
 
 

 

 
 

  

OSNOVNI PODATKI 

 

 

Naziv institucije 

 

Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor 

Tel.: 00386 2 234 15 00, Fax.: 00386 2 234 15 03, E-mail: 

info@skupnostobcin.si  

Davčna številka SI 12655368 

Matična številka 5828821 

 

Skrajšano ime 

 

 

SOS 

 

Status 

 

 

Reprezentativno interesno združenje slovenskih občin 

 

Predsednik 

 

 

Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica 

 

Podpredsedniki 

 

Leopold Kremžar, občina Miklavž na Dravskem polju 

 

Generalna sekretarka 

 

Jasmina Vidmar 

 

Datum prve objave 

kataloga 

 

 

12.01.2006 

 

Datum zadnje 

spremembe 

 

 

2.1.2013 
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KONTAKTNI PODATKI 

 

 

Pristojna oseba 

 

 

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka 

Partizanska cesta 1, 2000 Maribor 

Tel: 02/ 234 15 01 

Fax: 02/234 15 03 

E-mail: jasmina@skupnostobcin.si 

Spletna stran: www.skupnostobcin.si 

 

ORGANI SOS 

 

 

Skupščina 

Skupščina Skupnosti občin Slovenije je najvišji organ odločanja o 

vseh zadevah v okviru pravic in obveznosti skupnosti. Skupščino 

skupnosti sestavljajo županje in župani vseh občin članic skupnosti. 

Za sodelovanje in odločanje na skupščini pa lahko župan ali upanja 

pooblasti podžupanjo/podžupana, direktorico/ direktorja oz. 

tajnico/tajnika občinske ali mestne uprave ali svetnico/ svetnika 

občinskega oz. mestnega sveta. 

 

Predsedstvo 

Skupnost občin Slovenije je v skladu s Statutom organizirana 

»tripartitno«. Skupnost tako sestavljajo tri statutarno določene 

SEKCIJE: Sekcija mestnih občin, Sekcija občin s sedežem upravnih 

enot in Sekcija ostalih občin. Vsaka sekcija izvoli predsednika in 9 

člansko predsedstvo. 

 

 Člani sekcije mestnih občin:  

Predseduje ji župan MO Maribor, podpredsednik ni bil izvoljen. 

Ostali člani sekcije so: Bojan Šrot (MO Celje), Boris Popovič (Mo 

Koper), Mohor Bogataj(MO Kranj), Anton Štihec (MO Murska 

Sobota), Matej Arčon (MO Nova Gorica), Alojz Muhič (MO Novo 

Mesto), dr. Štefan Čelan (MO Ptuj), Matjaž Zanoškar (MO Slovenj 

Gradec), Bojan Kontič (MO Velenje). 

 Člani sekcije občin s sedeži upravnih enot:  

Predseduje ji dr. Ivan Žagar(Slovenska Bistrica), podpredsednik 

sekcije je Alan Bukovnik (Radlje ob Dravi). Ostali člani sekcije so: 

Ivan Molan (Brežice), Janez Kramberger (Lenart), Darko Zevnik 

(Metlika), Srečko Ocvirk (Sevnica), Miran Gorinšek (Slovenske 

Konjice), mag. Marko Diaci (Šentjur), Uroš Brežan (Tolmin), Vili 

Treven (Trbovlje).  
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 Člani sekcije ostalih občin:  

Predsednik sekcije je Leopold Kremžar (Miklavž na Dravskem 

polju), za podpredsednika sekcije pa je bil Darko Fras (Sveta 

Trojica). Ostali člani sekcije so Milan Gumzar (Benedikt), Marjan 

Žmavc (Cerkvenjak), Marjan Kardinar (Dobrovnik), mag. Stanislav 

Glažar (Hajdina), Peter Misja (Podčetrtek), Branko Ledinek (Rače-

Fram), Anton Peršak (Trzin), mag. Boris Podvršnik (Zreče).  

