
 

 

 
 

 

VABILO OBČINAM ČLANICAM K ORGANIZACIJI 

DNEVA ODPRTIH VRAT 2019 

 
Spoštovane županje, spoštovani župani! 

 

Že preteklih osem let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti 

organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva 

javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin 

članic SOS izvedemo v sredo, 13.2.2019.  

 

Naša želja, da bi bil dogodek – Dan odprtih vrat – tradicionalen, se je ob dobrem odzivu občin 

uresničila in občine po celotni Sloveniji svojim občankam in občanom že vrsto let prikazujete 

uspehe, načrte ter razvojne priložnosti vaših okolij. Tako tudi letos na vas naslavljamo pobudo, 

da skupaj ponovno organiziramo  

 

DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH 

sreda, 13. februar 2019 
 

Občine vabimo, da na ta dan izvedete dogodek poimenovan – DAN ODPRTIH VRAT in 

občanke in občane povabite na ogled nekega prostora, že končane ali načrtovane investicije, 

projekta ali primera dobre prakse, ki jih v občinah ne manjka. Dogodek lahko izkoristite, da 

županje in župani, zaposleni na občinskih upravah in občinski sveti pokažete občankam in 

občanom, pa tudi medijem, kaj ste v preteklem obdobju dosegli, kako ste sodelovali z 

različnimi institucijami znotraj ali zunaj občine, kaj je bilo obnovljenega ali zgrajenega ali kaj 

načrtujete v prihodnje.  

 

Občinam, ki bi bile zainteresirane za organizacijo Dneva odprtih vrat predlagamo, da vsaj del 

aktivnosti izvedete v popoldanskem času, saj bo tako udeležba občank in občanov lahko 

predvidoma večja. Občinam med drugim predlagamo naslednje teme:  

 

 Predstavitev dela in nalog občine, občinskih pristojnosti nasploh 

 Odprta vrata novo izgrajenih ali obnovljenih institucij  

 Predstavitev učinkov uspešno izvedenih projektov v občini 

 Predstavitev aktualnih ali bodočih investicijskih načrtov ali pomembnih 

projektov, razvojnih možnosti 

 Možnosti in priložnosti za gospodarski razvoj v občini (načrtovani razpisi, 

inkubatorji, coworkingi,…)  



 

 

 
 

 

 Razvoj sodobnih trendov v lokalni skupnosti: npr. projekti družbene 

inovacije, pametnih skupnosti, prenos modelov krožnega gospodarstva na 

lokalne skupnosti, projekti na poti digitalne preobrazbe 

 Poglobitev oz. predstavitev participativnega odločanja v občini  

 Povabilo lokalnim civilnodružbenim skupinam, podjetniškim 

inkubatorjem, socialnim podjetjem na pogovor z županjo ali županom, 

občinskimi svetniki z namenom podpiranja civilnodružbenega dialoga 

 Predstavitev dejavnosti, ki so pripeljale k doseganju nazivov in nagrad za 

občino (branju prijazna občina, mladim prijazna občina, najbolj zdrava 

občina, najbolj razvojno prodorna, najbolj zelena, …) 

 Povabilo šoli ali vrtcu na občino in skupaj z njimi izvedbo »otroškega ali 

mladinskega« občinskega sveta/parlamenta, da skozi igro prepoznajo in 

izvejo, kako deluje občina, kakšna je vloga svetnikov in kakšna županov  

 Organizacija kvizov in drugih zabavnih iger o poznavanju občine 

 Predstavitev aktivnosti društev, ki jih (so)financira občina 

 Povabite poslance v Državnem zboru, poslance in poslanke z vašega 

lokalnega okolja, državne svetnice in svetnike … 

 

Prepričani smo, da je na ta način možno pokazati dobre plati lokalne samouprave, njen pomen, 

njene prednosti in razvojne priložnosti ter na zabaven način prikazati smotrnost porabljenih 

(ali pa v prihodnosti potrebnih) finančnih sredstev. Iskreno si želimo, da se nam boste v 

predlagani akciji tudi letos pridružili in bomo javnosti skupaj pokazali vlogo in pomen 

lokalnih skupnosti, možnosti in priložnosti za razvoj in skupno rast.  

 

Prosimo vas, da nam vašo odločitev za sodelovanje v akciji sporočite do četrtka, 7. februarja 

na naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si, saj bomo tudi z naše strani povabili medije po 

naši adremi na dogodke v vaši lokalni skupnosti.  

Ker vam želimo olajšali delo in skrajšati čas priprave dogodkov, je sekretariat Skupnosti 

občin Slovenije pripravil vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev ter občank in 

občanov.  

Prav tako vas prosimo, da nam sporočite, kje, kdaj in kako boste odprli vrata (vrtec, šola, 

kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili 

nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču. Več 

informacij nam boste posredovali, bolje bomo lahko vaše aktivnosti komunicirali z 

javnostmi. 

 

V upanju na pozitiven odziv ter sodelovanje pri akciji vas lepo pozdravljamo.  

 

S spoštovanjem, 

 

Jasmina Vidmar, l.r. 

generalna sekretarka SOS 
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