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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJ 

ZDRUŽENJA MESTNIH OBČIN SLOVENIJE 

 
I. OSNOVNI PODATKI 

Naziv institucije Združenje mestnih občin Slovenije 
 

Skrajšani naziv 
institucije 

ZMOS 

Naslov Sedež – Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
Pisarna strokovne službe – Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 
E-mail – zmos@koper.si 
Spletna stran – www.zmos.si   

 Telefon – 05 6646 231 
 

Davčna številka 36391271 
 

Matična številka 2410249 
 

Predsednik Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto 
 

Podpredsednik Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj 
 

Vodja strokovne 
službe 

dr. Miloš Senčur 
 

Članstvo 11 mestnih občin: 
 Mestna občina Celje, 
 Mestna občina Koper, 
 Mestna občina Kranj, 
 Mestna občina Ljubljana, 
 Mestna občina Maribor,  
 Mestna občina Murska Sobota, 
 Mestna občina Nova Gorica, 
 Mestna občina Novo mesto, 
 Mestna občina Ptuj, 
 Mestna občina Slovenj Gradec in 
 Mestna občina Velenje 

 
Datum prve objave 
kataloga 
 

10. 1. 2020, osnovna verzija 

Datum zadnje 
spremembe 
 

/ 

Dostopnost in oblike 
kataloga 

 na spletni strani www.zmos.si v obliki PDF 
 v fizični obliki v pisarni strokovne službe 

T: 05 6646 231 
E: ZMOS@koper.si 
W: www.zmos.si  

Verdijeva ulica 10 
6000 Koper, Slovenija 

mailto:zmos@koper.si
http://www.zmos.si/
http://www.zmos.si/
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II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S 

KATERIMI RAZPOLAGA 

Opis delovnega 
področja 

ZMOS je interesno reprezentativno združenje slovenskih mestnih 
občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne 
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih 
interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na 
državni in mednarodni ravni. 
 
ZMOS opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na: izmenjavo 
izkušenj in krepitev lokalne samouprave; organiziranje razprav o 
aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s 
poudarkom na delovanju mestnih občin; obravnavanje zakonskih 
predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud 
državnemu zboru, državnemu svetu in vladi; uveljavljanje in 
zastopanje skupnih interesov mestnih občin; sodelovanje z 
organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti; oblikovanje skupnih 
razvojnih projektov ter opravljanje drugih nalog v skladu z 
odločitvami organov ZMOS. 
 
V programskem obdobju 2014-2020 ZMOS opravlja naloge 
posredniškega organa za izbor operacij mehanizma celostnih 
teritorialnih naložb v okviru izvajanja evropske kohezijske politike. 
 

Organigram 
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Organi ZMOS  
Skupščina Skupščina je najvišji organ ZMOS in odloča o vseh zadevah v okviru 

pravic in dolžnosti ZMOS. 
 
Člani Skupščine ZMOS so: 

 Župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot, 
 Župan Mestne občine Koper, Aleš Bržan, 
 Župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, 
 Župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, 
 Župan Mestne občina Maribor, Aleksander Saša Arsenovič, 
 Župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek,  
 Župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič, 
 Župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, 
 Županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, 
 Župan Mestne občine Slovenj Gradec, Tilen Klugler, 
 Župan Mestne občine Velenje, Bojan Kontič. 

 
Predsednik Predsednik predstavlja in zastopa ZMOS, v njegovi odsotnosti pa ga 

nadomešča podpredsednik. Predsednik sklicuje in vodi seje skupščine 
in je odgovoren za izvajanje njenih sklepov. 
 

Nadzorni odbor Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje ZMOS 
ter namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev. 
 
Člani nadzornega odbora so: 

 Darko Sagmeister, vodja Urada za proračun, upravne, pravne 
in operativne  zadeve Mestne občine Slovenj  Gradec, 
predsednik, 

 Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljubljana, član, 

 Alen Jevtović, direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj, 
član. 

  
Delovna telesa 
Skupščine 

Skupščina lahko ustanovi stalna in začasna delovna telesa, ki v okviru 
svojega delovnega področja, v skladu s tem statutom, obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti skupščine in dajejo skupščini mnenja in 
predloge. 
 
Stalna delovna telesa Skupščine so: 
1.      kolegij direktorjev, 
2.      odbor za finance, 
3.      odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, 
4.      odbor za gospodarske dejavnosti in promet, 
5.      odbor za družbene dejavnosti, 
6.      odbor za lokalno samoupravo, 
7.      odbor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje. 
 
Začasno delovno telo Skupščine je: 

 odbor za management mestnih središč. 
 
Ustanovljene strokovne komisije: 

 Strokovna komisija za izvedbo celostnih teritorialnih naložb 
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Ostali podatki  
Kontaktni podatki 
osebe, pristojne za 
podajanje informacij 
 

dr. Miloš Senčur, zmos@koper.si, 05 6646 231 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 

Seznam glavnih 
predpisov z delovnega 
področja organa  

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta 

 Statut ZMOS 
 

Seznam vrst upravnih, 
sodnih ali 
zakonodajnih 
postopkov 

ZMOS deluje kot posredniški organ za izbor operacij mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb in v okviru te funkcije izvaja postopke, 
ki so po svoji naravi upravni. 
ZMOS ne izvaja drugih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. 
 

Seznam strateških in 
programskih 
dokumentov 
 

Letna poročila o delu, letni program dela. 

Seznam javnih 
evidenc, s katerimi 
upravlja ZMOS 
 

ZMOS ne upravlja javnih evidenc. 

Dostop do informacij 
javnega značaja 

Preko spletne strani www.zmos.si; 
preko elektronske pošte na zmos@koper.si; 
preko telefona na 05 6646 231; 
preko fizičnega dostopa v pisarni strokovne službe. 
 

Seznam najpogosteje 

zahtevanih informacij 

javnega značaja 

 

/ 

Stroškovnik Skladno s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja. 
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