
 

 
3. februar 2017, občina Podčetrtek 

 

Zapis 14. redna seja predsedstva SOS 

Datum 3.2.2017 

Ura od 9.30 do 13.00 ure 

Kraj Občina Podčetrtek 

 

Prisotni (priloga –lista prisotnih) 

 

 

Predlagan naslednji dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled zapisnika prejšnje seje  

3. Informacija o pogajanjih za povprečnino 

4. Predlog Zakona o javnih financah (predstavnici MF) 

5. Predlog Zakona o financiranju občin (predstavnika MJU) 

6. Sprememba operativnega programa za obdobje 2014-2020 in črpanje evropskih sredstev 

za občine (predstavniki SVRK) 

7. Pobuda za zakonsko ureditev lastništva javnih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč  

8. Delo komisij in delovnih skupin SOS 

9. Razno  

- Naknadna imenovanja v Komisije SOS 

- Imenovanje v Delovno skupino za pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in 

predstavnikov pri pripravi regijskega izvedbenega načrta za obdobje 2017 – 2020 

- Informacije v zvezi s pripravami na kongres občin 

- Informacija o študijskem obisku Srbije s SOS 

 

 

SKLEPI: 

1 Predsedstvo SOS se je seznanilo z odgovorom ZOS, da se ne strinja s pobudo 

predsedstva SOS za združitev vseh treh združenj občin. Predsedstvo SOS zato 

predlaga združitev SOS in ZMOS, v prehodnem obdobju enega leta pa ureditev 

statusa med združenjema. 

2 Članice in člani predsedstva so potrdili dnevni red. 

3 Predsedstvo SOS je potrdilo zapisnik 13. seje predsedstva SOS. 

4 Predsedstvo SOS se ne strinja s predlagano povprečnino in še enkrat ugotavlja, da 

imajo občine s strani državnega proračuna zagotovljenih premalo sredstev za 

delovanje občin in so zato prisiljene porabljati sredstva za investicije, kar pa vpliva 

na razvoj celotne države in predvsem povzroča neenake pogoje bivanja prebivalk 

in prebivalcev v različnih območjih v Sloveniji. 

Predsedstvo SOS zato predlaga, da se pripravi strategija kako zakonsko določiti 

povprečnino in se z ministrstvom uskladi terminski plan. 



5 Predsedstvo SOS se strinja s stališčem komisije za proračun in javne finance pri SOS 

do predloga Zakona o javnih financah, ter predlaga, da se sprejme zakon, ki bo 

usklajen tudi z občinami. 

6 Predsedstvo SOS je obravnavalo predlog Zakona o financiranju občin, ki se nahaja 

v javni obravnavi. SOS bo stališče do zadevnega zakona v skladu s pripombami 

občin in komisije za javne finance in proračun pri SOS posredovala v roku na 

pristojno ministrstvo 

7 Predsedstvo SOS se je seznanilo s predvidenimi spremembami operativnega 

programa za obdobje 2014-2020 in črpanjem evropskih sredstev za občine. 

8 Predsedstvo SOS podpira pobudo za zakonsko ureditev lastništva javnih cest, ki 

potekajo preko zasebnih zemljišč ter opozarja, da je treba problem rešiti sistemsko s 

strani države oziroma pristojnega ministrstva. 

9 Predsedstvo SOS se strinja, da SOS naslovi pismo na predsednika Vlade RS, v 

katerem je nujno opozoriti na premalo aktivnost ministrstev, v katera pristojnost 

sodi tudi področje Romov ter nujnost sprejema zakona (sprememba in dopolnitev 

Zakona o Romski skupnosti). Pričakuje se intenziviranje delovanja ter 

pripravljenost za iskanje nujnih rešitev, na katere občine opozarjajo že vrsto let.  

10 Predsedstvo SOS se strinja z včlanitvijo Združenja Forum romskih svetnikov 

Slovenije kot zunanjih članov v SOS z namenom boljšega sodelovanja med 

romskimi svetniki in občinami, izobraževanja zdajšnjih Romskih svetnikov pa tudi 

bodočih, da bodo svoje poslanstvo bolje opravljali in bili partnerji občinam 

(vzpostavitev vezi med Romi in občinami).  

