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UVOD IN POUDARKI LETA 2018 

Uvod 

Leto 2018 bo v znamenju sedmih lokalnih volitev po reformi lokalne samouprave. V več kot 

dvajsetih letih obstoja in delovanja lokalne samouprave v Sloveniji, so občine vzpostavile in 

prevzele vlogo načrtovalcev, spodbujevalcev lokalnega razvoja in poskrbele za dvig kvalitete 

življenja občank in občanov. Ob resnem umanjkanju državnih regionalnih razvojnih politik so 

občine tiste, ki so navkljub številni omejitvam  vplivale na ohranjanje primerljivih razvojnih 

postulatov za kvalitetno bivanje občank in občanov v različnih delih Slovenije. Še vedno pa so 

občine danes obremenjene z birokratskimi in sistemskimi ovirami za trajnostno in kvalitetno 

naravnano delovanje. Skupnost občin Slovenije se bo kot zanesljiv in strokoven dejavnik pri 

zastopanju interesov in potreb občin zavzemala, da se za obstoječi okvir delovanja lokalne 

samouprave opravi resen pregled in spremembe za uveljavitev transparentnega, 

spodbudnega in stabilnega okolja za delovanje občin.  Tudi zato je Skupnost občin Slovenije 

že v letu 2017 naročila Analizo sistema financiranja občinskih nalog s predlogom metodologije 

za določitev povprečnine. Ta bo omogočila tako strokovno utemeljen pogled stanja na 

področju financiranja občin v Sloveniji, primerjavo s podobnimi državami in sistemi v Evropi 

ter izračun finančnih posledic zakonov, ki jih bodo vlade sprejemale v bodoče.   

Poudarki v letu 2018 

Ključni poudarki, katerim se bo SOS v letu 2018 posebej posvetila so: 

 financiranje občin (povprečnina) in nižanje stroškov za občine 

 redna srečanja z najvišjimi funkcionarji na državni ravni, zastopanje občin v državnem 

zboru in državnem svetu, 

 iskanje modela združitve obstoječih združenj,  

 Preverjanje modelov oblikovanja plač županov,  

 vključenost v sam začetek priprave nove zakonodaje, še predno je ta posredovana v javno 

razpravo, s čimer se prepreči oblikovanje za občine problematičnih rešitev, ter priprava 

novih zakonskih predlogov, amandmajev, 

 pomoč občinam pri implementaciji novo sprejete zakonodaje (npr. z usposabljanji, 

seminarji, vzorci odlokov, spletno platformo za izmenjavo mnenj in izkušenj; primer novo 

sprejetih zakonov, katerih implementacija zahteva aktivnosti občin v 2018: ZSRT-1, 

ZPPDej, ZUreP-2) 

 strokovna pomoč in izmenjava izkušenj med občinami pri razrešitvi težav iz vseh področji, 

ki se tičejo delovanja občin,  

 vzpostavitev in oblikovanje programov izobraževanj skupaj z univerzami za zaposlene v 

občinah, županje in župane, svetnice in svetnike (e-learning), 

 vzpostavitev nove storitve: oblikovanje baz podatkov in omogočen dostop do obstoječih 

baz podatkov, s tem se občinam omogoči jasnejša slika o njihovem stanju v primerjavi z 

drugimi na različnih področjih (infrastruktura, izobraževanje, finance, itd.), 
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 predstavitev modelov dobrih praks iz tujine in organiziranje ogledov le teh (npr. model 

razpršenih hotelov, razvoj kolesarske turistične destinacije v Avstriji, trajnostna mobilnost 

in energetska samooskrba), 

 predstavitev modelov dobrih praks iz tujine in organiziranje ogledov le teh (npr. model 

razpršenih hotelov, razvoj kolesarske turistične destinacije v Avstriji, trajnostna mobilnost 

in energetska samooskrba), 

 povezovanje občin s ključnimi in pomembnimi akterji na različnih področjih, npr. 

povezovanje in sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, Komunalno zbornico 

Slovenije, Inštitutom za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo 

Maribor, Inštitutom Jožef Stefan, FLAPAX pospeševalnikom za pametna mesta, Slovensko 

turistično organizacijo, in drugimi civilno družbenimi organizacijami. 

 oblikovanje skupnih razvojnih projektov in oblikovanje sistematične podpore pri digitalni 

tranziciji občin, ter zastopanje občinskih interesov v okviru Digitalne koalicije, v 

sodelovanju s SRIP PMiS in s podporo PROPI 

DELO ORGANOV IN DELOVNIH TELES SOS 

Delovanje SOS je organizirano v treh sekcijah. To so sekcija mestnih občin, sekcija občin s 

sedeži upravnih enot in sekcija ostalih občin.  

Za lažjo organizacijsko delovanje in doseganje zastavljenih ciljev so oblikovani organi in 

delovna telesa. Organi, ustanovljeni v skladu s Statutom Skupnosti občin Slovenije so: 

skupščina, predsedstvo, predsedstvo sekcij, glavni odbor in nadzorni odbor.  

Z namenom obravnavanja strokovnih vprašanj iz svojega področja, priprave strokovnega 

gradiva in pripomočkov za delo članic, priprave stališč, pripomb in predlogov k predlogom 

predpisov, organizacije izobraževanj in strokovnih posvetov, so ustanovljene komisije in 

delovne skupine.  

Skupščina 

V letu 2018 bo sklicana 1 redna letna skupščina, ki bo potekala predvidoma v prvi polovici leta 

2018.  

Predsedstvo 

V letu 2018 se bo predsedstvo SOS sestalo na predvidoma šestih (6) rednih letnih sejah. Po 

potrebi se bo predsedstvo sestalo tudi na izrednih sejah. V skladu s potrebami zaradi 

usklajevanja skupnih nastopov vodstev bodo sklicane in izvedene tudi skupne seje 

predsedstev vseh združenj občin.  
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Predsedstvo sekcij 

Predsedstvo sekcije lahko samostojno obravnava vprašanja, ki se nanašajo na svoje članice in 

pri teh vprašanjih tudi samostojno zastopa interese članic pred državnimi in drugimi organi. 

Seje sekcije v skladu s Statutom SOS sklicuje predsednik sekcije. Predsednik je po funkciji član 

predsedstva in glavnega odbora SOS, seje predsedstva sekcij pa bo sklical v skladu s 

potrebami, glede na aktualne dogodke in dogajanja ter na podlagi pobud članov.  

Do lokalnih volitev v letu 2018 bo Skupnosti občin Slovenije predsedoval župan Občine Rače 

– Fram, Branko Ledinek.  

Glavni odbor 

Glavni odbor sestavljajo predsedniki in podpredsedniki posameznih sekcij občin in generalni 

sekretar. Z namenom učinkovitega zastopanja interesov občin pred državnimi in drugimi 

organi ter za oblikovanje sprotnih odločitev in stališč, se bo glavni odbor sestajal po potrebi, 

predvidoma pa mesečno.  

