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PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine. Tako občinski svet določa statut (prvi odstavek 13. člena Statuta Občine Sodražica, Ur. l.
RS, 32/2011). Nadalje statut določa, da občinski svet dela in odloča na sejah (prvi odstavek 19.
člena Statuta Občine Sodražica, Ur. l. RS, 32/2011). Iz tega tudi izhaja, da občinski svet določi
program svojega dela,
Na podlagi tega in zaradi lažje organizacije dela predlagam naslednji program dela, ki
predstavlja terminski plan in okvirno tudi vsebinski. Program predstavlja plan rednih sej, saj se
izredne sklicujejo izredno, to je v naprej nenačrtovano, ampak le v primerih, ko sklic zahtevajo
okoliščine. Program vključuje poleg sej občinskega sveta tudi delo odborov in komisij, katerih
roki za sklic seje so določeni s poslovnikom (finančni, družbeni in komunalni odbor ter
statutarno-pravna komisija).

Program dela občinskega sveta v letu 2019
1. Občinski svet sprejme naslednji program dela za leto 2019:
Št. Termin
sej
občin. sveta
1. četrtek,
24. januar

Termin sej del. Vsebina
Vrsta
teles
seje
Ponedeljek, 14. ali
• Osnutek proračuna za leto 2. redna
torek 15. januarja
2019;
• Imenovanje predstavnikov
občine v nekatere javne
zavode;
• Druge tekoče zadeve

2.

Ponedeljek, 18. ali
torek 19. februar

četrtek,
28. februar

•
•
•

3. redna
Proračun za leto 2019,
Imenovanje predstavnikov
občine v javne zavode,
Druge tekoče zadeve

3.

četrtek,
25. april

Ponedeljek, 15. ali
torek, 16. april

•
•

4.

četrtek,
13. junij

Ponedeljek, 03. ali
torek 04. junij

•

•

•
•
•
5.

6.

7.

četrtek,
26. september

četrtek,
21. november

četrtek,
12. december

Ponedeljek, 16. ali
torek, 17. september

Ponedeljek, 11. ali
torek, 12. november

Ponedeljek, 2. ali 3.
december

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Zaključni račun za leto
2018,
Poročila
proračunskih
porabnikov – 1. del,
Druge tekoče zadeve
Opredelitev do pripomb iz
javne razprave o noveli
OPN,
Poročilo
nadzornega
odbora,
Poročila
proračunskih
porabnikov – 2.del,
Poročilo policije,
Druge tekoče zadeve
Polletno poročilo,
Podelitev
nagrade
in
priznanj,
Druge tekoče zadeve
Osnutek
dvoletnega
proračuna občine za leto
2020 in 2021,
Novela OPN,
Druge tekoče zadeve
Proračun občine za leti
2020 in 2021,
Druge tekoče zadeve

4. redna

5. redna

6. redna

7. redna

8. redna

Slavnostna seja Občinskega sveta ob prazniku Občine Sodražica bo v petek, 25. oktobra.
2. Program dela občinskega sveta določa terminski in vsebinski načrt sklica rednih sej
občinskega sveta ter delovnih teles (odborov in komisij), ki se na podlagi Poslovnika
Občinskega sveta sklicujejo v okviru postopkov sprejemanja posameznih vrst aktov oz.
Obravnav posameznih tem.
3. Program dela predvideva le okvirni načrt in ne določuje zavezujočega terminskega in
vsebinskega načrta dela občinskega sveta, saj lahko v skladu s poslovniškimi določili župan,
enako tudi druge legitimirane osebe, sklicuje občinski svet tudi drugače kot je predvideno s
tem programom.

Župan
Blaž Milavec, l.r.