11 Predsedstvo SOS podpira pobudo, da se Združenje Forum romskih svetnikov 

Slovenije aktivno vključi v akcijo Dneva odprtih vrat, ki ga vsako leto organizirajo 

SOS in občine članice, vendar se bi Romski dan odprtih vrat izvajal 8. aprila, na 

Svetovni dan Romov. 

Predsedstvo SOS se strinja, da SOS in Združenje Forum romskih svetnikov 

Slovenije vsako leto podelita priznanje Razvojno kolo občini, ki je v preteklem letu 

največ naredila za izboljšanje položaja Romske skupnosti in njihovo integracijo. 

12 Predsedstvo SOS se je seznanilo z delom komisij SOS. 

13 Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentirane članice, Silvane Zadel iz občine 

Sežana, v Komisijo za občinsko redarsko službo pri SOS. 

14 Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentiranega člana, Gregorja Gombošija iz 

občine Medvode, v Komisijo za zaščito in reševanje pri SOS. 

15 Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentirane članice, Sabine Spanjol iz občine 

Medvode, v Komisijo SOS za kulturo. 

16 Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentiranega člana, Roka Tomšiča iz občine 

Medvode, v Komisijo za mladinsko politiko pri SOS. 

17 Predsedstvo SOS na pobudo občine Medvode razrešuje iz članstva komisij SOS 

predstavnika občine Medvode, Francija Jeraja iz Komisije za zaščito in reševanje pri 

SOS in Tomaža Kuralta iz Komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri 

SOS. 

18 Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje člana v DS za pripravo predloga zakona o 

dolgotrajni oskrbi (Podskupina za pravice, zavezance in ugotavljanje 

upravičenosti): Andreja Slugo, vodjo oddelka za družbene dejavnosti Občine Krško 

in predsednika Komisije za socialo in zdravstvo SOS. 



19 Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje članic pri pripravi regijskega izvedbenega 

načrta za obdobje 2017 – 2020, in sicer sledečih predstavnic LS:  

1. Lilijana Zorko, Maribor 

2. Karmen Purg, Hoče Slivnica, 

3. Milena Ropoša, Duplek  

4. Irena Jereb, Slovenska Bistrica, 

5. Nataša Koderman, Ptuj  

6. Marjana Blažke, Ruše, 

7. Zdenka Frank, Kidričevo, 

8. Marinka Bezjak Kolenko, Markovci 

20 Predsedstvo SOS se je seznanilo z informacijami glede obiska Srbije in partnerske 

asociacije v Republiki Srbiji – Stalne konferencije gradova in opština Srbije (SKGO). 

21 Predsedstvo SOS se je seznanilo in podprlo sodelovanje SOS na regionalni 

konferenci o participaciji v proračunskih procesih, ki jo meseca maja organizira  

Računsko sodišče RS. 
 

 

 

 

Zapis seje 

Predsedstvo SOS se je sestalo na 14. seji predsedstva v občini Podčetrtek. Navzoče je na 

začetku pozdravil predsednik SOS, Bojan Kontič. Uvodoma je podal informacijo o 

korespondenci z ZOS glede združitve vseh treh združenj. Povedal je, da je ZOS zavrnilo 

sodelovanje na konferenci in se tudi ne strinja z združitvijo vseh treh asociacij občin, temveč 

so predlagali koordinacijo vseh treh združenj. Nadaljeval je, da se zato naj v SOS sprejme 

odločitev, da se združita SOS in ZMOS. Prestopni rok v katerem se bo uredil status med SOS 

in ZMOS bi bil 1 leto oziroma letos, vsekakor pa pred volitvami.  

Župani so se strinjali s predlaganim oziroma podprli združenje asociacij, ter predlagali, da se 

izpeljejo postopki za združitev. Nato je predsednik predal besedo županu Petru Misji, ki je 

pozdravil navzoče v občini Podčetrtek. 