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje SOS ter namenskost in 

smotrnost porabe finančnih sredstev. V letu 2018 je predviden en sestanek nadzornega odbora, 

z namenom pregleda poslovnih knjig in kontrole porabe namenskosti porabe finančnih 

sredstev.  

Komisije in delovne skupine 

Delovna telesa sestavljajo dve stalni komisiji. To sta Komisija za pravna in zakonodajna 

vprašanja, ki obravnava zakone in druge akte s področja lokalne samouprave in Komisija za 

proračun in javne finance, ki analizira finančno stanje na področju lokalne samouprave in 

pripravlja izhodišča za pogajanja o primerni porabi. Ostale komisije so:  

 Komisija za prostor 

 Komisija za kulturo 

 Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj 

 Komisija za socialo in zdravstvo 

 Komisija za gospodarske javne službe 

 Komisija za mladinsko politiko 

 Komisija za turizem 

 Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 Komisija za e-poslovanje 

 Komisija za občinsko inšpekcijsko službo 

 Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo 

 Komisija za občinsko redarsko službo 

 Komisija za zaščito in reševanje 



6 
 

 Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 Komisija za cestno infrastrukturo 

 Komisija za urbani razvoj 

 Komisija za integracijo romske skupnosti 

V Sklopu SOS delujejo tudi delovne skupine in sicer: 

 Delovna skupina za notranjo revizijo 

 Delovna skupina za urbane in vaške vrtove 

 Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev 

 Delovna skupina za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa 

IZREDNO ČLANSTVO V SOS 

Združenje Forum romskih svetnikov  

V letu 2017 je kot izredna članica v Skupnosti občin Slovenije pristopilo Združenje Forum 

romskih svetnikov. S tem se je vzpostavilo tesnejše sodelovanje med Romi in občinami, tudi v 

letu 2018 pa se bomo posvečali izboljšanju sodelovanja med romskimi svetniki in občinami, 

reševali bomo dolgoletno prostorsko problematiko in ostale težave, s katerimi se soočajo. 

Združenje direktorjev občinskih uprav 

Združenje direktorjev občinskih uprav je na zboru članov dne 1. 2. 2018 v Krškem pristopilo k 

izrednemu članstvu organizacije v Skupnost občin Slovenije. 

Združenje direktorjev občinskih uprav je nepridobitna, prostovoljna, samostojna in 

nepolitična organizacija, v kateri se združujejo direktorice, direktorji oziroma tajnice in tajniki 

slovenskih občin ter druge osebe, ki strokovno sodeluje na področju lokalne in regionalne 

samouprave, z namenom sodelovanja in strokovnega izpopolnjevanja ter zagotavljanja 

učinkovite samouprave v Republiki Sloveniji. Organizacijo zastopa mag. Iztok Mori. 

Namen sodelovanja je skupno zastopanje interesov občin in težnja, da bi razvoj mest in 

zakonodaja šla v smeri izboljšanja pogojev za življenje občank in občanov. Vez sodelovanja pa 

je izjemnega pomena tudi, saj gre pri članih Združenja direktorjev in tajnikov občin za 

strokovno zelo usposobljene posameznike in posameznice, ki s svojimi izkušnjami lahko 

doprinesejo ogromno k razvoju lokalne samouprave. Povezovanje strokovnega kadra znotraj 

SOS ustvarja dodano vrednost tudi za občine članice SOS preko deljenja izkušenj, strokovnih 

nasvetov in dobrih praks.  
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ZAKONODAJA 

Skupnost občin Slovenije bo v letu 2018 še naprej aktivno spremljala predloge zakonodajnih 

okvirov, ki jih bo predlagala Vlada RS ali pa jih bo v proceduro vložil Državni zbor RS oziroma 

poslanke in poslanci. Vztrajali bomo na zahtevi, da morajo občine in asociacije imeti v vsakem 

primeru možnost obravnave zakonodajnih predlogov ter za takšne obravnave tudi ustrezen 

čas za podajanje mnenj in stališč.  

Prav tako bo skupnost svoja stališča in predloge uveljavljala z udeležbami na sestankih na 

resornih ministrstvih, odborih DZ RS, sejah DS RS ter s posredovanjem pripomb ustreznim 

skupinam.  

Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za nujne sistemske spremembe zakonodaje, ki so 

potrebne za uravnoteženje občinskih financ in odpravljanje finančnih, birokratskih bremen ter 

plačnih anomalij nastalih skozi pretekla leta.  

 Oskrba zapuščenih živali v občinah 

V letu 2018 je SOS pristopila tudi že k analizi trenutnega stanja na področju oskrbe zapuščenih 

živali. Namreč SOS si že vrsto let zavzema za ureditev tega področja, saj je nujno potrebno 

vzpostaviti pregleden in jasen sistem financiranja in standardizirati protokol oskrbe 

zapuščenih živali. Na podlagi analiz in raziskav ter na podlagi ureditve v tujini, bo 

pripravljena sistemska rešitev za občine in njihove proračune. 

 Potreba po odpravi plačnih anomalij v celoti, torej tudi za vse zaposlene v občinskih 

upravah in javne funkcionarje, za kar si bo SOS prizadevala v letu 2018 

Ukrepi na področju stroškov dela in drugi ukrepi v javnem sektorju ter odprava anomalij 

oziroma ustrezne uvrstitve javnih uslužbencev v plačne razrede se postopno urejajo in 

odpravljajo. Plače/plačila in stroški dela županj in županov ostajajo nespremenjeni. Ker je 

potrebno prilagoditi tudi plače/plačila županj in županov, je SOS pristopila k analizi sistema 

plačil funkcionarjev na lokalni ravni v drugih državah članicah EU in državah bližnjega 

vzhoda. Na podlagi resne analize in novega ovrednotenja plačnih razredov funkcij v lokalnih 

skupnostih bo SOS v letu 2018 pričela s pogajanji z novo Vlado, z namenom vzpostavitve 

(so)razmerja plačnih razredov ob upoštevanju dejstva, da župan glede na svoje odgovornosti 

ne more biti najslabše plačana funkcija v državi.  

Sodelovanje v okviru zakonodajnega postopka po področjih v letu 20181: 

Finance 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2019 in 2020 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 

                                                           
1 po Normativnem delovnem programu Vlade Republike Slovenije za leto 2018 
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 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem 

postopku 

 Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018 

 Zakon o poslovnih skrivnostih 

 Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske 

uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev 

 Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog 

 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: predsedstvo, glavni odbor, Komisija za proračun 

in javne finance. 

Javna uprava 

 Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 

 Zakon o informacijski varnosti 

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 

 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: predsedstvo, glavni odbor, Komisija za proračun 

in javne finance, Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, Komisija za e-poslovanje. 

Sociala in zdravstvo 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 

 Zakon o dolgotrajni oskrbi 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: predsedstvo, glavni odbor,  Komisija za socialo 

in zdravstvo. 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

 Uredba o potrditvi območij državnih namakalnih in osuševalnih sistemov 

 Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 

 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: predsedstvo, glavni odbor, Komisija za 

kmetijstvo in razvoj podeželja, Komisija za prostor. 

