
 

 

 

 
 

Maribor,Ljubljana, Koper,  16.11.2015 

 

ŽUPANJAM IN ŽUPANOM 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

Danes, 16.11.2015 je potekala skupna seja predsedstev SOS, ZOS in ZMOS, kjer je bil sprejet 

sklep, da občine ne morejo pristati na ponudbo Vlade RS, da višina povprečnine v letu 2016 

znaša 525 € na prebivalca. Za financiranje občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536 € na 

prebivalca, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila 

zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso 

storila. Šele v kolikor bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne 

spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine.  

 

Zato, da bi dosegli koordiniran nastop in večji pritisk na državo in hkrati opozorili na 

nevzdržnost financiranja lokalne samouprave, ki s tako nizko določeno višino povprečnine 

še dodatno siromaši občanke in občane, so predsedstva vseh treh združenj oblikovala 

naslednji scenosled za prihodnje dneve :  

 

1. Skupna tiskovna konferenca, 18.11.2015 ob 10.00 

Dogovorjeno je bilo, da se županje in župani občin članic vseh treh združenj udeležite 

skupne tiskovne konference v sredo, 18.11.2015 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta 

Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, Ljubljana. Prosimo vas, da se tiskovne konference 

zanesljivo udeležite in, da ste med tiskovno konferenco in po njej medijem na razpolago za 

izjave.  

 

2. Protestna udeležba na seji Državnega zbora (po zaključku tiskovne konference) 

Kakor smo vas združenja občin že pozvala, vas prosimo, da se po zaključku tiskovne 

konference županje in župani skupaj protestno udeležite seje Državnega zbora, saj se bo 

ZIPRS 15/16 obravnaval predvidoma prav na ta dan, torej 18.11.2015.  

 

3. Individualne tiskovne konference po sredini protestni udeležbi seje DZ RS 

Za večji pritisk na državne organe županje in župane tudi pozivamo, da po sredinem 

dogodku skličete lastne tiskovne konference in medijem objasnite, kakšen vpliv bo imelo 

pomanjkljivo financiranje v vašem lokalnem okolju. 

 

 



 

 

 

 
 

4. Skupne seje občinskih svetov (regijske, sub-regijske) 

Prav tako je na skupni seji predsedstev bilo predlagano, da se občine v regiji ali tiste, ki 

uspešno in dobro sodelujete, skličete za javnost odprte skupne seje občinskih svetov na 

temo financiranja občin v letu 2016 in s tem pokažete regijsko in vseslovensko enotnost 

funkcionarjev lokalne ravni, ne le županj in županov, temveč tudi svetnic in svetnikov.  

 

Zaradi izjemne pomembnosti skupnega nastopa, sodelovanja in enotnosti vseh občin vas 

prosimo, da se udeležite tako tiskovne konference kot tudi protestne udeležbe na seji 

Državnega zbora, in nas o svoji udeležbi nujno obvestite najkasneje do torka, 17.11.2015 do 

15.00 ure na info@skupnostobcin.si.  

 

 

 

 

Predsednik SOS 

dr. Ivan Žagar, l.r. 

 

 

Predsednik ZMOS 

Bojan Kontič, l.r. 

 

 

Predsednik ZOS 

Robert Smrdelj, l.r. 
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