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POROČILO NADZORNEGA ODBORA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE 

V sredo, 4.4.2018  se je v prostorih Skupnosti občin Slovenije sestal Nadzorni odbor 

Skupnosti občin Slovenije, ki je v skladu z 31. členom Statuta SOS pregledal finančno in 

materialno poslovaje skupnosti v letu 2017. Na sestanku sta ob članih Nadzornega odbora 

SOS sodelovala tudi generalna sekretarka skupnosti, Jasmina Vidmar in računovodja, 

Gorazd Bedenik.  

 

Uvodoma je generalna sekretarka predstavila finančno in materialno poslovanje v letu 2017, 

s posebnim poudarkom na nekaterih postavkah. Nadzorni odbor  se je tako seznanil z 

doseženimi prihodki v letu 2017, ter porabo sredstev. Posebej se je seznanil z obsegom in 

vsebino službenih poti v tujino zaposlenih na sekretariatu SOS  ter pogojih in pravilih teh 

potovanj v tujino ter obsegom domačih službenih poti.  V razpravi so se dotaknili še 

evropskih projektov, ki pomembno pripomorejo k finančni stabilnosti SOS, preverjali so 

finančni tok projektnih prihodkov in odhodkov ter predlagali, da se v naslednjih finančnih 

poročilih in načrtih oba prikažeta posebej.    

 

Posebej so se seznanili z načrtom financiranja za leto 2018. V razpravi so se seznanili z 

zmanjšanjem višine sredstev iz naslova članarine občin članic ter o razlogih za predlagano 

porabo presežka denarnih sredstev na računih v letu 2018.  

 

V daljši razpravi so obravnavali tudi prošnjo občine Litija, ki se je obrnila na vodstvo 

skupnosti  s prošnjo po odpisu  plačila članarine za leti 2015 in 2016.  
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SKLEPI:  

1. Nadzorni odbor se je seznanil s finančnim in materialnim poslovanjem Skupnosti 

občin Slovenije v letu 2017  in na finančno poslovanje v preteklem letu ni imel 

pripomb. Članice in člani pa so predlagali, da se tako v finančnem poročilu kot v 

finančnem načrtu finančni tok prihodkov in odhodkov projektov opredeli posebej.  

2. Nadzorni odbor se je seznanil z obsegom, nameni ter pravili za sodelovanje na  

službenih poteh v tujino, ki so jih zaposleni v sekretariatu SOS opravili v letih 2016 in  

2017. Na opravljene službene poti  v tujino nima pripomb.  

3. Nadzorni odbor se je prav tako seznanil s situacijo, ko se predujem finančnih sredstev 

iz projekta INTENSS  v letu 2016 ni časovno razmejil na leta nastajanja stroškov 

izvajanja projekta, kar bi posledično pomenilo, da stroški projekta Intenss v višini 32. 

038 eur v letošnjem letu nimajo finančnega kritja.  Zato soglaša, da se sredstva v višini 

32.038 eur zagotovijo iz presežka sredstev na računu skupnosti ter predlaga 

Predsedstvu in Skupščini, da to potrdita.  

4. Seznanil se je tudi s sklepom predsedstva iz seje  5. septembra 2017, s katerim je 

predsedstvo odločilo pri Inštitutu za lokalno samoupravo v Mariboru naroči študijo o 

financiranju občin  in metodologijo za izračun potrebnih finančnih sredstev za občine.  

V skladu s sklepom predsedstva naj bi se sredstva v višini 14.945,00 EUR za 

omenjeno študijo pokrila iz sredstev SOS  v letu  2017. Ker študija ni bila zaključena v 

letu 2017, bo plačilo realizirano v letu 2018. Zato predlaga Predsedstvu in Skupščini, 

da se  sredstva v višini 14.945,00, 00 eur zagotovijo iz presežka sredstev na računu.  

5. Seznanil se je tudi z dejstvom znižanega celotnega zneska iz naslova članarin občin 

članic in posledičnega znižanja razpoložljivih prihodkov za leto 2018.   

6. Prisotni članice in člani nadzornega odbora predlagajo Predsedstvu in Skupščini 

Skupnosti občin Slovenije, da predlagano finančno poročilo za leto 2017  ter načrt 

financiranja za 2018  sprejmejo.  

7. Nadzorni odbor se je seznanil s prošnjo Občine Litija, ki je bila naslovljena na 

Predsedstvo SOS, in v kateri ta prosi za odpis obveznosti iz naslova plačila članarine 

za leti 2015 in 2016 v višini 4.507,96. Predsedstvo je po obravnavi predlagalo, da se 

občini Litija stopi nasproti in se ji višina dolga iz naslova članarine zmanjša za 

polovico. Po mnenju nadzornega odbora prošnji občine Litija ni mogoče ugoditi. Vse 



občine članice so se in se še soočajo s pomanjkanjem finančnih sredstev, kar pa jih en 

odvezuje obveznosti, da poravnavajo članarino za članstvo v SOS. Skupnost občin 

Slovenije ohranja višino članarine na nizki ravni, zadnji popravek članarine je bil leta 

2011. Glede na delež članarine SOS v proračunu občine  /0,015%,/ ne gre za višino 

sredstev, ki jih občina  in občine ne bi mogle pokriti, pa četudi v daljšem časovnem 

obdobju.  

 

Nadzorni odbor SOS 

Predsednik,   

Mitja Horvat, lr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