Kultura 

 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018-2025 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe 

 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: predsedstvo, glavni odbor, Komisija za kulturo. 
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Notranje zadeve 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: predsedstvo, glavni odbor. 

Okolje in prostor 

 Zakon o varstvu okolja 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona 

 Uredba o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami 

 Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in 

nepremičnih motorjev 

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski 

opremi 

 Uredba o prevladi javne koristi v postopkih prostorskega načrtovanja 

 Uredba o prostorskem informacijskem sistemu 

 Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka 

 Uredba o razvrščanju objektov 

 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

 Uredba o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z 

radioaktivnimi odpadki 

 Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka 

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 

okolju 

 Pravilnik o dokumentaciji za gradnjo 

 Pravilnik o delovanju v javnem interesu na področju urejanja prostora 

 Pravilnik o merilih za opremljeno zemljišče 

 Pravilnik o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč 

 Pravilnik o lokacijski informaciji 

 Pravilnik o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

 Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu 

 Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

 Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega 

omrežja 

 Pravilnik o projektnem natečaju 

 Pravilnik o tehnični posodobitvi grafičnega prikaza namenske rabe prostora 

 Pravilnik o vrstah namenske rabe prostora 

 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: predsedstvo, glavni odbor, Komisija za proračun 

in javne finance, Komisija za prostor, Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj, Komisija 
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za gospodarske javne službe, Komisija za občinsko redarsko službo, Komisija za občinsko 

inšpekcijsko službo . 

Pravosodje 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 

 Zakon o probaciji 

Organi SOS, ki bodo obravnavali predpise: Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja. 

Sodelovanje v vladnih delovnih skupinah in telesih 

Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije sodelujejo v številnih vladnih delovnih 

in pogajalskih skupinah. Izbor predstavnikov se opravlja na temelju evidentiranja in izbora na 

rednih ali korespondenčnih sejah predsedstva SOS. Sekretariat skupnosti se trudi zagotoviti 

čim večjemu številu občin sodelovanje v delovnih telesih, ob tem pa tudi zagotoviti, da so 

izbrani tisti, ki bodo občine ustrezno zastopali.  

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

Skupnost bo še naprej skrbela za izobraževanje zaposlenih na občinah članicah. V ta namen 

bo izvedla številna delovna srečanja, posvete in delavnice. O aktualnih problematikah pa bo 

govorila tudi na panelnih razpravah, na katere bodo vabljeni predstavniki zainteresirane 

strokovne javnosti. Delovne posvete in delavnice bo skupnost izvedla sama ali v sodelovanju 

s sorodnimi organizacijami in institucijami.  

V načrtu dela Skupnosti občin Slovenije so predvidene oblike izobraževanj iz naslednjih 

vsebinskih sklopov:  

 Javna naročila in javno naročanje po ZJN-3 

 Ocenjevanja in napredovanja v letu 2018 

 Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega 

značaja pri občini in v občinskih podjetjih 

 Stanje prostora na regionalni in lokalni ravni 

 Financiranje občin 

 Nova gradbena zakonodaja 

 Trajnostna mobilnosti in trajnostni turizem 

 Komuniciranje z javnostmi in občani 

 Krožno gospodarstvo 

 Pametna mesta 

 Stvarno premoženje lokalnih skupnosti 

 Izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb  

 Občine in gospodarstvo 

 Izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe  
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 Priprava odlokov za turistične takse 

 NUSZ za leto 2018, vrednotenje nepremičnin in izhodišča za nov davek na 

nepremičnine 

 (Spremembe) uslužbenskega sistema, ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela 

 in drugi na pobudo občin. 

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI  

Skupnost občin Slovenije ima veliko ciljnih javnosti, ki jih želi in mora nagovoriti, informirati, 

jim argumentirati svoje aktivnosti in sprejeta stališča ter ukrepe. 

 Lokalne skupnosti 

Občine članice Skupnosti občin Slovenije so tiste, ki pričakujejo in zahtevajo največ informacij 

in komunikacije, hkrati pa so same njihov vir. Zato bomo ob posameznih aktivnostih v letu 

2018 iskali najučinkovitejše komunikacijske kanale do odločevalcev v teh občinah in do 

zaposlenih v občinskih upravah. Hkrati bomo iniciirali povratnost informacij in poskrbeli, da 

bodo dosegle najširši krog zainteresiranih. Tudi župani in županje občin članic Skupnosti 

občin Slovenije so nedvomno zainteresirani za najboljšo komunikacijsko pretočnost in 

usklajevanje aktivnosti znotraj Skupnosti. Gre tudi za izmenjavo dobrih praks in izmenjavo 

izkušenj, kar lahko zelo pozitivno vpliva na delo vsakogar od njih. V komuniciranju z njimi 

bomo upoštevali vključevanje vseh njihovih interesov in se zanašali tudi na njihovo 

pripravljenost za sodelovanje. Nečlanice Skupnosti občin Slovenije, njihovi župani in županje, 

so prav tako pomembna javnost Skupnosti občin Slovenije, na mnogih področjih so namreč 

interesi zelo soznačni in skupni. Mnoge občine izdajajo svoja glasila in trudili se bomo, da bo 

v njihovih vsebinah tudi nekaj vsebin o delu in aktivnostih Skupnosti občin Slovenije, saj so 

občani in občanke posameznih občin pomembna ciljna publika.  

 Državni organi 

SOS bo v letu 2018 intenzivno sodelovala z Vlado RS, posameznimi ministrstvi in vsemi drugi 

državnimi organi ter posameznimi delovnimi telesi, saj je za nemoteno delo in dobro 

pozicioniranje SOS potrebno dobro informiranje o novih predpisih in usmeritvah, 

vključevanje v njihovo nastajanje in spreminjanje in uveljavljanje interesov občin. Državni zbor 

(poslanke in poslanci) in Državni svet (državni svetniki in svetnice) so za nas pomembna ciljna 

skupina, skozi katero lahko uveljavljamo svoja stališča in predloge. Nacionalna politika, torej 

posamezne politične stranke, tako na lokalnem kot tudi nacionalnem nivoju so za SOS izjemno 

pomembna javnost, preko katere lahko uveljavljamo nove ideje. Nevladne organizacije in 

civilne iniciative so seveda dobrodošla pomoč za uveljavljanje posameznih interesov in 

njihovo sprejetje v območje splošnih interesov. Dobra, pravočasna in redna komunikacija z 

njimi pomeni krepitev lastnih aktivnosti in olajša reševanje morebitnih zapletov, zato je 

izjemno pomembna za naše delovanje. 

 Mednarodna javnost 
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Mednarodna javnost je pomemben vir informacij o političnih in strokovnih rešitvah na 

področju lokalne samouprave, prav tako je vir dobrih praks drugih in posredovanja naših 

mednarodni javnosti, kar sooblikuje uspešnost domačega lokalnega okolja. Sodelovanje v 

različnih mednarodnih institucijah je zato vir dobrih informacij, ki jih želimo prenašati tudi v 

naša okolja.  

