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Sklep o lanstvu v združenju mestnih ob in Slovenije in
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Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06
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PORO EVALEC:

župan

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme naslednje sklepe:
1. Mestna ob ina Novo mesto sprejme sklep o lanstvu v Združenju mestnih
ob in.
2. Sklep pri ne veljati z dnem sprejema na Ob inskem svetu Mestne ob ine
Novo mesto in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Mestna ob ina Novo mesto sprejme in potrdi predlog Akta o ustanovitvi
Združenja mestnih ob in Slovenije.

Alojzij MUHI
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO
PRILOGA
- obrazložitev
- predlog akta
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Datum:
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OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

ZDRUŽENJE MESTNIH OB IN SLOVNEIJE

1. OBRAZLOŽITEV
S spremembo zakonodaje, predvsem ZLS ter predpisov s podro ja financiranja ob in se je
status mestnih in ostalih ob in izena il. Ustanovljena sta dva združenja ob in, ki imata status
reprezentativnega združenja - Skupnost ob in Slovenije (SOS) in Združenje ob in Slovenije
(ZOS). Mestne ob ine so vklju ene v posamezno združenje. Podane so bile pobude, najve
s strani mestnih ob in, da bi se oba obstoje a združenja združila, reorganizirala, vendar ni
bilo zadostnega interesa.
Zaradi zastopanja interesov mestnih ob in morajo mestne ob ine med seboj tesneje
sodelovati. Statusa mestnih ob in ni možno popolnoma ena iti z ostalimi ob inami. Mestne
ob ine so dejansko regionalna središ a, tako na upravnem, kulturnem, izobraževalnem,
športnem ter drugih podro jih. Zagotavljajo ve jo število delovnih mest, s tem so povezane
velike dnevne migracije v posamezna gospodarska središ a. Mestne ob ine se tako
sre ujejo s problemi zagotoviti sredstva za delovanje muzejev, galerij, knjižnic, športne ter
komunalne infrastrukture, ki jo uporabljajo vsi okoliški prebivalci. Sre ujejo se s problematiko
urejanja mestnega prometa, tudi potniškega in zagotavljanja zadostnega števila parkiriš za
dnevne migracije. V Sloveniji je 210 ob in, od tega 11 mestnih. Pri odlo anju o zakonodaji, o
posameznih drugih vprašanjih vezanih na razvoj ob in (npr. pri financiranju ob in,
ustanavljanju novih ob in …) mnenje mestnih ob in zvodeni napram številu ostalih ob in.
Združenje mestnih ob in Slovenije mora postati enakopraven partner v razgovorih pri
nadaljnjem razvoju lokalne samouprave. Zastopalo bo interese mestnih ob in na državni in
mednarodni ravni.
Združenje mestnih ob in Slovenije se ustanavlja zaradi opravljanja nalog, ki se nanašajo
predvsem na:
- izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave,
- organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresni evanjem lokalne
samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih ob in,
- obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje
pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi,
- uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih ob in,
- sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti,
- oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter
- opravljanje drugih nalog v skladu z odlo itvami organov združenja.
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Cilj ustanovitve združenja je med drugim tudi, da se povezuje s sorodnimi institucijami in
organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve
znanj in izkušenj s podro ja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.
Zakon o lokalni samoupravi v svojem 86. a lenu omogo a ob inam, da zaradi predstavljanja
in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov
ustanavljajo združenja.
Na besedilo akta o ustanovitvi je pridobljeno pozitivno stališ e Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Akt morajo vse ob ine, ki se bodo vklju ile
v združenje sprejeti v enakem besedilu. Sprejeti akt se posreduje skladno z 86.a
lenom ZLS v hrambo ministrstvu, pristojnemu za lokalno samoupravo.
2. VPLIV NA PRORA UN
Stroški poslovanja združenja se bodo pokrivala z letno lanarino in dohodki iz prispevkov in
dotacij. Združenje bo lahko pridobilo tudi sredstva, ki se zagotavljajo v državnem prora unu.
3. PREDLOG SKLEPA
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme naslednji sklepe:
4. Mestna ob ina Novo mesto sprejme sklep o lanstvu v Združenju mestnih
ob in.
5. Sklep pri ne veljati z dnem sprejema na Ob inskem svetu Mestne ob ine
Novo mesto in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Mestna ob ina Novo mesto sprejme in potrdi predlog Akta o ustanovitvi
Združenja mestnih ob in Slovenije.

Alojzij MUHI
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO
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PREDLOG
Na podlagi 86. a lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
pre iš eno besedilo in 76/08) sprejemajo
- Mestni svet Mestne ob ine Celje na podlagi …….. lena Statuta Mestne ob ine Celje
(objava) na …… seji, dne …………,
- Mestni svet Mestne ob ine Koper na podlagi …….. lena Statuta Mestne ob ine
Koper (objava) na …… seji, dne …………,
- Mestni svet Mestne ob ine Kranj na podlagi …….. lena Statuta Mestne ob ine Kranj
(objava) na …… seji, dne …………,
- Mestni svet Mestne ob ine Ljubljana na podlagi …….. lena Statuta Mestne ob ine
Ljubljana (objava) na …… seji, dne …………,
- Mestni svet Mestne ob ine Maribor na podlagi …….. lena Statuta Mestne ob ine
Maribor (objava) na …… seji, dne …………,
- Mestni svet Mestne ob ine Murska Sobota na podlagi …….. lena Statuta Mestne
ob ine Murska Sobota (objava) na …… seji, dne …………,
- Mestni svet Mestne ob ine Nova Gorica na podlagi …….. lena Statuta Mestne
ob ine Nova Gorica (objava) na …… seji, dne …………,…….
- Mestni svet Mestne ob ine Novo mesto na podlagi …….. lena Statuta Mestne
ob ine Novo mesto (objava) na …… seji, dne …………,
- Mestni svet Mestne ob ine Ptuj na podlagi ……… lena Statuta Mestne ob ine Ptuj
(objava), na …. seji, dne …… ,
- Mestni svet Mestne ob ine Slovenj Gradec na podlagi …….. lena Statuta Mestne
ob ine Slovenj Gradec (objava) na …… seji, dne ………… in
- Mestni svet Mestne ob ine Velenje na podlagi …….. lena Statuta Mestne ob ine
Velenje (objava) na …… seji, dne …………,
AKT O USTANOVITVI
ZDRUŽENJA MESTNIH OB IN SLOVENIJE
I. UVODNA DOLO BA
1. len
S tem aktom podpisnice ustanavljajo ZDRUŽENJE MESTNIH OB IN SLOVENIJE zaradi
predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja
interesov.
Z aktom o ustanovitvi Združenja mestnih ob in Slovenije (v nadaljevanju: združenje) se
dolo ijo ime in sedež združenja, cilji in naloge združenja, pravice obveznosti in
odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje združenja, pravice in obveznosti
lanic, na in v lanjevanja oz. prenehanje lanstva, organi združenja, financiranje združenja,
nadzor nad poslovanjem in, prenehanje združenja.
II. IME IN SEDEŽ ZDRUŽENJA
2. len
Ime združenja je: ZDRUŽENJE MESTNIH OB IN SLOVENIJE.
Skrajšano ime združenja: ZMOS.
Sedež združenja je v Ljubljani, Mestni trg 1.
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III. CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA
3. len
Ob ine ustanoviteljice ustanavljajo združenje zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. Združenje zastopa
interese slovenskih mestnih ob in na državni in mednarodni ravni.
Združenje se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje
z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s podro ja lokalne
samouprave in gospodarskih javnih služb.
Združenje opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
- izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave,
- organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresni evanjem lokalne
samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih ob in,
- obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje
pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi,
- uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih ob in,
- sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti,
- oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter
- opravljanje drugih nalog v skladu z odlo itvami organov združenja.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZDRUŽENJA V PRAVNEM PROMETU
4. len
Združenje je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih dolo a zakon in
ta akt in šteje za ustanovljeno z dnem objave akta o ustanovitvi, statuta združenja in izreka
odlo be ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo.
Skupš ina združenja sprejme statut združenja in v njem podrobneje dolo i naloge, sestavo,
delovanje in pooblastila organov združenja, obveznosti izhajajo iz lanstva v združenju,
postopke imenovanja in druge dolo be, ki so potrebne za uresni evanje zastavljenih ciljev in
nalog združenja.
V. ZASTOPANJE
5. len
Predsednik predstavlja in zastopa združenje, v njegovi odsotnosti ga nadomeš a
podpredsednik.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI

LANIC
6. len

lanice so upravi ene, da njihovi predstavniki volijo in so izvoljeni v organe združenja.
lanice morajo biti seznanjene s programom združenja ter njegovim materialnim in finan nim
poslovanjem.
lanice so dolžne redno pla evati lanarino, spoštovani pravila združenja, dolo ena s
statutom ter varovati ugled in interese združenja.
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VII. NA IN V LANJEVANJA OZ. PRENEHANJE LANSTVA
7. len
V združenje se prostovoljno vklju ujejo slovenske mestne ob ine. lanstvo se pridobi na
podlagi sklepa mestnega sveta oziroma ob inskega sveta mestne ob ine (v nadaljevanju:
mestni svet). lanstvo v združenju se pri ne z dnem veljavnosti sklepa mestnega sveta.
lanstvo v združenju preneha:
- s prenehanjem mestne ob ine,
- z izstopom iz združenja ali
- izklju itvijo, ki jo sprejme skupš ina združenja.
VIII. ORGANI ZDRUŽENJA
8. len
Organi združenja so skupš ina, predsednik in nadzorni odbor.
Skupš ino sestavljajo župani lanic. Mandatna doba skupš ine traja 4 leta.
IX. FINANCIRANJE ZDRUŽENJA
9. len
Stroški poslovanja združenja se pokrivajo z letno lanarino in dohodki iz prispevkov in
dotacij. Združenje lahko pridobi tudi sredstva, ki se zagotavljajo v državnem prora unu.
X. NADZOR NAD POSLOVANJEM
10. len
Nadzor nad poslovanjem izvaja nadzorni odbor, ki nadzoruje materialno in finan no
poslovanje združenja ter namenskost in smotrnost porabe finan nih sredstev.
Na in izvolitve lanov nadzornega odbora in dolo be v zvezi z njegovim delovanje ureja
statut združenja.
XI. PRENEHANJE
11. len
Sklep o prenehanju združenja ter združitvi ali razdružitvi sprejme skupš ina z dvotretjinsko
ve ino lanic. Pooblaš ena oseba združenja v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno
samoupravo, obvesti pristojno ministrstvo o prenehanju združenja.
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XII. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
12. len
Prvo konstitutivno sejo skupš ine skli e župan Mestne ob ine Ljubljana v roku treh mesecev
po sprejemu sklepa o lanstvu v združenju.
13. len
Mandat ustanovne skupš ine traja do prve seje novoizvoljenih lanov mestnih svetov po
lokalnih volitvah v letu 2010.
14. len
Mestna ob ina Ljubljana kot pooblaš ena lanica združenja predloži zahtevo po hrambi Akta
o ustanovitvi združenja pristojnemu organu in poskrbi za objavo odlo be o hrambi, akta o
ustanovitvi in statuta združenja v Uradnem listu RS.
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