
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si 
 

23.  januar 2018, občina Rače - Fram  

 

Zapis 20. redna seja predsedstva SOS 

Datum 23.1.2018 

Ura od 10.00 do 13.00 ure 

Kraj Grajski trg 14 , 2327 Rače 

 

Prisotni (priloga – lista prisotnih) 

Predlagani dnevni red:    

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Pregled zapisnika prejšnje seje  

3. Primopredaja predsedovanja SOS 

4. Analiza plač v javnem sektorju za leto 2016 in plače funkcionarjev 

5. Predstavitev primerjalne analize sistema financiranja občinskih nalog 

6. Dopolnitev Zakona o športu 

7. Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance za močno kohezijsko politiko EU po letu 

2020 

8. Delo komisij, delovnih skupin in projekti SOS – Qualipaed, Social(i) Makers, GreenS, 

CircE, Intensss- PA 

9. Razno 

 

SKLEPI: 

1 Predsedstvo SOS se je seznanilo, da je predsedovanje SOS prevzel Branko Ledinek, 

župan občine Rače-Fram, predstavnik sekcije ostalih občin.  Članice in člani 

predsedstva SOS so potrdili dnevni red. 

2 Članice in člani predsedstva SOS so potrdili dnevni red. 

3 Predsedstvo SOS je potrdilo zapisnik prejšnje seje. 

4 Predsedstvo SOS se je seznanilo s predlogom dopolnitve Zakona o športu, kateremu 

ne nasprotuje. 

5 Predsedstvo SOS se je seznanilo z analizo plač v javnem sektorju za leto 2016 in 

izpostavilo, da je potrebno odpraviti plačne anomalije v celoti, torej tudi za vse 
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zaposlene v občinskih upravah in javne funkcionarje, za kar si bo SOS prizadevala 

tudi v prihodnje. 

6 Predsedstvo SOS se je seznanilo z vmesnim poročilom primerjalne analize sistema 

financiranja občinskih nalog, ki ga za SOS pripravlja Inštitut za lokalno samoupravo, 

javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor. 

7 Predsedstvo SOS se strinja, da se na Računsko sodišče RS naslovi pobuda za 

sprožitev postopka presoje in analize pravilnosti/ustavnosti zakonodajnega 

postopka, saj Vlada (in Državni zbor) ne deluje v skladu s poslovnikom Vlade RS. 

Pri pripravi več zakonov namreč ni bilo pripravljene ocene finančnih posledic za 

občine torej povezanih stroškov, ki bodo zaradi zakonodajnih sprememb bremenili 

javnofinančna sredstva. 

Predsedstvo SOS predlaga presojo ustavnosti posameznih zakonov, ki določajo 

obveznosti in naloge občin ( npr. spremembe Zakona o financiranju občin, nov 

Gradbeni zakon, Zakon o zdravstveni dejavnosti,…), saj noben od teh zakonov ni 

vseboval finančnih izračunov in ocene finančnih posledic. 

8 Predsedstvo SOS podpira zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance in se strinja, 

da SOS podpiše izjavo zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za močno 

kohezijsko politiko EU po letu 2020. 

9 Predsedstvo se je seznanilo z delom komisij SOS in s prihajajočimi aktivnostmi, ki jih 

bo SOS izvedla za potrebe aktualnih projektov. 

10 Predsedstvo SOS se je seznanilo s prihodom delegacije Kongresa lokalnih in 

regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, ki bo potekal med 20. in 23. februarjem 2018. 

11 Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje Aleša Ciringerja, direktorja Gasilske brigade 

Maribor, kot predstavnika SOS v pogajalski skupini za dejavnost poklicnega 

gasilstva. 

 

Zapis seje 

V torek, 23.1.2018, je v beli dvorani občine Rače Fram potekala 20. seja predsedstva Skupnosti 

občin Slovenije. Župan občine, Branko Ledinek, je prevzel vodenje SOS. S tem je 

predsedovanje Skupnosti občin Slovenijo prešlo iz rok župana Bojana Kontiča, izvoljenega 

predstavnika sekcije mestnih občin, ki se seje ni udeležil, v roke predstavnika sekcije ostalih 

občin.   