 Mediji 

Mediji so tista ciljna javnost, ki nam hkrati odpira vrata do drugih javnosti, zato zaslužijo še 

posebno pozornost in obravnavo. V letu 2018 bomo s pravilno usmerjenimi, strokovno 

argumentiranimi in hkrati zanimivimi informacijami vstopali v medijski prostor in si 

zagotovili pozornost v njem. Mediji prinašajo informacije in so hkrati orodje komuniciranja, s 

tem pa nam omogočajo, da smo pomembni sooblikovalci javnega mnenja. 

 Fokus in aktivnosti za doseganje komunikacijskih ciljev v letu 2018  

Temeljno načelo je individualni pristop k posameznim javnostim ob posameznih aktivnostih. 

Zato bomo poleg splošnih načel dobre komunikacijske prakse, ki jim je Skupnost občin 

Slovenije zavezana in jih dosledno spoštuje, za posamezne dogodke in aktivnosti pripravljali 

akcijske komunikacijske načrte, kjer bomo predvideli potrebno gradivo in opredelili orodja, s 

katerimi bomo v konkretnem primeru najbolj zagotovo in najbolj natančno dosegali določene 

ciljne javnosti. Akcijski komunikacijski načrt bo vedno pripravljen hkrati z razmislekom o 

vsebini in konkretnih ciljih neke aktivnosti in bo tako uveljavil načelo, da je komuniciranje 

enakovredna poslovna funkcija. 

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije bo pripravil posebne akcijske komunikacijske načrte 

(postavljene v časovnico) za vsakega izmed pomembnih tematskih sklopov za občine. Glede 

na posamezne teme se bo opredelilo komunikacijski cilj in ciljne skupine ter zanje pripravilo 

pripravljalna in delovna gradiva. Občine članice Skupnosti občin Slovenije bomo preko 

ustaljenih komunikacijskih kanalov (e-sporočanje, Tedenske novice SOS, spletna stran SOS, 

sestanki, seje predsedstva, srečanja županov, idr. ) obveščali o pomembnih sestankih in 

dogodkih tako, da bo zanje na razpolago kar največ podrobnih informacij o specifični temi; to 

velja tako za županje in župane, kakor tudi za zaposlene na občinski upravi. Hkrati bomo 

zagotovili povratnost informacij in poskrbeli, da bodo dosegle najširši krog zainteresiranih. V 

skladu z razpoložljivimi orodji za komuniciranje bo Skupnost občin Slovenije sprotno 

obveščala medije o razvoju dogodkov in zagotovila sledljivost za medijsko in (preko njih) tudi 

splošno javnost. Predstavnike medijev bo vabila na vse pomembnejše dogodke (srečanja 

županov, okrogle mize, seje predsedstva,…) na način in v obliki, ki bo predhodno dogovorjen 

in usklajen z vodstvom SOS. Zagotovila bo trajno dostopnost gradiv in pisnih izjav s skupnimi 

stališči SOS preko spletne strani SOS, kjer je posebno mesto namenjeno medijskem kotičku, s 

splošno javnostjo pa bo komunicirala tudi preko sodobnih mrežnih komunikacijskih orodjih. 

Glede na situacijo bo Skupnost občin uporabila druga komunikacijska orodja (izjave za javnost 

govorcev SOS, novinarski brifing, tiskovna konferenca itd.), še naprej pa bo gradila tudi tesne 

odnose z novinarji izhajajoč iz načela hitre odzivnosti na njihova vprašanja. Skupnost občin 
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Slovenije bo v letu 2018 posvetila pozornost tudi sodelovanju z uredniki občinskih časopisov 

in glede na določitev prednostnih področij ponudila možnost objave že pripravljenih 

sestavkov. 

Skupnost občin Slovenije bo načrtovala tudi druge aktivnosti za pomembnejše dogodke v letu 

2018 in jih komunicirala z javnostmi, med drugim: dan odprtih vrat 2018, sestanki s 

predsedniki države in Vlade RS, sestanki z ministricami in ministri, srečanja županj in 

županov v letu 2018, regijska srečanja in predsedstva SOS.  

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE OBČIN 

Pomembna naloga skupnosti je tudi pravočasno in ustrezno informiranje občin članic o vseh 

zanje pomembnih dejstvih. Uporabljali bomo do sedaj uspešne in uveljavljene načine in 

sredstva, ki so se izkazala kot uspešna in za občine koristna. Oblike informiranja občin članic: 

 izdajanje Tedenskih novic SOS, 

 urejanje in ažuriranje spletne strani SOS ter dodajanje novih vsebin, 

 koriščenje socialnih medijev, 

 izdajanje pojasnil in navodil občinam, 

 posredovanje dobre prakse občin članic drugim članicam, 

 posredovanje pojasnil in razlag ministrstev, 

 posredovanje in objava izvedenih povpraševanj po občinah, 

 ...  

SVETOVANJE IN STORITVE ZA OBČINE 

Svetovanje in pomoč občinam 

Sekretariat SOS je v preteklih letih redno izvajal svetovanja občinam članicam in kadrovsko 

izobrazil mlajše zaposlene tako, da so sposobni ustrezno in strokovno svetovati občinam 

članicam. Ker je to ena izmed ključnih dejavnosti, katero občine tudi vse pogosteje koristijo, 

bomo polagali posebno pozornost na kvalitetna in hitro izvedena svetovanja in povpraševanja 

za občine članice SOS.  

Skupna javna naročila 

Skupnost občin Slovenije bo v letu 2018 pričela s postopki za izvedbo skupnega javnega 

naročila za dobavo električne energije in energentov. Sekretariat SOS bo v letu 2018 skladno s 

potrebami več občin članic presodil možnosti za izvedbo še kakšnega skupnega javnega 

naročila. 
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Pravno svetovanje za javna naročila, koncesije in javno zasebno 

partnerstvo 

V okviru Skupnosti občin Slovenije se izvaja dodatna storitev za občine: Pravno svetovanje za 

javna naročila, koncesije in javno zasebno partnerstvo. 

Te storitve so: 

 Evidenčna naročila 

 Javna naročila 

 Predrevizijski postopek 

 In house naročila 

 Podelitev koncesije 

 Javno zasebna partnerstva 

 Evidentiranje javne službe in tržne dejavnosti. 

Varstvo osebnih podatkov v skladu s GDPR 

Skupnost občin Slovenije je med občinami članicami izvedla povpraševanje glede izkaza 

interesa za pripravo ponudbe storitev SOS za varstvo osebnih podatkov v občinah v skladu s 

Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo stopila v veljavo s 25.5.2018. 

Na podlagi seznanitve predsedstva in sprejete zakonodaje glede varstva osebnih podatkov bo 

SOS pripravila ponudbo za občine. 

