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- Sporočilo za javnost – 

- Za takojšnjo objavo –  

 

 

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE  POZVALA PREDSEDNIKA 

VLADE RS K UKREPANJU ZARADI VPLIVA DVIGA CEN 

ENERGENTOV IN PRIČAKOVANIH PODRAŽITEV NA OBČINE 

 

 

Skupnost občin Slovenije je na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila poziv v 

katerem je opozorila na vpliv dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na 

občine ter ga pozvala, da nemudoma ukrepa tudi na tem področju. 

 

Iz aplikacije Skupnosti občin Slovenije za vizualizacijo občinskih podatkov je razvidno, da se 

je odhodek za npr. električno energijo za mesec marec 2022 v primerjavi z mesecem marcem 

2021 zvišal za 20%. Pri tem pa je potrebno upoštevati dejstvo, da občine delujejo v skladu z 

javno naročniško zakonodajo in sklepajo večletne pogodbe, kar pomeni, da so se v kratkem 

obdobju občutno dvignile dogovorjene cene v pogodbah iz javnih naročil, kar sporoča veliko 

resnost in utemeljenost dviga pogodbenih cen. 

 

Opozorili smo tudi, da je potrebno takojšnje ukrepanje na področju zakonodajne ureditve 

javnega naročanja, saj ZJN-3 določa stroge zakonske okvirje v katerih morajo občine delovati, 

kar pa je v trenutnih (in prihajajočih) razmerah zelo oteženo. 

 

SOS je pozvala, da se nemudoma ukrepa in tudi za občine kot temelj delovanja države poišče 

rešitev kot je že bila poiskana za mnoga druga področja (npr. predlagano je besedilo Odloka 

o nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo). 

 

Lep pozdrav,  

Jasmina Vidmar   

  Generalna sekretarka 
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*** 

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, 

ki šteje 179 občin članic. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani 

pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih 

problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s 

tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči. 

 