SKLEP 1: Predsedstvo SOS se je seznanilo z odgovorom ZOS, da se ne strinja s pobudo 

predsedstva SOS za združitev vseh treh združenj občin. Predsedstvo SOS zato predlaga 

združitev SOS in ZMOS, v prehodnem obdobju enega leta pa ureditev statusa med 

združenjema. 

k točki 1  

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA  

Bojan Kontič je ugotovil, da je predsedstvo sklepčno. Članice in člani predsedstva so potrdili 

dnevni red.  

SKLEP 2: Članice in člani predsedstva so potrdili dnevni red.  

 



k točki 2  

PREGLED ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE  

Zapisnik prejšnje seje so članice in člani predsedstva SOS prejeli z gradivi po elektronski 

pošti.  

SKLEP 3: Predsedstvo SOS je potrdilo zapisnik 13. seje predsedstva. 

 

 

Informacija o pogajanjih za povprečnino 

 

Bojan Kontič je povedal, da potekajo pogajanja  za višino povprečnine, zaradi dogovora 

vlade s sindikati javnega sektorja. Izpostavil je, da financiranje gradimo na abstraktni občini, 

ki ne obstaja in potem razkorak naknadno rešujemo. Povprečnina je prenizka in ni skladna s 

potrebami občin. Nadaljeval je, da je v tem trenutku 530€. Predlagali smo povišanje za 6€, 

zato nismo zadovoljni s ponujenim in sporazuma ne moremo podpisat. 

 

Razprava – Marija Janc, Andrej Fištravec, Jože Kužnik, Ivan Molan, Aco Franc Šuštar, Ivan 

Žagar, Srečko Ocvirk, Marko Mravlja, Marjan Kardinar in Marko Rupar. 

Marija Janc, državna sekretarka MF je povedala, da je bil predlog občin 535,5€, MF pa je 

ponudilo 533€. Predsedstvo je seznanila, da bodo iz ministrstva o odločitvi glede višine 

povprečnine, dali odgovor tekom tega dne. 

Župani so opozorili, da za (male) občine minimalno zvišanje povprečnine ne predstavlja 

bistvene razlike, pogovarjati se bi morali o investicijah ter se pogajati na dolgi rok. Prav tako 

bo prišlo do povišanja stroškov zaradi vrtcev, za izpolnjevanje zakonskih nalog pa je država 

dolžna zagotoviti sredstva za občine, sicer je treba zakon spremenit. Župani so opozorili na 

problem zavez, ki so jih občine dale pri investicijah (komunala,…) in jih je treba realizirat, ter 

dodali, da če se bi povečala povprečnina, bi občine in država boljše funkcionirale. Kot primer 

je bil naveden koncept v tujini, kjer so države bolj razvite glede na delež javnih sredstev, ki 

so vodena preko občin. Na drugi strani na nacionalnem nivoju nimamo izdelane strategije ( 

ali gremo proti Balkanu, kjer je 5% ali proti zahodu, kjer je namenjenih 15% sredstev), prav 

tako je država zelo centralizirana. 

Izpostavili so, da se sedaj pogovarjamo le o plačah (pogajanja s sindikati), treba pa je 

spremeniti ZFO oziroma spremljajočo zakonodajo. 

Zastavljeno je bilo vprašanje zakaj občine ne dobijo razlike sredstev pri povprečnini in kaj bi 

ta znesek pomenil za državni proračun. Predstavnica MF je povedala, da smo zaradi 

gospodarske krize sprejeli 148. člen Ustave, da bomo do leta 2020 porabili toliko, koliko 

bomo ustvarili in da bomo presežek porabe postopno zmanjševali. Letno bi morali 

primanjkljaj zmanjšati za 0,6 točke, zato ni denarja niti za občine, niti ostale, slediti moramo 

fiskalnemu pravilu. Povedala še je, da ko se bo odpiral proračun za 2018, bodo ponovno 

odprti za pogajanja. Na drugo vprašaje ni dala odgovora. 

