OB INA VIPAVA
ŽUPAN
Datum: 5.12.2007
lanom in lanicam ob inskega sveta
ZADEVA: V LANITEV OB INE VIPAVA V ZDRUŽENJE OB IN SLOVENIJE - ZOS
1. Predstavitev
Oktobra leta 1998 je deset ob in (Beltinci, Borovnica, Diva a, Naklo, Podvelka-Ribnica,
Preddvor, Rogašovci, Starše, Sv. Jurij ob Š avnici in Vodice) ustanovilo Združenje ob in
Slovenije - ZOS. Glavna razloga ustanovitve sta bila dva: porast števila ob in in neustrezen
sistem financiranja. Nove ob ine so bile praviloma brez vsakršne upravne infrastrukture in
niso imele zagotovljenih lastnih prihodkov. To je vodilo do velikih težav, ki jih vlada RS kljub
napredku reforme lokalne samouprave še vedno ni uspela zadovoljivo rešiti.
Združenje ob in Slovenije s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih ob in, ki
ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v združenje
vklju enih 113 ob in. Združenje je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem
in politi nem interesu ob in lanic ter drugih slovenskih ob in. Zastopa interese slovenskih
ob in na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in
organizacijami doma kot tudi v tujini; prav tako sodeluje z drugimi pravnimi osebami, ki lahko
združenju nudijo strokovna znanja in izkušnje s podro ja lokalne samouprave in
gospodarskih javnih služb. Svoje cilje dosega s pomo jo tajništva in strokovnih odborov, tako
da organizira razli ne prireditve, strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge
oz. rešitve na podro ju lokalne samouprave in jih posreduje državnim organom. Združenje
deluje kot informacijsko središ e, saj posreduje medijem informacije o aktualnih temah s
podro ja lokalne samouprave in na ta na in osveš a javnost o pomenu lokalne samouprave;
ob inam svetuje v pravnih, dav nih in gospodarskih vprašanjih ter skrbi za izdajo glasila in
razli nih strokovnih gradiv. Ob inam nudi tudi strokovno podporo v procesu prilagajanja
pravnemu redu Evropske unije, usposablja zaposlene v ob inskih upravah in javnih podjetjih
(zapolnjevanje kadrovske vrzeli) ter nudi druge konkretne projekte s ciljem modernizacije in
profesionalizacije zaposlenih v ob inskih upravah in javnih podjetjih.
Poleg nalog in ciljev, ki jih želi združenje uresni evati, se ZOS zavzema tudi za krepitev
lokalne samouprave v Sloveniji; za dosledno spoštovanje Evropske listine o lokalni
samoupravi in Evropske listine o regionalni samoupravi v Sloveniji; za pravno in finan no
avtonomijo lokalnih skupnosti; za javno upravo, ki je blizu ljudem; za uravnotežen in trajen
razvoj ob in in obmo ij; za ohranjanje podeželja; za prenovo industrijskih in urbanih središ ;
za tesnejše sodelovanje lokalnih skupnosti z doma imi in tujimi gospodarskimi subjekti; za
pove anje kvalitete življenja tako na podeželju kakor tudi v industrijskih in urbanih središ ih;
za decentralizacijo javne uprave in uvedbo vmesne upravne stopnje med državo in ob inami.
2. V lanitev v združenje in prenehanje lanstva
V združenje se lahko prostovoljno vklju ujejo slovenske ob ine. lanstvo se pridobi na
podlagi odlo itve ob inskega sveta, pri ne pa z dnem veljavnosti sklepa ob inskega sveta.
lanstvo v združenju preneha s prenehanjem ob ine; z izstopom iz združenja, o katerem
odlo a ob inski svet in z izklju itvijo, ki jo sprejme skupš ina združenja.
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3. Pravice in obveznosti lanic
Ob ine lanice so upravi ene, da njihovi predstavniki volijo organe združenja. Prav tako
velja, da so njihovi predstavniki izvoljeni v organe združenja. Organi združenja so skupš ina,
regijski svet, predsedstvo, izvršilni odbor, nadzorni odbor in astno razsodiš e.
Ob ine lanice morajo biti seznanjene s programom združenja ter njegovim materialnim in
finan nim poslovanjem. Predstavniki ob in lanic so upravi eni do sodelovanja na prireditvah
združenja, prav tako imajo pravico do storitev združenja in do koriš enja informacijskega
sistema združenja. lanice lahko na organe združenja naslavljajo zahteve, predloge in
pobude.
Ob ine lanice so dolžne redno pla evati lanarino, spoštovati pravila združenja, dolo ena s
statutom, varovati ugled in interes združenja.
-

lanarina

Stroški poslovanja združenja se pokrivajo z letno lanarino in drugimi dohodki, ki jih dolo a
statut ZOS-a. Letna lanarina sestoji iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del je za vse
lane združenja enak. Variabilni del pa je zmnožek števila prebivalcev in koli nika. Višino
fiksnega dela ter koli nika za vsako koledarsko leto posebej dolo i skupš ina. Ob ine lanice
so dolžne pla ati fiksni del do konca marca, variabilni del pa najkasneje do konca junija.
Fiksni del lanarine na podlagi sklepov 5. skupš ine še naprej znaša 135.600,00 SIT/565 85
EUR, variabilni del pa se dolo i v višini 12/0,05 EUR ali 18 SIT/0,08 EUR (odvisno od
velikosti ob ine) na ob ana.
4. Zaklju ek
Združenje se je vse od ustanovitve odlo no zavzemalo za izboljšanje položaja slovenskih
ob in. Uspeh je bil zagotovljen izklju no zaradi skupnega nastopa ob in v vseh bistvenih
vprašanjih, ki tako ali druga e zadevajo podro je lokalne samouprave.
To svoje poslanstvo želi združenje tudi v prihodnje izvrševati imbolj zavzeto, kajti samo s
sodelovanjem bodo ob ine lahko okrepile svoj položaj ter si zagotovile izboljšanje
financiranja nalog, ki jim jih nalaga država.
Ob inskemu svetu se predlaga, da gradivo obravnava in sprejme naslednji
sklep:
Ob ina Vipava pristopa v Združenje ob in Slovenije. Ob tem izjavlja, da bo spoštovala
statut Združenja ob in Slovenije ter druge njegove akte.
Ob ino Vipava bo v skupš ini združenja zastopal župan g. mag. Ivan Princes,
dr.vet.med.
Statut Združenja ob in Slovenije je sestavni del tega sklepa.
Ta sklep za ne veljati s 1.1.2008.
Župan
Mag. Ivan Princes, l.r.
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