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OBČINAM ČLANICAM SOS

Zadeva: Evidentiranje kandidatov za člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v
javnem sektorju

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela poziv po imenovanju
člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v javnem sektorju. Namreč dosedanjim članom
in namestnikom je potekel mandat, zato je potrebno evidentirati in imenovati novega člana in
namestnika s strani Skupnosti občin Slovenije.
Svet za sistem plač v javnem sektorju (ustanovitev, naloge, sestava)
Svet za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Svet) je bil ustanovljen na podlagi 34.
člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o ustanovitvi Sveta za sistem plač v
javnem sektorju.
Svet sestavljajo na eni strani predstavniki državnih organov in reprezentativnih združenj
lokalnih skupnosti ter na drugi strani predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja.
Svet opravlja naloge, določene z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer:
•

spremlja izvajanje navedenega zakona in politiko plač v javnem sektorju,

•

daje mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja spremembe plačne
lestvice in razmerij med plačami,

•

obravnava pobude za pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona, ki bi
uveljavil spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami, ki jih lahko pripravi in
svetu predloži katerikoli od njegovih članov in

•

druge naloge, določene z ZSPJS.

Tukaj najdete Odlok o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
92/02) in Poslovnik Sveta za sistem plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 34/03 in 29/04)
Evidentiranje

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si

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,

•

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

•

kratko utemeljitev - usposobljenost

•

telefonsko in faks številko ter elektronski naslov.

Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu.
Pri predlogu prosimo nujno upoštevajte, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi
znanji in izkušnjami!
Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov imenovan tisti, ki bo prejel najvišje
število glasov s strani predsedstva SOS, drugi po najvišjem številu glasov pa bo imenovan za
namestnika člana.
Izglasovani član/članica in namestnica/namestnik bosta dolžan redno poročati
glavnemu odboru, predsedstvu in sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu v Svetu.
Pisno poročilo o vsakem sestanku mora biti na sekretariat posredovano najkasneje v
treh dneh po sestanku, da bo sekretariat o delu obveščal vse občine članice.
Pred vsakim sestankom in nato glasovanjem se mora pridobiti mnenje SOS.

Evidentiranje je odprto vključno do četrtka, 5. 12. 2019. 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 TUKAJ

