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ZADEVA: 

 

IZSTOP IZ ČLANSTVA ZDRUŽENJA OBČINE SLOVENIJE 

– ZOS 

  

PREDLAGATELJ: 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 

BUKOVNIK 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

POROČEVALEC: 

 

 

NAMEN: 

 

PRAVNA PODLAGA:  

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 

BUKOVNIK  

 

Racionalizacija v reprezentativnih združenjih občin 

 

16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 

25/06 in 20/15) in 73. člen Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06) 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da 

Občina Radlje ob Dravi s 1. 1. 2016 izstopa iz 

združenja – Združenja občin Slovenije. 

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep štev. 

031-0005/2007-02, z dne 26. 2. 2007. 

 

 
 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 4. redni seji, dne 27. 2. 2007 

sprejel sklep, da pristopa v Združenje občin Slovenije.  

 

Združenje občin Slovenija  (ZOS)s sedežem v Ljubljani je interesno združenje 

slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. 

Združenje je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in 

političnem interesu občin članic ter drugih slovenskih občin. Zastopa interese 

slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi 

institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. V ZOS so vključene 



večinoma manjše občine, zato tudi združenje zagovarja interese manjših 

občin. 

 

Na področju lokalne samouprave kot reprezentativni skupnosti občin delujeta 

Skupnost občin Slovenije – SOS in Združenje občine Slovenije ZOS. 

 

Ker je Občina Radlje ob Dravi članica tudi  Skupnosti občin Slovenije in je z 

njenim sodelovanjem in podporo lokalnim skupnostim zelo zadovoljna, želimo, 

predvsem zaradi racionalizacije stroškov plačila članarine, pa tudi iz razloga, 

ker se je že večkrat zastavilo vprašanje smiselnosti vključenosti občine v obe 

združenji, ostati le pri enem združenju in to je Skupnosti občin Slovenije, ki nam 

kot  svoje naloge nudi zlasti: 

- izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave na vseh ravneh, 

organiziranje   razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem 

lokalne samouprave, 

- organiziranje različnih oblik izobraževanja za potrebe članic, 

- organiziranje priprave strokovnih gradiv za potrebe članic, 

- obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno 

samoupravo in dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu, 

vladi in ministrstvom, 

- uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov lokalnih skupnosti v 

razmerju do državnih organov in mednarodnih organizacij, 

- modernizacija in racionalizacija dela občinskih organov, sodelovanje 

z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti doma in v svetu, 

- oblikovanje skupnih razvojnih projektov 

- spodbujanje in pospeševanje medobčinskega sodelovanja doma in v 

tujini, informiranje članic in javnosti o aktivnostih SOS ter o aktualnostih 

s področja lokalne samouprave, 

- zastopanje interesov občin v pogajanjih za finančna sredstva, ki se 

namenijo v državnem proračunu za potrebe občin, 

- spremljanje in uveljavljanje položaja delavk/delavcev v občinskih 

upravah in zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja 

kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravnih in javnih 

službah in podpisuje kolektivne pogodbe od občine v imenu občin, 

- po pooblastilu izvajanje skupnih javnih naročil za članice in 

pripravljanje strokovnih podlag za izvajanje javnega naročanja, 

- pospeševanje in organiziranje informacijskih procesov za potrebe 

članic in opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov 

SOS, 

- drugo. 

 

V Skupnost občin pa so vključene predvsem srednje in velike občine, med 

katere sodi tudi Občina Radlje ob Dravi. 

 

Na podlagi določil 3. člena Statuta Združenja občine Slovenija, ki določajo 

pogoje za članstvo in sicer, da članstvo v združenju preneha s prenehanjem 



občine, z izstopom iz združenja, ki lahko poteče le s potekom koledarskega 

leta ter z izključitvijo, ki jo sprejme skupščina združenja. 

O izstopu iz združenja odloča občinski svet. 

 

Na podlagi navedenega predlagam, da občinski svet zadevo obravnava in 

sprejme ustrezen sklep. 

 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnikov. 

 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- 3. člen statuta ZOS 

- predlog sklepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predlog 

 

Na podlagi 16.  člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06 in 

20/15) in 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, štev. 25/06) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji _____ redni 

seji, dne ____ sprejel 

 

 

 

 

 

S K L E P 
 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da Občina Radlje ob Dravi s 1. 

1. 2016 izstopa iz združenja – Združenja občin Slovenije. 

 

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep štev. 031-0005/2007-02, z dne 

26. 2. 2007. 

 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

      mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Združenje občin Slovenije, Zrinjskega 9, p. p. 2011, 1000 Ljubljana 

- Zadeva, tu 

- Evidenca, tu 