V svojem uvodnem nagovoru je predsednik povzel nekaj podatkov o občini Rače- Fram in 

njenih aktivnosti, ter nadaljeval, da se nahaja v proceduri zakon o lokalni samoupravi, ki bo z 

različnih vidikov pomemben za SOS in njene občine članice. 

SKLEP 1: Predsedstvo SOS se je seznanilo, da je predsedovanje SOS prevzel Branko Ledinek, 

župan občine Rače-Fram, predstavnik sekcije ostalih občin.  

 



k točki 1  

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA  

 

Predsednik SOS, Branko Ledinek je ugotovil, da je predsedstvo sklepčno. Predlagal je 

zamenjavo vrstnega reda točk dnevnega reda, saj nekaterih govorcev še ni bilo navzočih. 

Prisotni so se strinjali s spremembami zaporedja točk dnevnega reda. 

 

SKLEP 2: Članice in člani predsedstva SOS so potrdili dnevni red.                                           

 

k točki 2 

PREGLED ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE 

 

Jasmina Vidmar je povzela realizirane sklepe pretekle seje. Predsedstvo ni imelo pripomb in 

je potrdilo zapisnik prejšnje (19.) seje.  

 

 

SKLEP 3: Predsedstvo SOS je potrdilo zapisnik prejšnje seje. 

 

k točki 3 

Primopredaja predsedovanja SOS 

 

Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje se seje zaradi bolezni ni udeležil, zato ni bilo uradne 

primopredaje predsedovanja Branku Ledineku, županu občine Rače - Fram. 

  

k točki 6 

Dopolnitev Zakona o športu 

Seje sta se udeležila predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz Direktorata 

za šport (MIZŠ) dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor in Mojca Pečnik Ternovšek.  

Dr. Boro Štrumbelj je predstavil predlog dopolnitve Zakona o športu. Ta uvaja obveznost 

plačila prispevka za storitve v potniškem in poštnem prometu. Iz zbranih prispevkov se bi naj 

organiziralo brezplačne športne in gibalne počitniške programe za otroke iz socialno 

ogroženih družin in omogočila dvojna kariera športnikom s sofinanciranjem izobraževanja in 

štipendij. Prav tako predlog sprememb zakona določa, da država in lokalne skupnosti skupaj 

z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez enkrat letno organizirajo 

Teden športa, v okviru katerega se izvedejo aktivnosti z vključitvijo vseh prebivalcev 

Republike Slovenije in bi potekal v mesecu aprilu. V predvidenem tednu bi lahko občine 

promovirale kako aktivne so na področju športa, lahko bi pripravile programe za občane, 

odprta vrata, ali organizirale dodatne aktivnosti – to se prepušča občinam, ni kazni za 

neizvajanje. Nadzor nad sredstvi bodo izvajali OKS, ni pa namen akcije, da občinam nastanejo 

dodatni stroški. Dodal je še, da je med 23. in 29. septembrom teden športa v Evropi, zato bi 

radi vključili občine. 



Pripomba občin je bila, da bodo zanje nastale ponovno dodatne naloge in stroški (plačujejo 

poštne storitve že za gasilce in Rdeči križ), tudi drugače pa so občine še vedno največji financer 

športa. Na pripombo je odgovoril, da če bo podan predlog občin, lahko Vlada z Uredbo določi 

tudi njihovo izvzetje.  

Razprava: Branko Ledinek, Ivan Molan, Andrej Čas in Boris Vehovec. 

Župani predlogu niso nasprotovali. Opozorili so, da je 6.4. že dan športa po OZN in da športna 

unija organizira podobno aktivnost, ki je namenjena osnovnošolskim dejavnostim. Opozorili 

so tudi, da komisije, ki razporejajo sredstva in tisti, ki bi potrebovali denar običajno niso 

povezani. 

