
                                  
Maribor, Ljubljana, 6. junij 2017 

 

 

Spoštovane županje, spoštovani župani, 

 

 

Skupnosti občin Slovenije in Računsko sodišče Republike Slovenije Vas vljudno vabita na  

srečanje in pogovor glede opravljenih revizij na temo 

 

financiranja primerne porabe občin v 2014/2015 in 

učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega 

načrtovanja občin, 

ki bo potekalo v torek, 20. junija 2017, s pričetkom ob 12.00 uri 

v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna. 

 

 Program srečanja: 
 

Prihod, registracija, klepet 

Otvoritev srečanja in pozdravni nagovor  Bojan Kontič, predsednik SOS 

Predstavitev revizije »Primerna poraba 

občin v letih 2014–2015« 

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS 

Mag. Aleksej Šinigoj, vrhovni državni revizor  

Odziv Ministrstva za javno upravo in 

Ministrstva za finance 

predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva 

za javno upravo 

Odzivi županov  

Razprava 

Predstavitev revizije » Časovna učinkovitost 

državnih nosilcev urejanja prostora pri 

prostorskem načrtovanju občin« 

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS 

Dr. Miroslav Kranjc, vrhovni državni revizor 

Razprava 

 

 

Predsednik Računskega sodišča, Tomaž Vesel s sodelavci bodo uvodoma predstavili 

izsledke revizije ter (še neobjavljeno) mnenje Računskega sodišča o učinkovitosti poslovanja 

Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in Ministrstva za lokalno samoupravo, v 

delu, ki se nanaša na financiranje primerne porabe v letih 2014 in 2015.  

 

Skozi pregled revizije bo predstavljen sistem financiranja občin z vidika Računskega sodišča, 

svoj odziv na izsledke revizije bodo predstavili tudi predstavniki Ministrstva za finance in 

Ministrstva za lokalno samoupravo, srečanje pa bo predvsem priložnost, da tudi županje in 

župani na podlagi predstavljenih izsledkov revizije podate svoje mnenje in stališča.  

 

Predstavitvi in razpravi na temo zadevne revizije bo sledila predstavitev (še neobjavljene) 

revizije Računskega sodišča RS na temo učinkovitosti državnih nosilcev urejanja prostora pri 

prostorskem načrtovanju občin. Cilj revizije je bila predvsem preverba časovne učinkovitosti 



izbranih državnih nosilcev urejanja prostora pri prostorskem načrtovanju občin, v revizijo pa 

so zajeli Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za kulturo. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Bojan Kontič, l.r. 

predsednik Skupnosti občin Slovenije 

Tomaž Vesel, l.r. 

predsednik Računskega sodišča RS 

 

                                                                  

                                    

 


