
 
Maribor, 11.3.2015 

 

OBČINAM ČLANICAM SOS 

 

 

Zadeva: Evidentiranje članic/članov v Komisijo za priznanja in nagrade 

 

V skladu s tretjim odstavkom 25. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 

17/11) je Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije na svoji  23. redni seji dne 4.3.2015, potrdilo in 

sprejelo Pravilnik o priznanjih in nagradah Skupnosti občin Slovenije (v nadaljevanju: 

pravilnik SOS).  

Pravilnik določa priznanja in nagrade SOS, ki se podeljujejo posameznicam in posameznikom 

ter institucijam in organizacijam, ki so s svojim delom in delovanjem bistveno pripomogli k 

razvoju lokalne samouprave v Slovenije in tujini ter ugledu in uveljavitvi Skupnosti občin 

Slovenije.  

V skladu s pravilnikom SOS se ustanovi Komisija za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: 

komisija). Komisijo za priznanja in nagrade ustanovi s sklepom predsedstvo SOS na predlog 

Glavnega odbora SOS, ki predlaga tudi sestavo članic/članov komisije.  

Komisijo sestavlja 7 članic/članov, in sicer: 

 

- 2 predstavnika/predstavnici mestnih občin,  

- 2 predstavnika/predstavnici občin s sedeži upravnih enot,  

- 2 predstavnika/predstavnici ostalih občin, 

- 1. predstavnik/predstavnica sekretariata SOS.  

 

Mandat komisije traja 4 leta. 

 

Delo komisije: 

- Komisija predlaga »kandidate« za podelitev priznanj in nagrad predsedstvu SOS. 

- Komisija s pozivom občinam članicam pozove predlagatelje, da podajo predloge za 

priznanja in nagrade SOS. Komisija opravi poziv za zbiranje predlogov za podelitev 

priznanj in nagrad SOS praviloma vsaka 4 leta najkasneje do 30. aprila tekočega leta.  

- Komisija sprejme poslovnik s katerim uredi delo, kriterije za podelitev priznanj in 

nagrad, postopek in način podeljevanja, itd.  

Na 23. redni seji je Predsedstvo SOS odprlo postopek evidentiranja kandidatk/kandidatov za 

imenovanje članic/članov v komisijo.   

 



 

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 torka, 17.3.2015. 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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