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- EVIDENTIRANJE –  

 

 

 

Zadeva: Evidentiranje člana v Svet Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in 

dolgoživo družbo 

Pošiljamo vam  evidentiranje v Svet Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in 

dolgoživo družbo (v nadaljevanju svet). Skupnost občin Slovenije bo predlagala enega člana, 

ki ga bo na predlog ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, imenovala 

Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let. 

Svet Republike Slovenije za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo 

Strategija dolgožive družbe (v nadaljevanju: strategija), ki jo je Vlada RS sprejela julija 2017, v  

poglavju 3.6 in 3.7 določa, da posamezni resorji pripravijo akcijske načrte, ki vsebujejo ukrepe 

za uresničitev njenih usmeritev in ciljev, da se določi nosilec in način njihovega izvajanja ter 

da Vlada RS vzpostavi formalen okvir za stalen dialog in aktivno sodelovanje deležnikov pri 

izvajanju ukrepov, ki zadevajo dolgoživo družbo.  

 

Za spremljanje uresničevanja ciljev strategije in usklajenost resornih akcijskih načrtov Vlada 

RS ustanavlja »Svet RS za medgeneracijsko sodelovanje in dolgoživo družbo«, ki ga sestavljajo:  

- predstavniki vladnih resorjev, ki so nosilci strategije in UMAR, 

- predstavniki strokovnih institucij, 

- predstavniki civilne družbe in organizacij tretjega sektorja, 

- predstavniki lokalne samouprave. 

Strokovno podporo svetu zagotavlja Inštitut RS za socialno varstvo. 

Naloge sveta: 

- skrbi za spremljanje uresničevanja strategije in na njej temelječih akcijskih načrtov; 
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- skrbi za kontinuirano in usklajeno sodelovanje države, stroke in civilne družbe pri 

načrtovanju in izvajanju politike, ki zadeva dolgoživo družbo in medgeneracijsko 

sodelovanje; 

- spremlja in ocenjuje položaj starejših. 

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati predlagani kandidat: 

Član sveta je lahko oseba s strokovni referencami in izkušnjami na področju demografije, 

medgeneracijskega sodelovanja, socialne zaščite ter socialnih politik oziroma drugih področij, 

ki so vključena v Strategijo dolgožive družbe.  

Obveznosti člana do predlagatelja SOS:  

 

Imenovani član je dolžan redno poročati sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu sveta. 

Poročilo mora biti pisno posredovano na sekretariat SOS najkasneje v treh dneh po izvedeni 

aktivnosti ali seji. 

Pred vsakim glasovanjem mora član pridobiti mnenje SOS. 

Evidentiranje 

Občine članice SOS predlagate predstavnico/predstavnika z vaše občine tako, da izpolnite 

priložen OBRAZEC za evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki: 

 ime in priimek, naziv kandidata, 

 dan, mesec, leto rojstva 

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

opravlja, 

 kratko predstavitev, iz katere mora biti razvidno, da ima predlagani kandidat 

strokovne reference in izkušnje s področja delovanja sveta; 

 telefonsko in faks številko ter elektronski naslov, 

 lastnoročno podpisano soglasje predlaganega kandidata o kandidiranju – IZJAVA. 

 

Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu, nepopolnih predlogov 

ne bomo upoštevali.  

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov s strani SOS ministrstvu predlagan in 

imenovan tisti, ki bo prejel najvišje število glasov s strani predsedstva SOS.  

Zaradi kratkih rokov postavljenih s strani ministrstva je evidentiranje odprto vključno do 24. 

10. 2017. 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, l.r.   

Generalna sekretarka   

 

 Priloga:  

- Obrazec za evidentiranje 

- Izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo 
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