 

Revizijska služba za občine  

Skupnost občinam članicam ponuja notranje revizijske storitve in te so:  

 izvedba notranje revizije glede na povpraševanje in potrebe občin, in ki se opredeli v 

medsebojni pogodbi med izvajalcem in naročnikom;  

 notranja revizija se lahko nanaša neposredno na občino, lahko pa tudi na njen ožji del 

(kot so krajevne skupnosti), javni zavod ali javno podjetje ali zavod ali podjetje, 

katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je posamezna lokalna skupnost; 

 sprotno telefonsko svetovanje občinam - ponudnik mora zagotoviti posebno telefonsko 

številko, na katero ga lahko enkrat v tednu pokličejo občine, za katere bo izbrani 

izvajalec izbran za izvedbo notranje revizije; 

 sprotno pisno svetovanje občinam - ponudnik mora zagotoviti poseben elektronski 

naslov, preko katerega bo v roku, ki ne sme biti daljši od 5 delovnih dni, posredoval 

pisne odgovore; 

 2 x letno predavanje v imenu SOS in v dogovoru s SOS za potrebe njenih članov; 

 sprotno svetovanje za potrebe članov SOS s področja javno – finančnih predpisov; 

 pomoč občinam v primeru, ko je njihovo poslovanje podvrženo nadzoru s strani 

Računskega sodišča RS. 
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Prevzem vzorčnih notranjih pravil SOS 

Skupnost občin Slovenije je v letu 2017 prejela s strani Arhiva RS odločbo o potrjenih vzorčnih 

notranjih pravilih SOS. Vzorčna notranja pravila SOS lahko tudi v letu 2018 prevzamejo vse 

občine v Sloveniji brezplačno ne glede na članstvo, velikost ali število zaposlenih. 

Vlaganje tožb in ustavnih presoj 

SOS bo tudi v letu 2018, v kolikor bo država s predpisi ali drugimi dokumenti kršila ustavne, 

zakonske pravice občin, v imenu občin vložila zahteve za ustavno presojo predpisa in tožbe 

proti državi.  

Trenutno Ustavno sodišče še vedno odloča o ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti.  

Glede vložene tožbe zaradi izpolnitve obveznosti, kot izhajajo iz 4. točke dogovora o višini 

povprečnine za leto 2015, je bil sprejet sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani - Sodišče je pritrdilo 

vsebini naših navedb, vendar odločilo, da ne gre za odločanje o vprašanju o katerem bi bilo 

pristojno sodišče, zato je vlogo zavrglo. Pooblaščena odvetniška pisarna je pripravila pritožbo 

zoper prejeti sklep. 

Aktivnosti energetske zadruge 

V letu 2018 bo Sončna zadruga nadaljevala aktivnosti, vezane na pomoč občinam članicam 

SOS pri prehodu na obnovljive vire energije in pri zmanjševanju stroškov za energijo. 

Predstavniki Sončne zadruge bodo preverjali interes občin za doseganje energetske 

samooskrbe ter nudili pomoč pri vlaganjih v izgradnji sistemov za ogrevanje ter pridobivanju 

sredstev iz strukturnih skladov v novi finančni perspektivi.  

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI – OBČINE PRIHODNOSTI 

Skupnost občin Slovenije sledi informacijskim trendom in gibanju v svetu zato si intenzivno 

prizadeva po uveljavitvi digitalnih tehnologij v občinah in aktivno išče razvojne priložnosti za 

svoje članice.  

SOS – povezovalec različnih deležnikov: 

 občin – 175 Slovenskih občin in občin v mednarodnih mrežah (NALAS, CEMR, COR) 

 deležniki na nacionalni ravni (MJU, druga ministrstva, agencije (GURS, ARSO, STO,..)) 

 deležniki na EU ravni  

 gospodarski sektor (SOS je presečišče različnih ponudnikov, ki imajo rešitve za občine) 

 NVO (SOS je tudi presečišče različnih civilnodružbenih iniciativ, vzpostavljeno 

sodelovanje z okoljskimi in drugimi NVO (Inepa – inštitut za elektronsko participacijo, 

IJFP – inštitut za javne finance in proračun, Umanotera, IPOP – Inštitut za politike 

prostora, CNVOS,…) 
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 SOS komunicira in razširja ideje in znanje med deležniki (delavnice, seminarji, 

novinarji, spletna stran, Tedenske novice SOS…) 

SOS deluje na različnih področjih - večini, s katerimi se ukvarjajo občine: 

 

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) na področju 

“Pametnih mest in skupnosti” 

Ob samem podpisu pooblastila Institutu Jožef Stefan za prijavo in upravljanje strateškega 

razvojno inovacijskega partnerstva na področju »pametnih mest in skupnosti« je SOS že 

izrazila interes za aktivnejšo vlogo v strateško razvojno inovacijskem partnerstvu, saj se 

pametnih mest in pametnih skupnosti, po našem mnenju ne da naslavljati brez ključnih 

deležnikov; to so občine ter mestne občine, vključno z občankami in občani. 

V letu 2017 bo potekal dogodek pod okriljem Evropske komisije v okviru pametne 

specializacije – Pametna mesta in skupnosti, ki bi ga želeli organizirati v Sloveniji za 

zainteresirane deležnike iz Centralne Evrope. Slovenija je prevzela pobudo na področju 

Pametnih mest in skupnosti v okviru pametne specializacije. 

Slovenska digitalna koalicija digitalna.si 

Predsednik SOS, Bojan Kontič je podpisal Izjavo o vzpostavitvi in sodelovanju v Slovenski 

digitalni koaliciji digitalna.si. Podpisniki si bodo v prizadevali za pospešeno digitalno 

preoblikovanje Slovenije in njenega gospodarstva, za usklajevanje ukrepov za digitalizacijo 

Slovenije, za večjo uporabo storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij in izboljšanje e-

veščin. Izjavo o digitalni koaliciji so podpisali  

http://digitalna.si/si/
http://digitalna.si/si/
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• GZS v imenu Digitalnega partnerstva gospodarstva, ki zastopa vse deležnike iz 

gospodarstva, 

• Vlada RS, 

• Rektorska konferenca RS, 

• Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), 

• Skupnost občin Slovenije, 

• Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ter glasnik digitalne 

tehnologije. 

Lokalne skupnosti so pomemben deležnik v koaliciji, že zaradi razvoja pametnih skupnosti in 

mest, ki je ena izmed dveh vsebinskih prioritet strategije DIGITALNA SLOVENIJA 2020, kot 

tudi Strategije pametne specializacije. Skupnost občin Slovenije je s podpisom Izjave naredila 

pomemben korak za tesno sodelovanje lokalnih skupnosti v partnerstvu Slovenske digitalne 

koalicije, ki bo posvetovalne, koordinativne narave. 

Na Skupnosti občin Slovenije verjamemo, da je sodelovanje in vpetost lokalnih skupnosti v 

procese na poti zelenitve in digitalizacije do referenčne države nujna. Državljane namreč ne 

zanima, kaj je v pristojnosti države, kaj v pristojnosti občin, to ne zanima niti gospodarstvo. 