Povedano je bilo, da bi to pomenilo za državo približno 260mio €. Prav tako so župani 

opozorili, da ko so pri pogajanjih popustili zdravnikom, bi morali vedet, da bo to prineslo 

posledice, ne glede na fiskalno pravilo. Na drugi strani občin ne bi smeli enačiti s sindikati, 

temveč se pogovarjati kot z enakovrednim partnerjem, saj so občine podaljšana veja oblasti. 

Sindikati imajo tudi dosti članov, medtem ko je županov le 211, zato to izkoriščajo. 

Izpostavili so še, da sindikati skrbijo le za plače, občine pa za vse ostalo ( kanalizacijo, ceste, 



kvaliteto življenja). Danes lahko le opozarjajo, ampak ko ne bo denarja, bo potrebno sprejeti 

(slabe) ukrepe. 

Župani so na izjave, da občine ustvarjajo presežke (v letnih prikazih) pojasnili, da morajo 

občine do 31.12. za 5.1. prihodnje leto zagotoviti plače za vse javne zavode, zato je prikaz 

stanja na računih občin višji. 30mio evrov na računih občin je tretjina sredstev, ki jih občine 

rabijo za mesec januar, zato jih morajo prej zagotovit. 

 

SKLEP 4: Predsedstvo SOS se ne strinja s predlagano povprečnino in še enkrat ugotavlja, da 

imajo občine s strani državnega proračuna zagotovljenih premalo sredstev za delovanje 

občin in so zato prisiljene porabljati sredstva za investicije, kar pa vpliva na razvoj celotne 

države in predvsem povzroča neenake pogoje bivanja prebivalk in prebivalcev v različnih 

območjih v Sloveniji. 

Predsedstvo SOS zato predlaga, da se pripravi strategija kako zakonsko določiti povprečnino 

in se z ministrstvom uskladi terminski plan. 

 

 

Predlog Zakona o javnih financah 

 

Marija Janc, državna sekretarka MF je povedala, da je bilo kar nekaj sestankov na temo ZJF. 

Pred enim letom je bila vsebina zakona predstavljena v Krškem, po tem se je nabralo precej 

pripomb. Povzela je zakon v delih, ki najbolj zadeva občine. 

Glede srednjeročnega načrtovanja v delu, ki pomeni operacionalizacijo fiskalnega pravila, je 

povedala, da se priprava proračunov začne že novembra letos za pripravo proračuna za leto 

2019, 2020. Pričakujejo sodelovanje občin, da povedo kaj so njihovi pod/programi za 

naslednja 3 leta. Morajo biti finančno ovrednoteni na eni strani in viri na drugi strani. To 

predstavlja okvir največjih odhodkov- odlok o najvišjih možnih odhodkih, ki ga je treba do 

konca aprila posredovati na evropske institucije. 

Povedala je, da gre za 2 ločena dokumenta pri pripravi proračuna, zato da se izognejo 

začasnemu financiranju, ki povzroča nemalo težav. 

Glede vsebinskega dokumenta pripravljenega proračuna občin je povedala, da ožji deli 

lokalnih skupnosti več niso posredni proračunski uporabniki. Na pobudo občin so označeni 

kot nosilci nalog, niso jim odvzete pristojnosti niti odgovornosti. Njihov finančni  načrt bo 

del posebnega dela proračuna občine. Ne ukinjajo pa subjektivitete. 

Za priprave finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov je povedala, da bodo 

tudi zavezani za dvo - letne načrte. Pripravljene finančne načrte posrednih proračunskih 

uporabnikov je treba potrditi, poraba se bo spremljala preko plačilnega prometa, zagotovi se 

informacija kako in za kakšne namene porabljajo denar v skladu s finančnim načrtom. 

Pripravili so tudi  2 informacijski podpori. 

Glede zadolževanja občin ostajajo pogoji nespremenjeni, kvota do katere se lahko občina 

zadolži so občine želele dvig iz 8% na 12%, MF je v predlogu zakona določilo 10%, še vedno 

pa je potrebno soglasje. 