Na koncu je bilo še dogovorjeno, da se septembra ponovno sestanemo, saj bodo takrat na voljo 

sredstva za delno financiranje trenerjev na občinski ravni. Pobuda zvez je namreč, da bi tudi 

v občinah stimulirali izobražene in usposobljene trenerje, vendar je za to potreben predhoden 

skupni dogovor, da se občine tudi opredelijo na katerih področjih bi zaposlovale oziroma 

potrebovale kader/trenerje.  

Župani so s predlagali način, da se sredstva nameni klubom, ki bodo zaposlovali, občina pa le 

ugotovi kateri klubi rabijo kader ob predhodnem izkazu interesa. Podan je bil še predlog, da 

se sofinanciranje zagotovi tudi za volonterje in ne le za profesionalne športe. 

SKLEP 4: Predsedstvo SOS se je seznanilo s predlogom dopolnitve Zakona o športu, kateremu 

ne nasprotuje. 

 

K točki 4   

Analiza plač v javnem sektorju za leto 2016 in plače funkcionarjev 

Mag. Igor Kotnik, predstavnik Ministrstva za javno upravo, sektorja za plače v javnem 

sektorju, je predstavil analizo plač v javnem sektorju za leto 2016 in poudaril, da je večina 

varčevalnih ukrepov (npr. napredovanja) bilo sproščenih leta 2015, plačila so se prenesla v leto 

2016, zato se je povečala bruto masa plač v celotnem javnem sektorju za več kot 5,4 %. Prav 

tako se je v letu 2016 povečalo število zaposlenih v javnem sektorju za 1,6 %, predvsem v 

sektorju šolstva in predšolske vzgoje, kulture in socialnega varstva. Občinam so se sredstva za 

bruto plače povečala za 4,35 odstotka, kar zajema tudi plačila za delovna mesta javnih del. 

Sredstva za bruto plače posrednih uporabnikov proračuna so se povečala za 5,32 odstotka, 

zaposlenost pa se je povečala za slaba 2 odstotka.  Plače v 45 občinah so se povečale za 10 

procentov. 

Vlada se je zavezala s sindikati za sproščanje varčevalnih ukrepov in odpravo plačnih anomalij 

najprej do 26 plačnega razreda, kar so že realizirali, za ostale plačne razrede pa se bo 



naknadno. Ko se bodo vse anomalija odpravile se bo pregledala celotna struktura. Pobuda za 

pregled ostalih upravičencev je prišla tudi s strani KPK in od Varuhinje človekovih pravic. 

Razprava: Branko Ledinek, Peter Misja, Janko Kos, Jasmina Vidmar, Ivan Molan, Ivan 

Žagar, Marko Mravlja, Franc Aco Šuštar, Marija Cigala, Boris Podvršnik in Marjan 

Kardinar. 

Županje in župani so izpostavili, da je v sklopu pogajanj za povprečnino z vladnimi pogajalci 

bilo večkrat poudarjeno, da soglasja lokalnih skupnosti za dvig plač v javnem sektorju ne bo, 

vse dokler država za te namene ne bo zagotovila dodatnih sredstev občinam skozi 

povprečnino. Dejstvo namreč je, da je državna raven predvsem skozi nenehno višanje 

normativov (npr. v vrtcih) in zakonodajo, ki nalaga dodatne naloge občinam, povzročila 

zvečane potrebe po zaposlitvah. Iz tega razloga je potrebno zagotoviti večjo maso sredstev za 

plače. Na podlagi sproščanja napredovanj in odprave anomalij raste potreba po dodatnem 

financiranju tudi na občinskem nivoju, sredstva v te namene pa bi občinam morala zagotoviti 

država; le-ta pa tega ne stori v zadostni meri.  