Tako kot mora vlada postaviti osnovne procese in pravila za javno informacijsko 

infrastrukturo je smiselno, racionalno in učinkovito to storiti tudi pri občinah. Z razvojem in 

uporabo pravih digitalnih orodij lahko občine sprejemajo odločitve, temelječe na boljših 

podatkih, lažje predvidijo probleme, kar omogoča boljšo koordinacijo in učinkovito uporabo 

sredstev, svojim občanom in podjetjem pa nudijo prijaznejši dostop do storitev ob največji 

možni meri transparentnosti in vključenosti. 

Skupno sodelovanje s Flapax pospeševalnik in SOS 

SOS je podpisala pismo o nameri – skupno sodelovanje s Flapax pospeševalnikom. 

FLAPAX ekosistem je inovacija: okolje, ki premierno združuje prepoznavanje potreb 

skupnosti, pospešuje razvoj pametnih mest in skupnosti, odpira poslovni potencial 

inovativnim digitalnim rešitvam tako, da jim nudi trajno finančno podporo ter omogoča 

razvoj regijske IT- infrastrukture. Vizija FLAPAX-a je postati eden najpomembnejših okolij 

za implementacijo inovativnih rešitev za razvoj pametnih skupnosti v štirih regijah (Alpe, 

Donava, Mediteran, Balkan).  

FLAPAX POSPEŠEVALNIK je strateško sodelovanje med SOS in FLAPAX ter drugimi 

partnerji, z namenom dvigovanja pripravljenosti občin in mest na področju razvoja pametnih 

mest in skupnosti za razvoj in sodelovanje v inovativnih regionalnih projektih, ki se lahko 

poslužujejo klasičnih in novih modelov financiranja. 

V Skupnosti občin Slovenije spremembam ne želimo slediti. Želimo jih ko-kreirati.  
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SOS v partnerstvu Digitalna tranzicija Urbane Agende 

SOS je sprejeta v partnerstvo Digitalna tranzicija Urbane Agende. Partnerstvo sestavlja 6 

držav, 8 mest, 3 združenja in Evropska komisija ter Urbact kot opazovalec. Partnerstvo 

koordinirajo trije, država Estonija ter mesti Oulu in Sofia.  

Njihovo prvo srečanje je potekalo 12. januarja 2017, na sestanku so se odločili za prijavo na 

ESPON – ciljne raziskave in povabili SOS v ožje partnerstvo. Raziskava bo narejena s strani 

zunanjega izvajalca (če bo projekt odobren), vsebina se nanaša na e-zdravje, SOS pa je izrazil 

interes za raziskavo inovativnih modelov sodelovanja na področju oskrbe starejših občanov. 

IZMENJAVA IZKUŠENJ IN DOBRIH PRAKS 

PROJEKTI  

 Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske 

vzgoje 

Visoko kakovost predšolske vzgoje je potrebno zagotoviti že v prvih 

letih institucionalnega varstva otrok, saj le ta pomembno vpliva na 

nadaljnji razvoj otrok. Zato od oktobra 2017 Skupnost občin 

Slovenije in šest partnerjev iz Nemčije, Italije, Madžarske in Avstrije 

sodeluje v projektu »Qualipaed«, katerega namen je razvoj Evropske oznake kakovosti za 

zavode na področju predšolske vzgoje. Z evropsko oznako kakovosti za vrtce in jaslice se želi 

doseči še kvalitetnejšo izobraževalno in varstveno delo v predšolski vzgoji. Na koncu projekta 

bi bila oznaka oblika certifikata o kakovosti v posamezni ustanovi za predšolsko vzgojo in bila 

oblika podpore pri zagotavljanju kakovostnega dela. 

 

 Social(i) makers 

Projekt Social(i) makers se izvaja v sklopu programa 

Interegg Central Europe. Projekt se je začel izvajati 

avgusta 2017 in bo trajal do julija 2020. V projektu 

sodeluje 13 partnerjev iz sedmih držav in je namenjen 

razvoju političnega modela, ki bo združil gospodarsko 

konkurenčnost s socialnimi potrebami. Zaradi strukturne preobrazbe in družbenih posledic 

teh sprememb, so namreč vse bolj nujne socialne inovacije (SI). 

SOS bo v sklopu projekta organizirala izobraževanje, kjer bo za občine in ostale 

zainteresirane izvedeno usposabljanje za oblikovanje in uvajanje učinkovitih in trajnostnih 

pobud socialnih inovacij. Udeleženci se bodo naučili kako izkoristiti naložbene učinke, 

socialno podjetništvo, politiko socialnih inovacij, aktivno državljanstvo in uporabno 

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2018/02/qualipaed-sl.jpg
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tehnologijo, ter kako vključiti v proces prave deležnike. Pridobljene spretnosti bodo nato 

lahko prenesene v prakso.  

 

 SOLICRIS - Solidarnost v kriznih časih 

Projekt Solidarnost v kriznih časih in podnaslovom Mreža 

za solidarnost in vključevanje ljudi za preprečevanje in 

upravljanje kriz občin in regij v dinamični Evropi se izvaja 

v sklopu programa Evropa za državljane. V okviru 

projekta si bomo prizadevali za razvoj mreže med 

občinami, regionalnimi oblastmi, organizacijami civilne družbe in državljani za razvoj 

solidarnosti v kriznih časih. Na podlagi poglobljene razprave in analize 7 opredeljenih kriznih 

sektorjev (naravni požari, varnost / terorizem, politična kriza, gospodarska kriza, socialna 

kriza, zdravstvena kriza, mednarodne krizne oblike) bodo projektni partnerji zbirali in razvili 

ukrepe in načrte solidarnosti in obvladovanje kriznih razmer. 

V času projekta bo izvedenih 7 delavnic s transnacionalnimi akterji iz javnosti, civilne družbe 

in državljanov z uporabo scenarijske tehnike za izdelavo konkretnih kriznih scenarijev ter 

preprečevanje in obvladovanje načrtov s široko mednarodno solidarnostjo. Osrednja tema bo 

tema prostovoljstva in prostovoljnega vključevanja državljanov kot ključnega elementa 

kriznega upravljanja. Predstavljene bodo dobre prakse za široko vključenost državljanov v 

krizno upravljanje, zlasti prostovoljstvo.  

 

 CIRC_E 

Skupnost občin Slovenije je z januarjem 2017 pričela 

delovati v mednarodnem konzorciju za izvedbo projekta 

CircE. Projektni konzorcij CircE (Evropske regije v smeri 

krožnega gospodarstva) vključuje 8 partnerjev, na 

regionalni in lokalni ravni ter predstavnike različnih evropskih socialnih in ekonomskih 

scenarijev: Regija Lombardija, Vlada Katalonije, Urad maršala vojvodstva Spodnje 

Šlezije, Provinca Gelderland, Londonski odbor za odpadke in recikliranje, Eko-

podjetja za razvoj ustvarjalnosti EcoEntreprises, Občina Sofija in Skupnost občin 

Slovenije. 

