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Zadeva:    Tolmačenje glede statusa združenja občin po Zakonu o lokalni samoupravi

Zveza: Priporočilo Komisije za preprečevanje korupcije glede nezdružljivosti 
(ne)poklicnih (pod)županov s funkcijo članstva v organih upravljanja oz. nadzora v 
skupnosti / združenju občin Slovenije, št. 06244-20/2019/23 22008 z dne 8. 5. 2020

S strani Komisije za preprečevanje korupcije smo prejeli Priporočilo glede nezdružljivosti 
(ne)poklicnih (pod)županov s funkcijo članstva v organih upravljanja oz. nadzora v skupnosti / 
združenju občin Slovenije, št. 06244-20/2019/23 22008 z dne 8. 5. 2020. 

Seznanjamo vas, da smo v zvezi s tem v 86.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) dodali nov šesti odstavek, ki odpravlja navzkrižje določb Zakona 
o lokalni samoupravi in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede nezdružljivost 
funkcij in zastopanja v organih reprezentativnih združenj občin. Z dopolnitvijo člena Zakona o 
lokalni samoupravi gre ta pravica vsem voljenim funkcionarjem, v skladu s 34.a členom Zakona 
o lokalni samoupravi so to člani občinskega sveta, župan in podžupan občine, ne glede na to, 
ali svojo funkcijo opravljajo nepoklicno ali poklicno. Z navedeno dopolnitvijo zakona bodo lahko 
reprezentativna združenja (poklicni ali nepoklicni funkcionarji) tudi v prihodnje predstavljala
interese svojih članic (občin) pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali 
druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice, obveznosti in odgovornosti občin, ali se 
s predpisi kako drugače posega v njihove koristi. Dopolnitev je objavljena v Zakonu o 
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Ur. l. RS, 
št. 80/20), ki je začel veljati 31. 5. 2020.

S spoštovanjem!

                                                                    Urška Ban
                                                             Državna sekretarka

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 
KORUPCIJE

Simon Savski
Namestnik predsednika

anti.korupcija@kpk-rs.si



V vednost:
- Ministrstvo za pravosodje gp.mp@gov.si
- Združenje mestnih občin Slovenije zmos@koper.si
- Združenje občin Slovenije info@zdruzenjeobcin.si
- Skupnost občin Slovenije info@skupnostobcin.si
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