Obenem so županje in župani izpostavili, da je plačni sistem v javnem sektorju izredno rigiden 

in ne omogoča nagrajevanja/motiviranja izstopajočih posameznikov, predvsem pa ostajajo 

prezrti zaposleni v občinskih upravah in nenazadnje tudi funkcionarji, ki po plačilu za svoje 

delo nemalokrat zaostajajo za direktorji javnih zavodov oz. njihovimi zaposlenimi. Opozorili 

so tudi, da so v manjših občinah pooblaščeni župani, ki v celoti nosijo odgovornost. Na 

lokalnem nivoju so razlike v plačah zaposlenih na občinah s tistimi z enako izobrazbo, ki so 

zaposleni v javnih institucijah/zavodih, saj imajo le-ti tudi 20 ali več procentov višje plače. 

Določen sektor si je izboril boljše pogoje v kolektivnih pogodbah, (obračunavanje 

kilometrine,..). Razmerja so se tako porušila in potreben je razmislek, saj župan, ki odgovarja 

za javne zavode ne more biti plačan manj kot direktor tega javnega zavoda. Pravna stroka pa 

ko pride do spora pravi, da nosi objektivno odgovornost župan (npr. se zgodi tragedija v vrtcu, 

se toži župana). Govorimo o masi plač, če ni večje povprečnine ni sredstev za financiranje. 

Dobro urejene občine pomenijo dober ustroj države. Zato je pomemben razmislek kaj se bo 

zgodilo s plačami funkcionarjev v prihodnje, potrebni so sposobni kadri. Na drugi strani dvig 

povprečnine ni kril vseh stroškov občin. Kot primer so navedli tudi raziskavo v občini, kjer se 

je zaposlitev v šolah in zavodih dvignila za 100, zmanjšalo pa se je število otrok za 20 

procentov. Prav tako so morali prenesti zaposlitve iz krajevnih skupnosti na občino, sredstev 

pa je ostalo enako. Zato bi bilo dobro narediti pregled kako so se mase plač in obveznosti 

povečevale skozi leta. Obstaja tudi nepreglednost kolektivnih pogodb, s stavkami si 

posamezne pogajalske skupine izpogajajo boljša izhodišča, potrebno pa bi bilo usklajeno 

zastopanje vseh oziroma nastavit skupna izhodišča za spremembe plač/plačnega sistema v 

javnem sektorju. Na ta predlog je predstavnik ministrstva podal repliko, da je bil to tudi njihov 

predlog pa se sindikati niso želeli pogajati. Povedal je, da beležijo zahteve sindikatov v višini 

994mio €, ki se želijo parcialno pogajati, plačni sistem pa je ena stvar. Njihov cilj je 

obvladovanje javnih financ in odprava plačnih anomalij v celoti. Enako je povedal za 



kilometrino, da so pripravili spremembo, sindikati pa se niso želeli pogajat, saj se jim ne bi 

izšlo. 

Na tem mestu so župani opozorili na vladno/ministrsko pripravljenost dialoga in upoštevanja 

mnenj sindikatov ne pa tudi občin, župani imajo namreč konkretne informacije s terena, država 

pa jih ne upošteva.  

Prav tako je bilo predlagano, da se preveri na kak način so plačani župani v sosednjih državah 

in se na podlagi ugotovljenega pripravi predlog za pogajanja z novo vlado, hkrati pa je treba 

upoštevati različnost naših in npr. avstrijskih razmer. 

SKLEP 5: Predsedstvo SOS se je seznanilo z analizo plač v javnem sektorju za leto 2016 in 

izpostavilo, da je potrebno odpraviti plačne anomalije v celoti, torej tudi za vse zaposlene v 

občinskih upravah in javne funkcionarje, za kar si bo SOS prizadevala tudi v prihodnje. 

 

K točki 5  

Predstavitev primerjalne analize sistema financiranja občinskih nalog 

Direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, 

dr. Boštjan Brezovnik, je predstavil napredek pri pripravi primerjalne analize sistema 

financiranja občinskih nalog, ki jo je naročila Skupnost občin Slovenije in je trenutno v 

postopku priprave.  