Presežki občin, ker nekaj leta varčujejo denar za investicijo in potem po fiskalnem pravilu, 

onemogoča porabo teh sredstev, če bi občine porabljala taka sredstva bi izkazovale v 

prihodnjem letu primanjkljaj. Upoštevali so, pripombe občin in velja, da je proračun 

uravnotežen, kadar se primanjkljaj pokriva s koriščenjem sredstev na računu. 

 



Razprava – Jasmina Vidmar, Dušan Strnad, Andrej Fištravec in Marjan Kardinar. 

Jasmina Vidmar je povzela pripombe komisije za proračun in javne finance SOS. V razpravi 

je bilo povedano, da se župani strinjajo s sprejemanjem 2 letnih proračunov. Poudarili so, da 

je načrte razvojnih programov ( DIIP,IP,…) potrebno pripraviti pred sprejemom proračuna, 

kar je težava, zato bi predlagali fleksibilnost pri rokih, podobno pa velja pri finančnih 

najemih. 

 

SKLEP 5: Predsedstvo SOS se strinja s stališčem komisije za proračun in javne finance pri 

SOS do predloga Zakona o javnih financah, ter predlaga, da se sprejme zakon, ki bo usklajen 

tudi z občinami. 

 

Predlog Zakona o financiranju občin 

 

Dr. Nejc Brezovar, državni sekretar MJU je povedal, da bo do 13.2. v obravnavi predlog 

ZFO-1. Zakon ne predstavlja revolucije ampak evolucijo, prinaša namreč manjše spremembe. 

Predstavil je 3 ključne spremembe in sicer pri določitvi povprečnine se upošteva tudi 

makroekonomsko stanje države; odhodki na 7. področjih, kjer naj formula predstavlja realne 

podatke (največ stroškov je z vrtci, oskrba za starejše, zato so vpeljali do 6 let starosti in 

dodatno nad 75 let) in sofinanciranje skupnih občinskih uprav pri čemer je največ polemik. 

Namen je, da se vključi čim več občin (črpanje EU sredstev, pravne pisarne,…) in se zagotovi 

sodelovanje občin v velikem obsegu oz. se še poveča. 

 

Razprava - Andrej Fištravec, Dušan Strnad Marjan Kardinar, Ivan Molan in Jasmina 

Vidmar. 

Opozorili so, da upoštevanje makroekonomskega stanja pomeni nov manevrski prostor za 

državo, ki se bo sklicevala na to pri določanju povprečnine, ter da se pogajamo brez jasnih 

analiz. Glede SOU so povedali, da je treba bolj funkcionalno pristopiti k ureditvi, 

povezovanje namreč ni vedno optimalno, ni smiselno, treba je upoštevati potrebe občin. 

Dodati je treba tudi dodatne kriterije kot so število prebivalcev, površina oz. ozemlje,… 

Glede SOU je bilo povedano, da bo Državni svet iskal rešitve popravkov tega zakona. 

Izpostavili so, da občine, ki imajo status regijskih središč, imajo podeželske probleme 

(infrastruktura, …), prav tako imajo enake naloge kot mestne, zato bi potrebovale dodatna 

sredstva. 

Predlog je bil, da se določi metodologija, ki bi veljala v primeru znižanja povprečnine, torej 

da se znižajo standardi v skladu z znižanjem povprečnine zaradi makroekonomskega stanja. 

 

SKLEP 6: Predsedstvo SOS je obravnavalo predlog Zakona o financiranju občin, ki se nahaja 

v javni obravnavi. SOS bo stališče do zadevnega zakona v skladu s pripombami občin in 

komisije za javne finance in proračun pri SOS posredovala v roku na pristojno ministrstvo. 

 

 

Sprememba operativnega programa za obdobje 2014-2020 in  

črpanje evropskih sredstev za občine 

 

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, SVRK je predsedstvu podal 

informacije glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji. 



Po besedah mag. Suvorova je Evropska komisija na novo določila kriterije delitve sredstev 

državam članicam in tako naj bi Slovenija prejela 56 milijonov evrov dodatnih sredstev. 