Projekt je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva (CE) v Evropi in bo trajal 4,5 

let, bo  v skladu s Paketom krožnega gospodarstva, Evropske komisije (2015). Cilj projekta je 

pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za 

usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem 

spreminjanja ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter 

izkušenj med partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo 

analizo gospodarskega sistema. SOS bo v projektu naslavljal Operativni program za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Glavni poudarek bo namenjen vplivanju na 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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ukrepe v okviru prednostne osi 9, kar bi lahko privedlo do boljših lokalnih razvojnih strategij 

in / ali k novim projektom z učinki na lokalni ravni. Kjer bo to mogoče in ustrezno pa tudi v 

okviru prve in tretje prednostne osi. 

 Projekt GreenS 

Skupnost občin Slovenije od leta 2015 izvaja projekt Projekt Greens 

– Podporniki zelenemu javnemu naročanju za inovativne in 

trajnostne institucionalne spremembe, v okviru programa Obzorje 

2020. SOS je vključena v partnerski konzorcij, ki ga sestavlja 14 

partnerjev iz osmih držav: Bolgarije, Cipra, Nemčije, Estonije, Italije, Latvije, Švedske in 

Slovenije. 

Splošni cilj projekta je dodatno okrepiti sposobnosti in 

zmožnosti javnih organov za varčevanje z energijo, 

zmanjšanje emisij CO2 in stroškov z uporabo inovativnih 

rešitev zelenih javnih naročil. Projekt bo prispeval k premagovanju ovir pri izvajanju zelenih 

javnih naročil. Cilj projekta je tudi odprava ovir pri izvajanju ZJN, ugotovljenih s strani 

partnerjev v različnih državah, kar bo obravnavano v 2. delovnem sklopu - Institucionalne 

potrebe za ZJN in analiza dobre in slabe prakse v vsaki sodelujoči državi. Izvajanje pilotnih 

projektov, s ciljem intenzivnih svetovanj javnim službam pri izvajanju pilotnih postopkov 

oddaje ZJN, bo nudilo priložnost praktičnega testiranja učinkovitosti in uspešnosti ukrepov 

za pripravo in izvedbo ZJN. Projekt se zaključi maja 2018.  

 Projekt INTENSSE_PA 

V mesecu februarju 2016 je SOS pričela z izvajanjem projekta 

INTENSSE_PA, ki bo trajal 30 mesecev do avgusta 2018. V okviru 

projekta je bil ustanovljen Regional Living Lab (RLL) v katerem 

sodelujejo predstavniki lokalnih skupnosti, podjetji, predstavniki nevladnih organizacij in 

predstavniki zainteresirane javnosti.  

V projektu se bo preverila želja, da se v okvirju RLL (regional 

living lab) ustvari pogoje za združitev potreb prostorskih 

načrtovalcev in potreb okolja po energiji. SOS bo izdelala 

model dobre prakse za umeščanje energetskih objektov v 

prostor na način. S sodelovanjem različnih deležnikov v okviru RLL se želi preveriti možne 

načine zmanjšanja nasprotovanja razločnih skupin uvrščanja energetskih objektov v prostor. 

RLL predstavlja forum, kjer se predložijo različna stališča, ter se poišče konsenz še preden 

pride do javne obravnave prostorskih načrtov. Prav tako bomo s slovenskim partnerjem LEA 

Pomurje izdelali Energetski načrt za Pomurje. Projekt se konča junija 2018.  
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI  

V letu 2018 bo Skupnost občin Slovenije sodelovala z Odborom Regij, Kongresom lokalnih 

oblasti in mrežo NALAS ter si tako prizadevala ostati aktivna na mednarodnem političnem 

prostoru. Tudi v letu 2018 si bomo v okviru omenjenih organizacij prizadevali slovensko 

lokalno raven predstavljati širši ciljni skupini, zato bomo aktivno sodelovali na mednarodnih 

konferencah, okroglih mizah, diskusijah in srečanjih ter drugih strokovnih dogodkih ter tako 

zastopati interese slovenskih lokalnih oblasti tudi v tujini.  

Odbor regij 

V letu 2018 se bo slovenska delegacije v Odboru regij udeležila šestih plenarnih zasedanj. Prav 

tako se bodo člani slovenske delegacije redno udeleževali sestankov komisij, na katerih članice 

in člani pripravljajo mnenja, ki jih nato sprejema plenarna skupščina.  

V mesecu februarju bo mnenje z naslovom Evropa v gibanju: spodbujanje nemotene 

mobilnosti predstavil dr. Ivan Žagar.  

NALAS (Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope) 

Skupnost občin Slovenije bo še naprej aktivno vključena v Mrežo združenj lokalnih oblasti JV 

Evrope (NALAS) preko članov delovne skupine za prostorsko načrtovanje pri NALAS (Izidor 

Jerala), delovne skupine za fiskalno decentralizacijo pri NALAS (Vilma Milunovič), delovne 

skupine za trajnostni turizem (Saša Kek) in delavne skupine za energijsko učinkovitost pri 

NALAS (Boštjan Krajnc). Generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar bo organizacijo zastopala 

v komisiji za sodelovanje (CLO) pri NALAS. Dostop do rezultatov projektov mreže NALAS 

bomo preko neposrednih sporočil članstvu in objav gradiv na spletnem mestu SOS omogočili 

vsem občinam članicam. Preko NALAS se bo Skupnost občin Slovenije vključila tudi v 

izmenjavo izkušenj in dobrih praks, saj je za ta namen oblikovano delovno mesto upravljavca 

z znanjem pri mreži NALAS (knowledge manager assistant), ki skrbi za pretok izkušenj na 

področju lokalne samouprave v JV Evropi. 

Mreža NALAS na nivoju vodstva deluje po principu rotacije. Tako na vsakoletni skupščini 

NALAS prevzame vodstvo organizacije drug predsednik, sočasno pa se imenuje dva 

podpredsednika organizacije. V letu 2018 bo mesto drugega podpredsednika NALAS prevzel 

Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  

Sodelovanje v Zvezi Alpe Jadran 

Skupnost občin Slovenije je v letu 2014 prevzela vlogo zastopnice Republike Slovenije v Zvezi 

Alpe Jadran. V letu 2018 bo Skupnost občin Slovenije v imenu RS zastopala Slovenijo kot 

članico zveze v predvidenih aktivnostih. 

Bilateralna sodelovanja SOS z drugimi asociacijami v Evropi 

Skupnost občin Slovenije ima podpisane sporazume o sodelovanju s prijateljskimi, sorodnimi 

asociacijami v Evropi in sicer: 
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 Graško deželno skupino Avstrijske asociacije mest 

 Makedonsko asociacijo lokalnih skupnosti 

 Srbsko asociacijo lokalnih skupnosti 

 Kosovsko asociacijo lokalnih skupnosti 

 Madžarsko asociacijo lokalnih skupnosti 

 Poljsko asociacijo lokalnih skupnosti 

 Slovaško asociacijo lokalnih skupnosti 

 Češko asociacijo lokalnih skupnosti 

 Črnogorsko skupnostjo občin 

 Italijansko asociacijo lokalnih skupnosti  

V letu 2018 bo Skupnost občin Slovenije negovala obstoječa partnerstva in izvajala aktivnosti 

skladno z bilateralnimi dogovori.  