Povedal je, da so naredili 2 pregleda, mednarodno primerjavo centralnega sistema fiskalne 

decentralizacije in financiranja. Na podlagi teh ugotovitev pripravljajo osnutek metodologije 

za vrednotenje vseh storitev občin za občane. Ugotovili so, da se je od leta 2009 sistem 

financiranja izjalovil. V okviru analize so vključili finančne vire občin, na podlagi česar so 

ugotovili, da ima vsaka članica svoj sistem lokalne samouprave, zato sistemi niso primerljivi, 

se jih pa lahko da na skupni imenovalec. Upoštevali so več indikatorjev. Slovenija dosega 

indeks centralizacije na 0,59 in smo globoko pod povprečjem na področju stopnje fiskalne 

decentralizacije. Predlagal je ukrep za postopek presoje zakonodajnega postopka, Vlada in DZ 

po poslovniku bi pri pripravi zakonov vedno mogle pripravit oceno finančnih posledic za 

občine. 

Povedal je, da so ugotovitve do sedaj pokazale, da je veljavni sistem financiranja občin v 

Republiki Sloveniji v obdobju 2010 – 2014 povečal odmik od temeljnega načela Evropske listine 

lokalne samouprave (MELLS) o sorazmernosti virov s pristojnostmi lokalnih skupnosti. 

Nadaljeval je, da 26 od 28 držav v celoti ne izpolnjuje MELLS, Slovenija je glede sistema 

financiranja v odnosu do države na repu EU, sistem imamo izredno centraliziran. 

V obdobju 2007 - 2009 so bile občine še zadovoljivo financiranje, saj so njihova pripadajoča 

sredstva presegala povprečne stroške za 9 odstotkov. V obdobju 2010 - 2014 pa so bili stroški 



višji od pripadajočih sredstev za 1,8 odstotka, kar pomeni, da se je predmetno razmerje 

poslabšalo za 11 odstotnih točk. Prav tako je na podlagi analiz bilo ugotovljeno, da veljavni 

sistem financiranja občin v Republiki Sloveniji ne omogoča primernega financiranja in 

izvajanja investicij. Občine namreč financirajo investicije predvsem z drugimi finančnimi viri, 

ne pa s sredstvi države ali s sredstvi pridobljenimi v okviru mehanizma primerne porabe, 

čeprav naj bi primerna poraba, po osnovni zakonski opredelitvi, zagotavljala primeren obseg 

sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, v njenem izračunu pa se upoštevajo samo 

tekoči odhodki in tekoči transferji.   

Izpostavil je, da gre pri spremembi formule (npr. starostna meja 6 in 66 let,…) le za kozmetične 

popravke, posegli so tudi v področja podprogramov – delitev na obvezne in nujne, kar pa v 

lokalni samoupravi ne obstaja, so le zakonske ali jih ni. 

Zaključil je, da na eni strani beležimo rast stroškov, na drugi manko financiranja (1,54 

procentov stroški občin povečani). Od 2010 – 2014 so občine financirale investicije iz lastnih 

virov. Ključne ugotovitve analize so, da je finančni sistem ustvari odmik od temeljnih načel 

MELLS, ter da veljavni sistem financiranja občin ne omogoča financiranja in izvajanja 

investicij. 

Zato je predlagal nekaj možnosti. Ali omejitev prenosa pristojnosti in nalog v smeri 

centralizacije izvajanja javnih služb v občinah (racionalizacija poslovanja s skrajšanim 

delovnim časom iz 40 na 36 ur, kar je v skladu z ZDR, ki je bil usklajen tudi s sindikati). 

Situacija je namreč, da znotraj občinskih uprav svetniki ne dovolijo dodatnega zaposlovanja, 

znotraj javnih zavodov bi lahko. Druga možnost bi bila koncept ustanovitve upravnih okrajev. 