Komisija je nakazala, da naj bi se ta sredstva porabljala za potrebe vodenja migrantske 

politike, bo pa priložnost tudi za dodatno podporo nekaterih drugih področij. Na osnovi 

analize stanja potreb naj bi okrepili področja urejanja problematike odpadnih voda in 

zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, pa tudi področje protipoplavne varnosti. Povedal je, da se 

bodo v mesecu februarju začeli pogovori med resursi. Do konca februarja bi radi predstavili 

prvo povabilo glede korakov za razvoj regij in dogovor. 

 

Razprava - Ivan Žagar, Marjan Kardinar in Andrej Fištravec. 

Župani so opozorili, da je nujno potrebno okrepiti področje razvoja regij, saj se razlike med 

zahodnim in vzhodnim delom Slovenije še naprej intenzivno večajo. Skrb države bi morala 

biti usmerjena v izenačevanje življenjskih pogojev vseh ljudi. Glede na to, da se odpira 

operativni program, kar je dober znak, je pa pri tem potreben teritorialni dialog, ki bo 

partnerski in bo uveljavil rešitve z dolgoročno razvojno komponento. 

 

SKLEP 7: Predsedstvo SOS se je seznanilo s predvidenimi spremembami operativnega 

programa za obdobje 2014-2020 in črpanjem evropskih sredstev za občine.  

 

 

Pobuda za zakonsko ureditev lastništva javnih cest,  

ki potekajo preko zasebnih zemljišč 

 

Bojan Kontič je uvodoma povedal, da so s strani ministrstva na Državni svet prejeli odgovor 

da predlagana rešitev ne bo mogoča. Rešitev vidijo v kompromisu, da lokalne skupnosti 

pridobijo ta zemljišča (možnost razlastninjenja), kar pa pomeni dodatne stroške, ki bodo 

enormni. 

 

Razprava - Marjan Kardinar, Ivan Strnad, Peter Misja, Srečko Lampret, Jože Kužnik in 

Franc Aco Šuštar. 

Župani so razpravljali, da gre za zadevo, ki jo je treba urediti. Povedali so, da je že potekal 

posvet na to temo, ki je bil zelo obiskan, kar kaže na problematiko. Takrat so na koncu 

posveta sprejeli 23 zaključkov, predlogov, pobud, vendar se od takrat ni nič zgodilo.  

Župani so povedali, da nasilno pridobiti taka ozemlja ni rešitev, v občinah pa razmišljajo o 

različnih načinih rešitve trenutne situacije - preko komasacij. Povedali so še, da bodo tudi 

strokovne službe dale mnenje k predlogu zakona, zato bi veljalo počakati na njihova stališča.. 

Državno sekretarko so opozorili na dodatne stroške občin in navedli primer občine, ki je 

prejela račun v višini 16.000 €, nepremičnina pa se za cesto uporablja že 90 let. 

Župani so podali tudi nekaj predlogov, kot npr. za kategorizirane ceste, ki so bile v razpravi, 

pa se nihče ni priglasil, bi moralo šteti, da je dano soglasje ali simbolična odškodnina, npr. 

kmetijsko zemljišče. Prav tako bi za cesto, ki je že 10 let v javnem interesu, moral veljati 

brezplačni prenos, sicer pa minimalna odškodnina. Ministrstvo za javno upravo bi moralo 

najti rešitev, ki bi bila usklajena partnersko med državo in občinami. 

 



SKLEP 8: Predsedstvo SOS podpira pobudo za zakonsko ureditev lastništva javnih cest, ki 

potekajo preko zasebnih zemljišč ter opozarja, da je treba problem rešiti sistemsko s strani 

države oziroma pristojnega ministrstva. 