  



23 
 

KADROVSKI NAČRT  

SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE 

ZA LETO 2018 

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – 

UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) ter 37. člena Statuta Skupnosti 

občin Slovenije (Uradni list RS št. 17/2011) sprejemam kadrovski načrt za leto 2018. 

Skupščina Skupnosti občin Slovenije je v letu 2005 sprejela dolgoročno strategijo zaposlovanja 

v sekretariatu SOS, na osnovi katere je pripravljen tudi kadrovski načrt za leto 2018.  

V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije je trenutno zaposlenih sedem oseb, od tega se naloge 

na šestih delovnih mestih opravljajo na uradniškem delovnem mestu in eno na strokovno 

tehničnem delovnem mestu.  

Predlog kadrovskega načrta 2018 in 2019:  

 

 

 Dovoljeno število 

zaposlenih na dan 

31.12.2017 

Število zaposlenih 

na dan 31.12.2017 

Predlog dovoljenega števila 

zaposlenih na dan 31.12. prvega 

naslednjega proračunskega leta 

(leto 2018) 

Predlog dovoljenega 

števila zaposlenih na 

dan 31.12. drugega 

naslednjega 

proračunskega leta (leto 

2019) 

Uradniško delovno 

mesto na položaju 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Uradniško delovno 

mesto 

6 5 6 6 

Strokovno tehnično 

delovno mesto 

1 1 1 1 

Skupaj 8 7 8 8 
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Trenutno zaposlene osebe v sekretariatu SOS: 

Zap. 

številka 

Število 

delovnih 

mest 

Delovno mesto Naloge Stop. 

naziva 

Naziv 

1 1 Generalni 

sekretar/generaln

a sekretarka 

- vodenje službe, načrtovanje, 

organiziranje, usmerjanje in 

nadzorovanje dela v službi, 

- vodenje projektnih skupin za 

najzahtevnejše in ključne 

projekte, 

- samostojno oblikovanje 

ključnih sistemskih rešitev in 

drugih najzahtevnejših 

gradiv. 

II Sekretar 

2 1 Višji 

Svetovalec/višja 

svetovalka  

- sodelovanje pri oblikovanju 

sistemskih rešitev in drugih 

najzahtevnejših gradiv, 

- samostojna priprava 

zahtevnih analiz, razvojnih 

projektov, informacij, poročil 

in drugih gradiv, 

- delo na projektih, 

- vodenje postopkov javnega 

naročanja. 

V Višji svetovalec 

II/Višja 

svetovalka II 

3 1 Svetovalec 

/Svetovalka 

- pomoč pri pripravi 

zahtevnejših gradiv, 

- zbiranje, urejanje in priprava 

podatkov za oblikovanje 

zahtevnejših gradiv, 

- samostojno oblikovanje manj 

zahtevnih gradiv s predlogi 

ukrepov, 

- izvajanje tajniških nalog 

- vodenje evidenc, 

- pripravljanje in organiziranje 

sestankov. 

VII 

 

Svetovalec 

I/Svetovalka I 

 

4 1 Svetovalec 

/Svetovalka  

- pomoč pri pripravi 

zahtevnejših gradiv, 

- zbiranje, urejanje in priprava 

podatkov za oblikovanje 

zahtevnejših gradiv, 

VIII 

 

Svetovalec 

II/Svetovalka II 
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- samostojno oblikovanje manj 

zahtevnih gradiv s predlogi 

ukrepov, 

- izvajanje tajniških nalog, 

- vodenje evidenc, 

- pripravljanje in organiziranje 

sestankov, 

- delo na projektih, 

- delo v okviru mreže NALAS. 

5 1 Svetovalec 

/Svetovalka  

- pomoč pri pripravi 

zahtevnejših gradiv, 

- zbiranje, urejanje in priprava 

podatkov za oblikovanje 

zahtevnejših gradiv, 

- samostojno oblikovanje manj 

zahtevnih gradiv s predlogi 

ukrepov, 

- pravna pomoč občinam, 

- priprava pravnih aktov, 

pogodb, sklepov, odločb, 

- priprava pravnih stališč in 

mnenj. 

VIII 

 

Svetovalec 

II/Svetovalka II 

 

6 1 Svetovalec 

/Svetovalka 

- pomoč pri pripravi 

zahtevnejših gradiv, 

- zbiranje, urejanje in priprava 

podatkov za oblikovanje 

zahtevnejših gradiv, 

- samostojno oblikovanje manj 

zahtevnih gradiv s predlogi 

ukrepov, 

- pravna pomoč občinam, 

- priprava pravnih aktov, 

pogodb, sklepov, odločb, 

- priprava pravnih stališč in 

mnenj. 

IX Svetovalec III/ 

Svetovalka III 

7 1 Finančnik VII/I - zbiranje, urejanje ter 

pripravljanje podatkov za 

izdelavo analize o finančnem 

poslovanju proračunskega 

uporabnika;  

- obračunavanje davkov in 

prispevkov pogodb o delu, 

avtorskih pogodb, zaposlenih 

preko javnih del,  

/ Strokovno 

tehnični 

sodelavec – 

finančnik VII/I 

/Strokovno 

tehnična 

sodelavka – 

finančnica VII/I 
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- sodelovanje pri enostavnejših 

nalogah povezanih s pripravo 

predloga proračuna, 

- druge aktivnosti povezane s 

finančnim poslovanjem 

skupnosti. 

 

 

Prvo od delovnim mest je uradniško delovno mesto na položaju in se opravlja v nazivu prvega 

kariernega razreda v nazivu druge stopnje: sekretar. Drugo delovno mesto se opravlja v 

drugem kariernem razredu, v nazivu pete stopnje: višji svetovalec II, tretje delovno mesto se 

opravlja v tretjem kariernem razredu, v nazivu sedme stopnje: Svetovalec I, četrto in peto se 

opravljata v nazivu tretjega kariernega razreda v nazivu osme stopnje: svetovalec II, šesto 

delovno mesto pa se opravljata v nazivu tretjega kariernega razreda v nazivu devete stopnje: 

svetovalec III. Strokovno tehnično delovno mesto se opravlja v nazivu Finančnik VII/I. 

Za drugo, tretje, četrto, peto, šesto in sedmo delovno mesto so sklenjene pogodbe o zaposlitvi 

za nedoločen čas. Za delovno mesto pod zaporedno številko ena pa je sklenjena pogodba o 

zaposlitvi za določen čas (mandatno), do 25.4.2019.  

Skupnost občin Slovenije redno pridobiva dodatna finančna sredstva s strani različnih 

evropskih projektov, skozi katere zagotavlja tudi dodatna sredstva za same zaposlitve. Na 

podlagi dogovora z NALAS-om, mrežo za jugozahodno Evropo, se preko izpolnjevanja 

dodatnih delovnih obveznosti do same mreže, zagotavljajo dodatna sredstva za financiranje 

tega dela. Prav tako bo Skupnost občin Slovenije, kot doslej, po potrebi zaposlovala v okviru 

programa javnih del. 

 

Jasmina Vidmar 

Generalna sekretarka 

 

 


