnosti kot 
zgolj komunikacija s civilno družbo. 
O: Kar se tiče naše lokalne skupnosti, mislim, da je to popoln preboj. Ko-
likor je meni znano, niso podjetniki do mojega imenovanja uspeli popit 



156

Koncept in prakse lokalnega vladovanja

kave v županovi pisarni. Mislim, da to pove vse. Na tak način je sodelo-
vanje med gospodarstvom in lokalno skupnostjo popolnoma nemogoče. 
Drugi pogoj je, da moraš kot župan vzpostaviti tudi personalen, ne samo 
profesionalen odnos s predstavniki, ki zaposlujejo v lokalnem prostoru. Mi 
smo uvedli neformalna srečanja. Poseben sprejem za gospodarstvenike, ki 
ga imamo dvakrat na leto. Povabimo jih na večerjo in se pogovorimo o 
njihovih pričakovanjih in potrebah. Tako se vzpostavi odnos med partnerji. 
Sam osebno pa menim, da je treba narediti še korak naprej. Mislim, da 
mora dat župan veljavo in pomen lokalnim gospodarstvenikom. Vedno 
javno poudarjam, da bi bilo brez njih delovanje lokalne skupnosti nemo-
goče. Bolj kot finančno pomoč pričakujejo priznanje za svoje delo. To ne 
stane nič, ima pa lahko izjemen učinek. Poleg tega se mora župan sam 
izjemno angažirati. Jaz osebno hodim tudi na gospodarske zbornice. Ker 
poznam specifike lokalnih subjektov, vem, kaj in kako se proizvaja. Potem 
jih podpreš pri vseh priložnostih. Pri meni je bilo zelo pozitivno to, da jim 
lahko odprem nekatera vrata, tudi z znanjem tujih jezikov. Včasih služim 
kot prevajalec. Vendar to ne v smislu, vi tega ne znate, temveč v smislu, kaj 
lahko naredimo skupaj.