Tako bi upravne enote prešle pod lokalno samoupravo, ustanoviteljice bi tako postale občine, 

lahko bi prišlo do združitve med upravnimi enotami. 

Razprava: Branko Ledinek, Ivan Žagar. 

Župani so opozorili, da se večajo regionalne razlike. Predsednik SOS je povedal, da je na to 

temo govoril s predsednikom ZOS s predlogom, da bi vsa združenja sprejela agendo o 

ustanovitvi regij, kohezijo do leta 2020 in financiranje občin. Dokumenti se bi predstavili 

naslednji Vladi s pobudo, da se (vlada/stranke) zaveže, da bo v naslednjem mandatu sprejela 

regionalno zakonodajo. 

Predsedstvo SOS se je strinjalo, da se na Računsko sodišče RS naslovi pobuda za sprožitev 

postopka presoje in analize pravilnosti/ustavnosti zakonodajnega postopka, saj Vlada (in 

Državni zbor) ne deluje v skladu s poslovnikom Vlade RS. Pri pripravi več zakonov namreč 

ni bilo pripravljene ocene finančnih posledic za občine torej povezanih stroškov, ki bodo 

zaradi zakonodajnih sprememb bremenili javnofinančna sredstva. 

Opozorjeno je bilo, da je potrebno narediti presojo ustavnosti posameznih zakonov, ki 

določajo obveznosti in naloge občin- spremembe Zakona o financiranju občin, nov Gradbeni 

zakon, Zakon o zdravstveni dejavnosti,… - noben od teh zakonov namreč ni imel ocene 



finančnih posledic - finančnih izračunov. Npr. v Gradbenem zakonu- prenos inšpekcijskega 

nadzora, posledic za proračun ni navedenih, čeprav bodo občine imele enormne stroške ( 

potreben dodatni kader, povečan obseg dela,..). 

Župani so še posebej izpostavili, da gre za centralizacijo pod krinko racionalizacije, saj se 

ukinjajo davčne izpostave, pošte,... Prav tako v mnogih primerih ni avtonomije občin, saj jim 

odločanje ni prepuščeno (npr. normativi v vrtcih). Potreben bi bil postopni prehod na 

regionalizacijo. 

SKLEP 6: Predsedstvo SOS se je seznanilo z vmesnim poročilom primerjalne analize sistema 

financiranja občinskih nalog, ki ga za SOS pripravlja Inštitut za lokalno samoupravo, javne 

službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor. 

SKLEP 7: Predsedstvo SOS se strinja, da se na Računsko sodišče RS naslovi pobuda za 

sprožitev postopka presoje in analize pravilnosti/ustavnosti zakonodajnega postopka, saj 

Vlada (in Državni zbor) ne deluje v skladu s poslovnikom Vlade RS. Pri pripravi več zakonov 

namreč ni bilo pripravljene ocene finančnih posledic za občine torej povezanih stroškov, ki 

bodo zaradi zakonodajnih sprememb bremenili javnofinančna sredstva. 

Predsedstvo SOS predlaga presojo ustavnosti posameznih zakonov, ki določajo obveznosti in 

naloge občin ( npr. spremembe Zakona o financiranju občin, nov Gradbeni zakon, Zakon o 

zdravstveni dejavnosti,…), saj noben od teh zakonov ni vseboval finančnih izračunov in ocene 

finančnih posledic.  

K točki 7  

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance za močno kohezijsko politiko EU po letu 2020 

Ivan Žagar je povedal, da je kohezija edini finančni vir, ki ga imajo občine na voljo. Kohezijska 

politika je namreč glavna evropska naložbena politika za doseganje cilja ekonomske, socialne 

in teritorialne kohezije, določenega v Pogodbi. V zvezi s tem ima kohezijska politika jasno 

dodano vrednost pri ustvarjanju delovnih mest, trajnostni rasti in sodobni infrastrukturi, 

premoščanju strukturnih ovir, krepitvi človeškega kapitala in izboljšanju kakovosti življenja. 

