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OBČINAM ČLANICAM SOS 

 

 

Zadeva: Evidentiranje članic/članov v Delovno skupino za usklajevanje stališč pri 

pripravi Strategije razvoja lokalne samouprave v RS 

 

Vlada Republike Slovenije je na seji 30. 10. 2013 sprejela izhodišča za pripravo strategije in tudi 

sklenila, da ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo pripravi predlog strategije, ga 

posreduje v javno razpravo in nato vladi predloži njen predlog. Ministrstvo za javno upravo 

je pripravilo vsebinska izhodišča in terminski plan za pripravo Strategije razvoja lokalne 

samouprave v Republiki Sloveniji. Pri pripravi izhodišč in kasnejšem oblikovanju besedila 

strategije želijo slediti načelom čim širšega in aktivnega vključevanja politične, strokovne in 

druge zainteresirane javnosti v oblikovanje rešitev oziroma usmeritev razvoja in doseganju 

čim širšega konsenza.  

Predsedstvo SOS je na 23. seji z namenom konstruktivnega dialoga in aktivnega sodelovanja 

pri oblikovanju Strategije imenovalo predstavnika SOS, ki bo zastopal stališča občin članic SOS 

na (usklajevalnih) sestankih z državnimi predstavniki.   

 

Predsedstvo SOS je na 23.  seji ustanovilo delovno skupino za usklajevanje stališč pri pripravi 

Strategije razvoja lokalne samouprave v RS in odprlo postopek evidentiranja 

kandidatov/kandidatk v delovno skupino znotraj občin članic SOS. 

 

Delovna skupina bo aktivno sodelovala z imenovanim predstavnikom SOS, usklajevala 

stališča, pripravljala gradiva, podajala pripombe, torej sodelovala pri pripravi Strategije. 

Predstavnik SOS bo redno usklajeval stališča in aktivno sodeloval z delovno skupino.    

 

Opcijska sestava v primeru interesa: delovno skupino sestavlja 15 članov/članic, in sicer: 

- 5 predstavnikov/predstavnic mestnih občin; 

- 5 predstavnikov/predstavnic občin s sedežem upravnih enot 

- 5 predstavnikov/predstavnic ostalih občin. 

Naloge delovne skupine: 
- redna udeležba na sejah oz. sestankih delovne skupine 

- priprava usklajenih predlogov, stališč in mnenj v zvezi z besedilo strategije 

- tesno sodelovanje z imenovanima predstavnikoma SOS 



 

Pri imenovanju članic/članov se bo nujno upoštevala regijska razpršenost občin, velikost 

občine ter ostale, za občine pomembne posebne značilnosti ter seveda tudi strokovno 

usposobljenost kandidatk/kandidatov s področja pravno sistemske ureditve lokalne 

samouprave. 

 
V skladu z navedenim se obračamo na vas, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi 

znanji in izkušnjami.  

 

Predlogu je potrebno predložiti: 

 ime in priimek, naziv kandidata, 

 stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga 

opravlja, 

 kratko utemeljitev, 

 telefonsko in faks številko ter elektronski naslov. 

Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu.  

Evidentiranje je odprto vključno do ČETRTKA, 19.3.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. 

Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali 

skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03. 

  

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
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