Na podlagi 25. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 17/11) je predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije na 19. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejelo

PRAVILNIK O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV OBČIN V KOMISIJE IN DELOVNE
SKUPINE PRI MINISTRSTVIH IN DRUGIH INSTITUCIJAH

I.

Splošne določbe
1. člen

S tem pravilnikom se določa postopek imenovanja članov – predstavnikov občin pri Skupnosti
občin Slovenije (v nadaljevanju SOS) v komisije in delovne skupine pri ministrstvih in pri drugih
institucijah, določa organ za imenovanje, določa kandidacijski postopek, postopek izvedbe
glasovanja in ugotavljanja rezultatov glasovanja, obveznosti članov in predlagateljev, določa
način in pogoje prenehanja članstva v komisiji in delovni skupini na ravni SOS.
II.

Postopek imenovanja
2. člen

Sekretariat SOS po prejemu pobude s strani ministrstva ali druge institucije prične postopek
evidentiranja kandidatov pri občinah članicah.
Vsaka občina članica ima pravico evidentirati svojega kandidata, ki izpolnjuje pogoje za
imenovanje in je usposobljen za opravljanje funkcije člana pri komisiji ali delovni skupini.
Kandidat mora soglašati z evidentiranjem.
Predlogi kandidatov za člane morajo biti pisni.
3. člen
Sekretariat SOS na podlagi prejetih predlogov kandidatov, ki so prispeli v roku in ki izpolnjujejo
zahtevane pogoje, pripravi kandidatno listo.
Kandidati na kandidatni listi so razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk.
Pri točkovanju se upošteva:
1) enakopravna zastopanost vseh območij države,
2) enakopravna zastopanost vseh treh sekcij občin,
3) ustrezna zastopanost obeh spolov,
4) aktivno članstvo kandidata v komisiji ali delovni skupini SOS,
5) strokovnost in usposobljenost kandidatov.

Predlog kandidatne liste se predloži predsedstvu SOS.
4. člen
O kandidatih glasuje predsedstvo SOS na seji predsedstva ali korespondenčno.
Vsak član predsedstva ima pravico in je dolžan glasovati o predlogu kandidatov.
Vsak član predsedstva SOS ima en glas.
5. člen
Izglasovan je tisti kandidat, ki prejme najvišje število glasov. Če je več kandidatov prejelo isto
število glasov predsedstva SOS se ponovno glasuje o teh kandidatih.
Glede na pobudo ministrstva ali druge institucije je lahko imenovanih več članov ali nadomestnih
članov. V tem primeru so imenovani za člane in nadomestne člane tisti, ki so prejeli najvišje število
glasov po vrstnem redu navzdol.
III.

Obveznosti imenovanega člana in predlagatelja
6. člen

Izglasovani član je dolžan redno poročati sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu komisije ali
delovne skupine.
Poročilo mora biti pisno posredovano na sekretariat SOS najkasneje v treh dneh po izvedeni
aktivnosti ali seji.
Pred vsakim glasovanjem mora član pridobiti mnenje SOS.
7. člen
Morebitni stroški za delo člana v komisijah in delovnih skupinah pri ministrstvih in drugih
institucijah gredo v breme organa, pri katerem je zaposlen posamezni član, ali občina
predlagateljica, v kolikor teh ne krije ministrstvo ali druga institucija.
IV.

Prenehanje članstva
8. člen

Članu preneha članstvo oziroma se imenuje novi član s strani SOS, če:
-

umre,

-

odstopi,

-

izgubi pravico biti član, zaradi prenehanja delovnega razmerja,

-

s prenehanjem komisije ali delovanja skupine v katero je imenovan,

-

ne izpolnjuje obveznosti, ki jih določa ta pravilnik.

Član je o odstopu ali o izgubi pravice dolžan pisno obvestiti sekretariat SOS.
9. člen
V primeru prenehanja članstva, zaradi razlogov navedenih v 8. členu tega pravilnika, se izpelje
nadomestno glasovanje za imenovanje novega člana.
Za nadomestno glasovanje se uporablja postopek in pravila kot veljajo za postopek imenovanja
člana.
V.

Nadomestni člani
10. člen

Za pravice in obveznosti nadomestnih članov se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki
veljajo za člane.
VI.

Končna določba
11. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo v roku osmih dni od dneva sprejema ter se objavi na spletni strani
Skupnosti občin Slovenije.

V Ptuju, dne 17. 10. 2017
Bojan Kontič l.r.
Predsednik Skupnosti občin Slovenije

