
                                                           

                       

Skupnost občin Slovenije in Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z 
Združenjem mestnih občin Slovenije vabita na 

                                                                                           
                                                                  

P O S V E T 

FINANCIRANJE SLOVENSKIH OBČIN

v  ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 9.30 uri, 
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sistem financiranja občin predstavlja ključen element, ki omogoča, spodbuja ali 
zamejujejo lokalni razvoj v najširšem smislu. Z njim je tesno povezana kvaliteta 
življenja občank in občanov, saj razpoložljive finance za občine določajo kvaliteto in 
obseg lokalnih storitev. Prav zato je izjemnega pomena, kakšen je sistem 
financiranja občin in kakšna je višina finančnih sredstev, ki jih občine za izvajanje 
številnih pristojnosti imajo. 

Ob začetku novega vladnega mandata želimo predstaviti dosedanje ugotovitve, 
poglede ter izkušnje županj in županov ter državnih svetnic in svetnikov ter na ta 
način začeti novo razpravo med lokalno in državno ravnjo o nujnosti ureditve sistema 
financiranja občin tako, da bo ta podpiral izvajanje pristojnosti občin. 

* * *

Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta ter z vprašanji in mnenji aktivno 
sodelujete v razpravi!

Predsednik                                                                            Predsednik 
Skupnosti občin Slovenije                                                      Državnega sveta 
Branko Ledinek, l.r.                                                                Alojz Kovšca  



PROGRAM

Uvodni pozdravi 

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta 
Branko Ledinek, predsednik Skupnosti občin Slovenije
Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Uvodne predstavitve

Mednarodne primerjave sistemov financiranja občin v državah članicah EU
Mateja Finžgar, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta 
Univerze v Mariboru

Analiza sistema financiranja občinskih nalog v Sloveniji
mag. Srečko Aleksander Padovnik, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
prof. dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije ob reviziji primerne porabe 
občin
mag. Aleksej Šinigoj, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče Republike 
Slovenije

Izkušnje ter pogledi županj in županov  

dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor

Franc Golob, župan občine Vuzenica in državni svetnik 

Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje 

dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje

Razprava 
* * *

Posvet bosta vodila in povezovala dr. Boštjan Brezovnik s Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru in vodja Interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič. 

* * *

Za udeležbo na posvetu se je treba predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na posvetu 
potrdite do petka, 21. septembra 2018, prek spletnega obrazca in pri tem navedete ime, priimek in 
naslov stalnega prebivališča (zaradi lažjega postopka registracije v recepciji Državnega zbora).
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