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vabijo na seminar

»PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA«
ki bo organiziran regijsko ter bo potekal na naslednjih lokacijah in ob naslednjih terminih:
četrtek 29. 1. 2015 s pričetkom ob 15.00
Torek, 10. 2. 2015 s pričetkom ob 15.00
Četrtek, 12.2.2015 s pričetkom ob 15.00

v prostorih Pretorske palače, Titov trg 3,
6000 Koper
v sejni sobi Občine Litija, Jerebova ul. 14,
1270 Litija
v Dvorani generala Rudolfa Maistra,
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, Maribor

Združenja občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo tudi v letu 2015 nadaljujejo z
organizacijo seminarjev povezanih z delovanjem občinskih svetov. Namen tokratnega
seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in
članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin.
Predstavljene bodo najnovejše smernice, ki se nanašajo na sodelovanje prebivalcev lokalnih
okolij pri odločanju o zadevah oz pristojnosti občin.
Prav tako pa bodo predstavljene najpogostejše napake delovanja občinskega sveta, ki jih je
pristojno ministrstvo ugotovilo pri strokovnem pregledu četrtine občin v letih 2013 in 2014.
Ker bodo na seminarju predstavljene veljavne zakonodajne rešitve, katerih vsebina je bila v
zadnjih letih večkrat prenovljena, so ciljna skupina seminarja članice in člani občinskih
svetov, na glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič ali ne.
Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili mag. Vesna Juvan Gotovac, dr. Roman
Lavtar, Polonca Zabukovec in Melita Nikše iz Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za
javno upravo.

PROGRAM PREDSTAVITVE
15.00-15.30 Prihod udeležencev
15.30-16.15 Občinski svet in participativna demokracija
(pravice in dolžnosti člana občinskega sveta, občinski organi in sodelovanje prebivalcev pri
določanju, formalne in neformalne oblike sodelovanja, mednarodni in domači dokumenti)
mag. Vesna Juvan Gotovac, Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo

16.15-17.00 Občinski svet v razmerju do drugih organov občine
(naloge in pristojnosti občinskega sveta, občinski svet in župan, občinski svet in nadzorni
odbor, kadrovska funkcija občinskega sveta, razmerje do državnih organov)
Dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo
17.00-17.15 Odmor
17.15-18.00 Nadzor zakonitosti občinskih predpisov
(statut občine in poslovnik občinskega sveta, najpogostejše napake in neskladja z zakonodajo)
Polonca Zabukovšek in Melita Nikše, Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno
samoupravo

Udeležba na seminarju je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da nam zaradi same
organizacije seminarja prijavnice posredujete na Združenje občin Slovenije po faksu na 01/
230 63 36 ali na e-naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si, na Skupnost občin Slovenije po
faksu na 02/234 15 03 ali na e-naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si ali na Združenje
mestnih občin Slovenije na e-naslov zmos@koper.si
Na prijavnici ustrezno obkrožite na kateri lokaciji se boste udeležili seminarja.
Vljudno vabljeni!
Skupnost občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije

