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Predlog sklepov:

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(DUL, št. 33/16) in 11. člena Statuta Skupnosti občin
Slovenije (Uradni list RS, št. 17/11) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na svoji 22. redni seji dne 25.5.2017
sprejel naslednji
sklep
Mestna občina Novo mesto izstopa iz članstva v Skupnosti
občin Slovenije. Članstvo preneha z 31. decembrom 2017.

mag. Gregor Macedoni
župan
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www.novomesto.si

Številka: 031-2/2017-1 (430)
Datum: 10. 5. 2017

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA O IZSTOPU MESTNE OBČINE NOVO
MESTO IZ ČLANSTVA V SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
1. RAZLOGI ZA SPREJEM
Mestna občina Novo mesto je trenutno članica dveh interesnih združenj lokalnih skupnosti, in
sicer Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Obe
organizaciji imata podobno poslanstvo in cilje, in sicer da povezujeta in zastopata svoje
članice pri uresničevanju njihovih nalog in interesov. SOS združuje večji del slovenskih
občin, ki pa so si po velikosti, številu prebivalcev, geografskih značilnostih, strukturi
gospodarstva, razvojnih potrebah, naravnih danostih in še čem precej različne. Tako je
zaradi specifičnih potreb pri uresničevanju nalog mestnih občin nastalo posebno združenje
mestnih občin. ZMOS od ustanovitve dalje svojo vlogo razvija v smeri povezovanja,
uveljavljanja skupnih interesov mestnih občin in oblikovanja razvojnih projektov. Mestne
občine zastopa tudi v projektih evropske kohezijske politike v Odboru za evropske zadeve in
mednarodno sodelovanje, kar je še zlasti pomembno za črpanje sredstev evropskih
strukturnih skladov in v tem okviru izrazito na mehanizmu celostnih trajnostnih naložb.
Na zadnji skupščini ZMOS-a, ki je bila 26.4.2017 se je razpravljalo tudi o predlogu za
združitev vseh treh združenj lokalnih skupnosti, in sicer Skupnosti občin Slovenije - SOS,
Združenja občin Slovenije – ZOS in Združenja mestnih občin Slovenije - ZMOS. Mestne
občine so izrazile jasno stališče, da bi interese lokalne samouprave v odnosih z državo
najbolj uspešno in učinkovito zastopalo enotno združenje občin. Ker pa zaradi nasprotovanja
ZOS v danem trenutku še niso izpolnjeni vsi pogoji za združitev v eno organizacijo, so se
mestne občine odločile, da bodo izstopile iz preostalih dveh združenj in delovale le v okviru
ZMOS. Ne glede na to pa si bodo še naprej prizadevale za tesno sodelovanje s preostalima
združenjema, kakor tudi za končno združitev v enotno združenje občin.
2. OCENA STANJA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 3. seji dne, 23.2.1995 sprejel sklep, da
Mestna občina Novo mesto postane članica Stalne konference lokalnih skupnosti Slovenije.
Stalna konferenca lokalnih skupnosti Slovenije je pravna prednica Skupnosti občin Slovenije,
kar izhaja iz 4. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 17/11). Po določbi
11. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije o izstopu odloči občinski svet članice, ki izstopa
iz članstva. Članstvo preneha s koncem koledarskega leta, izstop pa je potrebno s sklepom
občinskega sveta napovedati najmanj pol leta pred izstopom, to je najkasneje konec junija
2017.

2 od 3

3. CILJI IN NAČELA
Cilj je učinkovito delovanje lokalne samouprave in zastopanje interesov lokalne samouprave
v odnosih z državo in po potrebi tudi na mednarodni ravni.
Glede na navedeno Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo ohranitev
članstva v Združenju mestnih občine Slovenije - ZMOS, v okviru katerega bomo uveljavljali
splošne in posebne interese naše lokalne skupnosti, tako z državnega kot tudi
mednarodnega vidika, članstvu v Skupnosti občin Slovenije - SOS pa bi se odpovedali.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Z izstopom iz članstva v Skupnosti občin Slovenije bomo letno privarčevali strošek letne
članarine, ki v letu 2017 znaša 5.475,00 EUR.
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo v sprejem naslednji
sklep
Mestna občina Novo mesto izstopa iz članstva v Skupnosti občin Slovenije. Članstvo
preneha z 31. decembrom 2017.

Pripravila:

Ana Avsec
podsekretarka - občinska pravobranilka

dr. Vida Čadonič Špelič
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Katarina Petan
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