 

 

Nadzorni odbor 

 

Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje 

skupnosti ter namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev, 

sprejema poročila, priporočila in predloge, ki jih posreduje 

skupščini in predsedstvu v obravnavo in sprejem. Članice in člani 

nadzornega odbora so: 

 

Martin Brecl, Občina Dobrna 

Mitja Horvat, Občina Duplek 

Jožef Merkuš, Občina Hoče Slivnica 

Igor Stropnik, Občina Kungota 

Venčeslav Senekovič, Občina Pesnica. 

Komisije  Komisija za e-poslovanje 

 Komisija za gospodarske javne službe 

 Komisija za kulturo 

 Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja 

 Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo 

 Komisija za proračun in finance 

 Komisija za prostor 

 Komisija za socialo in zdravstvo 

 Komisija za občinske inšpektorje  

 Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 Komisija za turizem 

 Komisija za zaščito in reševanje 

 Komisija za občinsko redarstvo 

 Komisija za mladinsko politiko 

 Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj 

 

Delovne skupine  Delovna skupina za črpanje EU sredstev 

 

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S 

KATERIMI RAZPOLAGA  

 

Naloge SOS Skupnost občin Slovenije opravlja predvsem naslednje naloge: 

 izmenjava izkušenj in krepitev lokalne samouprave na vseh 

ravneh 

 organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z 
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uresničevanjem lokalne samouprave 

 organiziranje raznih oblik izobraževanja za potrebe članic 

 organiziranje priprave strokovnih gradiv za potrebe članic 

 obravnavanje zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se 

nanašajo na lokalno samoupravo in dajanje pobud 

državnemu zboru, državnemu svetu, vladi in ministrstvom 

 uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov lokalnih 

skupnosti v razmerju do državnih organov in mednarodnih 

organizacij 

 modernizacija in racionalizacija dela občinskih organov 

 sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih 

skupnosti doma in v svetu 

 oblikovanje skupnih razvojnih projektov 

 spodbujanje in pospeševanje medobčinskega sodelovanja 

doma in v tujini 

 informiranje članic in javnosti o aktivnostih SOS ter o 

aktualnostih s področja lokalne samouprave 

 spremljanje in uveljavljanje položaja javnih 

uslužbencev/uslužbenk v občinskih upravah 

 zastopanje interesov občin v pogajanjih za finančna 

sredstva, ki se namenijo v državnem proračunu za potrebe 

občin 

 zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja 

kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravnih in 

javnih službah 

 opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov 

SOS in delovnega procesa.  

Seznam strateških in 

programskih 

dokumentov po 

vsebinskih sklopih 

Dokumenti objavljeni na spletnih straneh: 

 posameznih ministrstev 

 Državnega zbora RS 

 Vlade RS 

 Načrt dela SOS za naslednje leto 

 Finančni načrt SOS za naslednje leto 

 Kadrovski načrt SOS za naslednje leto  

Seznam zakonov, 

podzakonskih aktov 

in predpisov 

Evropskih skupnosti 

delovnega področja 

organa  

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Kolektivna pogodba za javni sektor 

 Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave 

pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 

skupnosti 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 Predpisi EU 

 drugo 

Upravni, sodni ali 

zakonodajni 

postopki 

Skupnost občin Slovenije ne vodi upravnih, sodnih ali 

zakonodajnih postopkov 
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Javne evidence Skupnost občin Slovenije ne vodi javnih evidenc.  

Pomembnejši 

dogodki 

Informacije o pomembnejših dogodkih in odločitvah objavljamo na 

spletnih straneh Skupnosti občin Slovenije 

(www.skupnostobcin.si). 

Tiskane informacije Širšo ciljno skupino obveščamo o pomembnejših dogodkih in 

odločitvah ter o drugih pomembnih informacijah, ki zadevajo 

področje njihovega delovanja s tedenskimi novicami in časopisom 

Skupnosti občin Slovenije.  

Dostop do informacij 

javnega značaja 

Dostop preko  

 spleta: www.skupnostobcin.si 

 elektronske pošte: info@skupnostobcin.si 

 fizični dostop: Partizanska cesta 1, 2000 Maribor 

 telefon: 00386 2 234 15 00 

 fax: 00386 2 234 15 03 
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