 

 

Delo komisij in delovnih skupin SOS 

 

Jasmina Vidmar je povzela delo komisij SOS. Povedala je, da se je sestala komisija za 

predšolsko vzgojo in šolstvo. Komisija je obravnavala Osnutek sprememb Pravilnika o 

standardih in normativih za prostor in opremo vrtca, ki ga obravnava na ministrstvu 

ustanovljena Delovna skupina. Glede na, v delovni skupini predlagane spremembe, so 

članice in člani ob pregledu teh ugotovili, da bi številne predlagane spremembe samo še 

višale že tako visoki standard pri gradnji in opremi vrtce. Zato je komisija zapisala ključna 

izhodišča, na katerih bi morala biti sprememba pravilnika utemeljena.  

Dvakrat se je sestala tudi komisija za proračun in javne finance. Komisija je obravnavala 

predlog zakona o javnih financah, predlog zakona o računovodstvu ter predlog sprememb in 

dopolnitev Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (več v gradivu in pri prejšnji točki). 

Povedala je, da se je sestala tudi komisija za občinsko redarsko službo. Komisija je 

obravnavala pobudo, da se prevodi naredijo s strani SOS, stroški pa se pokrijejo s strani 

občin, ki jih bodo prevzele. V sklopu obravnave predloga Uredbe o delovnih mestih 

občinskih redarjev, so pregledali predlagana nova delovna mesta v okviru občinskih 

redarstev. Člani so obravnavali tudi Predlog novele ZFO-1, še posebej 26. člen (financiranje 

SOU). V nadaljevanju sestanka so člani govorili o poročilu sodelovanja v preventivni akciji 

uporabe mobilnih telefonov in sodelovanju z AVP. Na koncu so se še seznanili s stanjem 

ZOR-ed , ki je bil 2.2. potrjen na odboru. 

Na komisiji za integracijo romske skupnosti so članice in člani ter vabljene občine z 

Romsko skupnostjo obravnavali Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Romski 

skupnosti, Osnutek Nacionalnega programa ukrepov vključevanja Romov Vlade Republike 

Slovenije za obdobje 2016-2021 ter predlog Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije o 

sodelovanju s SOS. Podali so pobudo za naslovitev dopisa predsedniku vlade, da je treba 

nujno pristopit k spremembi zakona, saj problematika že dalj časa ni bila naslovljena, 

ministrstva niso aktivna, občine pa so prepuščene same sebi. 

 

SKLEP 9: Predsedstvo SOS se strinja, da SOS naslovi pismo na predsednika Vlade RS, v 

katerem je nujno opozoriti na premalo aktivnost ministrstev, v katera pristojnost sodi tudi 

področje Romov ter nujnost sprejema zakona (sprememba in dopolnitev Zakona o Romski 

skupnosti). Pričakuje se intenziviranje delovanja ter pripravljenost za iskanje nujnih rešitev, 

na katere občine opozarjajo že vrsto let.  

SKLEP 10: Predsedstvo SOS se strinja z včlanitvijo Združenja Forum romskih svetnikov 

Slovenije kot zunanjih članov v SOS z namenom boljšega sodelovanja med romskimi svetniki 

in občinami, izobraževanja zdajšnjih Romskih svetnikov pa tudi bodočih, da bodo svoje 

poslanstvo bolje opravljali in bili partnerji občinam (vzpostavitev vezi med Romi in 

občinami).  

SKLEP 11: Predsedstvo SOS podpira pobudo, da se Združenje Forum romskih svetnikov 

Slovenije aktivno vključi v akcijo Dneva odprtih vrat, ki ga vsako leto organizirajo SOS in 



občine članice, vendar se bi Romski dan odprtih vrat izvajal 8. aprila, na Svetovni dan 

Romov. 

Predsedstvo SOS se strinja, da SOS in Združenje Forum romskih svetnikov Slovenije vsako 

leto podelita priznanje Razvojno kolo občini, ki je v preteklem letu največ naredila za 

izboljšanje položaja Romske skupnosti in njihovo integracijo. 

SKLEP 12: Predsedstvo SOS se je seznanilo z delom komisij SOS. 

 

 

Razno 

Naknadna imenovanja v Komisije SOS  

 

Predsedstvo SOS se je seznanilo z naknadno evidentiranimi v komisije SOS in sprejelo 

naslednje sklepe: 

 

SKLEP 13: Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentirane članice, Silvane Zadel iz 

občine Sežana, v Komisijo za občinsko redarsko službo pri SOS. 

