
 
Maribor, 6. junij 2017 

 

 

VABILO  
 

 

Spoštovane županje, spoštovani župani, 

na podlagi tretjega odstavka 19. člena in 20. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije sklicujem 

Redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, 

ki bo  

v torek, 20. junija 2017, s pričetkom ob 09.00 uri  

v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna. 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:  

 

1. Pozdravni nagovori 

2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu skupščine SOS 

3. Izvolitev delovnih teles 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Obravnava in sprejem dnevnega reda skupščine 

6. Obravnava in sprejem Poročila o delu SOS v letu 2016, Načrta dela SOS za leto 2017 in  

Kadrovskega načrta SOS za leto 2017 

7. Poročilo nadzornega odbora SOS za 2016 

8. Obravnava in sprejem Finančnega poročil SOS za leto 2016 in Finančnega načrta SOS za 

leto 2017 

9. Potek pogajanj za spremembo operativnega programa za obdobje 2014-2020 in črpanje 

evropskih sredstev za občine (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) 

10. Razno  

 

Vljudno vas prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite. V kolikor se skupščine ne morete 

udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.  

 

 

Neposredno po redni letni skupščini bo potekala predstavitev Računskega sodišča glede 

opravljene revizije financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015, svoj odziv na 

izsledke revizije bodo predstavili tudi predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za 

lokalno samoupravo, srečanje pa bo predvsem priložnost, da tudi županje in župani na 

podlagi predstavljenih izsledkov podate svoje mnenje in stališča. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

                   Bojan Kontič, l.r. 

       Predsednik Skupnosti občin Slovenije 

 



Vabljeni: 

- občine članice SOS 

- častni člani SOS 

 

Gradivo: 

- Poslovnik o delu skupščine 2017 (predlog) 

- Poročilo o delu SOS za leto 2016 , Načrt dela in kadrovski načrt SOS za 2017 

- Poročilo Nadzornega odbora 

- Finančno poročilo SOS 2016 in plan 2017 

- Popis sredstev in virov sredstev, Letno poročilo AJPES 2016, Zaključni račun SOS za 2016, 

Obrazložitev načrta financiranja SOS za leto 2017 

 


