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Zadeva: Evidentiranje člana v Koordinacijsko skupino za deinstitucionalizacijo  

 

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti k imenovanju predstavnika v Koordinacijski skupini za deinstitucionalizacijo. 

 

Proces deinstitucionalizacije je prehod iz prevladujočih institucionalnih oblik pomoči in 

podpore različnim skupinam prebivalstva (otroci s posebnimi potrebami, invalidne osebe, 

ljudje s težavami v duševnem zdravju, starejši) v uporabnikom prijaznejše skupnostne oblike 

pomoči in podpore. Torej  je proces, ki poudarja vzporedni razvoj raznovrstnih in kvalitetnih 

podpornih storitev v skupnosti, ki bodo dolgoročno nadomestile potrebo po institucionalni 

oskrbi.  

 

Vzpostavitev posebnega strokovnega posvetovalnega organa vlade, ki bi skrbel za pripravo 

strategije pospeševanja razvoja storitev v skupnosti ter procesa deinstitucionalizaciie je  bil 

eden od sklepov Mednarodne konference o deinstitucionalizacije, ki se je odvila maja 2014. 

Dejavnosti omenjene koordinacijske skupine bodo predvsem spremljanje, usmerjanje in 

ocenjevanje procesa deinstitucionalizacije, pa tudi v dajanje pobud in predlogov 

odločevalcem.  

 

Člani koordinacijske skupine bodo sicer poleg predstavnika skupnosti občin tudi predstavniki 

ministrstev, izvajalskih organizacij, znanstveno-raziskovalnih institucij, uporabnikov in 

nevladnih organizacij. 

 

Skupnost občin Slovenije se v ta namen obrača na občine članice SOS, da predlagajo 

kandidatko/kandidata za imenovanje v omenjeno koordinacijsko skupino. Predlagani 

mora poznati in imeti izkušnje in znanja s tega področja.  

 

Naloge in dolžnosti člana: 

 aktivno sodelovanje in redna udeležba na sejah in sestankih koordinacijske skupine 

 zastopanje mnenj in stališč ter predlogov lokalnih skupnosti 

 dolžnost obveščanja v obliki kratkih poročil s seje oz. sestankov skupine in jih redno 

posredovati Sekretariatu SOS 

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 srede, 13.5.2015. 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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