Omogoča tudi sodelovanje med regijami, mesti in občinami iz različnih držav članic, pa tudi 

sodelovanje z zasebnim sektorjem, izobraževalnimi ustanovami in socialnimi partnerji na 

regionalni ravni. Na evropski ravni pa je kohezijska politika vedno manj priljubljena zaradi 

migracijske politike, Brexita,.., kar povzroča dodatni pritisk na kohezijo. Zato se je ustanovila 

zaveza podpori kohezijski politiki, zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za močno 

kohezijsko politiko EU po letu 2020. 

Predsedstvo SOS se je strinjalo s podpisom zavezništva za prizadevanja za odločno politiko 

za spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji po letu 2020.  



SKLEP 8: Predsedstvo SOS podpira zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance in se strinja, 

da SOS podpiše izjavo zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za močno kohezijsko 

politiko EU po letu 2020. 

 

K točki 8  

Delo komisij, delovnih skupin in projekti SOS – Qualipaed, Social(i) Makers, GreenS, 

CircE, Intensss- PA 

Jasmina Vidmar je predsedstvo seznanila s projekti v katerih sodeluje SOS. Pri tem gre za 

projekte Qualipaed, Social(i) Makers, GreenS, CircE in Intensss- PA. Posebej je izpostavila 

naslednje aktivnosti SOS, ki jih bo izvedel sekretariat v sklopu raziskave za projekte 

(Qualipaed in Social(i) Makers) in pozvala županje in župane za sodelovanje pri izpolnjevanju 

anketnih vprašalnikov, ki jih bo SOS posredovala na občine v prihodnjih dneh (Social(i) 

Makers). 

Predsedstvo se je seznanilo z delom komisij SOS preko gradiva, ki je bilo elektronsko 

posredovano članom predsedstva. 

SKLEP 9: Predsedstvo se je seznanilo z delom komisij SOS in s prihajajočimi aktivnostmi, ki 

jih bo SOS izvedla za potrebe aktualnih projektov. 

 

K točki 9 - Razno  

Obisk delegacije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope 20-23 februar 

2018 

 

Branko Ledinek je seznanil člane predsedstva, da se bliža obisk delegacije Kongresa lokalnih 

in regionalnih oblasti Sveta Evrope, ki izvaja redne preglede v državah članicah, glede 

spoštovanja Evropske listine lokalne samouprave. Delegacija kongresa bo ponoven (tretji) 

monitoring izvedla v času od 20. do 23 februarja 2018. 20. februarja bo potekal tudi sestanek s 

slovensko delegacijo ter, s predsednikom SOS in ZOS.   

Povedal je, da bo na podlagi sestanka s predstavniki lokalnih skupnosti in sestankov s 

predstavniki Državnega sveta, Državnega zbora in MJU, člani delegacije napisali poročilo s 

priporočili za sprejem.  

 

SKLEP 10: Predsedstvo SOS se je seznanilo s prihodom delegacije Kongresa lokalnih in 

regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, ki bo potekal med 20. in 23. februarjem 2018. 

 

 

Predlog za zamenjavo člana v pogajalski skupini za dejavnost poklicnega gasilstva 

 



V sekretariat SOS smo prejeli poziv Ministrstva za javno upravo za zamenjavo člana v 

pogajalski skupini za dejavnost poklicnega gasilstva, saj je sedanjemu članu Janezu Kečeku 

potekel mandat direktorja Gasilske brigade Maribor. Nadomestil ga je Aleš Ciringer, katerega 

se tudi predlaga kot novega člana v pogajalski skupini.  

 

 

SKLEP 11: Predsedstvo SOS potrjuje imenovanje Aleša Ciringerja, direktorja Gasilske brigade 

Maribor, kot predstavnika SOS v pogajalski skupini za dejavnost poklicnega gasilstva. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 13. uri.  
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