
 
Maribor, 5.3.2015 

 

OBČINAM ČLANICAM SOS 

 

 

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

zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin 

 

Skupnost občin Slovenije je imenovala in predlagala člana in nadomestnega člana v Projektni 

svet za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditev obdavčitve 

nepremičnin in člana in nadomestnega člana v Projektno skupino za izvedbo projekta priprave 

nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.  

 

Na 23. seji Predsedstva SOS, ki je potekala 4.3.2015 v Kranju je predsedstvo SOS sprejelo sklep, 

ki se glasi: 

»Predsedstvo SOS ustanovi delovno skupino za usklajevanje stališč pri pripravi nove 

sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin in odpira postopek evidentiranja 

kandidatov/kandidatk v delovno skupino znotraj občin članic SOS.« 

 

Delovna skupina SOS se ustanovi z namenom priprave stališč, mnenj v zvezi pripravo nove 

sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, obravnave prejetih predlogov zakonodajnih 

sprememb in zagotovitve vključenosti in sodelovanja občin članic SOS pri pripravi nove 

sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Delovna skupina bo sodelovala s predstavniki 

SOS v Projektnem svetu in Projektni skupini.  

 

Ker želimo zagotoviti enakopravno zastopanost občin članic SOS (tako mestnih, s sedežem 

upravnih enot in ostalih) predlagamo, da delovno skupin SOS sestavlja 15 članov, in sicer: 

 5 predstavnikov/predstavnic mestnih občin; 

 5 predstavnikov/predstavnic občin s sedežem upravnih enot 

 5 predstavnikov/predstavnic ostalih občin. 

Gre za opcijsko sestavo v primeru interesa!  

 

Člani delovne skupine morejo biti strokovno usposobljeni s področja obdavčitve 

nepremičnin. 

 

Naloge članov: 

 redna udeležba na sejah delovne skupine SOS 

 aktivno sodelovanje pri usklajevanju stališč s člani SOS v Projektnem svetu in Projektni 

skupini 

 priprava predlogov, stališč, mnenj  



 

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, 

 dan, mesec, leto in kraj rojstva 

 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 srede, 11.3.2015. 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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