SKLEP 14: Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentiranega člana, Gregorja Gombošija 

iz občine Medvode, v Komisijo za zaščito in reševanje pri SOS. 

SKLEP 15: Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentirane članice, Sabine Spanjol iz 

občine Medvode, v Komisijo SOS za kulturo. 

SKLEP 16: Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje evidentiranega člana, Roka Tomšiča iz 

občine Medvode, v Komisijo za mladinsko politiko pri SOS. 

 

Predsedstvo SOS je v skladu s pobudo občine Medvode o razrešitvi predstavnikov občine v 

komisijah SOS ( zadeva številka: 037-1/2017-1) sprejelo naslednji sklep: 

 

SKLEP 17: Predsedstvo SOS na pobudo občine Medvode razrešuje iz članstva komisij SOS 

predstavnika občine Medvode, Francija Jeraja iz Komisije za zaščito in reševanje pri SOS in  

Tomaža Kuralta iz Komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri SOS. 

 

Imenovanje v Delovno skupino za pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi 

in predstavnikov pri pripravi regijskega izvedbenega načrta za obdobje 2017 – 2020 

 

SKLEP 18: Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje člana v DS za pripravo predloga zakona o 

dolgotrajni oskrbi (Podskupina za pravice, zavezance in ugotavljanje upravičenosti): Andreja 

Slugo, vodjo oddelka za družbene dejavnosti Občine Krško in predsednika Komisije za 

socialo in zdravstvo SOS. 

SKLEP 19: Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje članic pri pripravi regijskega izvedbenega 

načrta za obdobje 2017 – 2020, in sicer sledečih predstavnic LS:  

1. Lilijana Zorko, Maribor 

2. Karmen Purg, Hoče Slivnica, 

3. Milena Ropoša, Duplek  

4. Irena Jereb, Slovenska Bistrica, 

5. Nataša Koderman, Ptuj  

6. Marjana Blažke, Ruše, 

7. Zdenka Frank, Kidričevo, 



8. Marinka Bezjak Kolenko, Markovci 

 

Informacije v zvezi s pripravami na kongres občin 

 

Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju je povedal, da bo na posvetu 

sodelovala Kukovičeva s prispevkom umestitve in primerjave Slovenije z Evropo. Zagotovili 

so visoko udeležbo slovenskih politikov pod pokroviteljstvom predsednika države, ki bo 

imel enourni pogovor s predstavniki občin.  

 

Informacija o študijskem obisku Srbije s SOS 

 

Jasmina Vidmar je povedala, da SOS načrtuje srečanje vodstev SOS in Stalne konferencije 

gradova i opština Srbije (SKGO) med 16.3.-18.3. v Srbiji. Povedala je, da se bi sestali z 

vodstvom konference in govorili predvidoma o javno – zasebnem partnerstvu, črpanju EU 

sredstev /izkušnjah pri pogajanjih, črpanju, projektih, dobrih praksah, sodelovanju/, zaščiti 

vodnih virov skozi spremembo Ustave RS, razvoju turizma, primerih dobrih praks, 

oblikovanju destinacij ter nadaljnjem sodelovanju.  

 

SKLEP 20: Predsedstvo SOS se je seznanilo z informacijami glede obiska Srbije in partnerske 

asociacije v Republiki Srbiji – Stalne konferencije gradova in opština Srbije (SKGO).  

 

 

Regionalna konferenca o participaciji v proračunskih procesih 

 

Jasmina Vidmar je predsedstvo seznanila, da Računsko sodišče RS organizira meseca maja 

regionalno konferenco o participaciji v proračunskih procesih, k aktivnemu sodelovanju pa 

so povabili tudi SOS. 

 

SKLEP 21: Predsedstvo SOS se je seznanilo in podprlo sodelovanje SOS na regionalni 

konferenci o participaciji v proračunskih procesih, ki jo meseca maja organizira  Računsko 

sodišče RS. 
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