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ZADEVA: Odgovor na svetni5ko vpra5anje 5t. 03200-6/201,5-11 z dne 14.5.2015 - predlog
ukinitve pravne subjektivitete ietrtnim skupnostim MOL

Svetnica Nata5a Sukid je v skladu s 97. dlenom Poslormika MS MOL Zupanu MOL podala pobudo

glede predloga o ukinitvi pravne subjektivitete deffirim skupnostim MOL.

Pobuda se glasi:

tDopis podiupana MOL Dejana Crneka, poslan ietrtnim skupnostim s predlogom spremembe

pravnega statusa ietrtnim skupnostim in sicer, da se odpravi pravna subjektiviteta je sproiil burno

razpravo med ietrtnimi svetniki.

Predlagam, da Zupan MOL organizira strokovni posvet za yse ietrtne in mestne svetnice in svetnike,

kjer se nam detaljno razloiili pozitivne in negativne posledice tovrstne odloiitve in omogoiili iirio
razpravo.

Zdruiena leyica si prizadeva za iiritev avtonomije in kompetenc ietrtnih skupnosti. Menimo, da je
status pravne osebe za ietrtne skupnosti kljuinega pomena. V kolikor jim preneha pravna
subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na MOL. Sirite, avtonomije in pristojnosti
ietrtnih skupnosti je kljuina, kajti meiianom pomenijo najbliijo raven uprave in jim omogoiajo
uiinkovito udeleibo pri oblikovanju odloiitev v njihovem okolju.

Skladno s programom ZL smo iupanu in mestnem svetu predlagali postopno uvajanje instituta
participatornega proraiuna, aktivnega vkljuievanja obiank in obianov pri porabi dela proraiuruskih
sredstev na ravni ietrtnih skupnosti. Bojimo se, da ta poteza vodi v obratno smer, zato brez
predhodnega strokovnega posveta, kjer bi nam z morebitnimi argumenti dokazali, du avtonomtia CS

ne bo niti malo okrnjena, predloga ne moremo podpreti.<

Odgovor:
S ciljem, da se rucionalizira finandno poslovaqe detrtnih skupnosti v MOL, 3e bil detrtnim
skupnostim predstavljen predlog ukinitve pravne subjektivitete. detrtnim skupnostim je bilo
pojasnjeno, da se z ukinitvrlo pravne subjektivitete naloge in pristojnosti, ki jim jlh zagotavlja Statut

MOL, ne zmanjiujejo oziroma ukinjajo. Na sredanju PodZupana MOL gospoda Dejana Crneka s

predsedniki detrlnih skupnosti, je bilo dogovorjeno, da se bo v sodelovanju z Ministrstvom za finance
sku5alo poiskati re5itve, ki bi poenostavile finandno poslovanje detrtnih skupnosti tako, da ne bi bilo
potrebno spreminjati (ukirlati) pravni status detrtnih skupnosti v MOL.

#



Glede na to, da so_ bile deblne skupnosti v MoL ustanovljene s ciljem doseganja vedjega
vkljudevanja prebivalcev v procese odlodanja, klkrSne koli sprementbe vezane na racionalizacijo
finandnega poslovanja dehlnih skupnosti, ne bodo po,ooodil. omejevanje oziroma ukinitve
ar,tonomije detrtnih skupnosti.

Predno bi nastal morebitni predlog za spremembo (ukinitev) praulega statusa detrtnih skupnosti, sebodo o tem opredelili sveti detrlnih skupnosti. nre, njihovega soglasje ne bomo predlagali
spremembe (ukinitve) njihovega pra\,rlega statusa, ampak prilagodlli 

"Jino,ro 
finandno poslovanje

navodilom drLavnih organov, deprav to pomeni povedinje rtrost o, finandnega poslovanja detrtnih
skupnosti.

S spo5tovanjem!

Pripravila:
Blanka du5in Mardenko
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