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VABILO
Združenje občin vabi na spletni seminar

KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
IN PRIČETEK MANDATA ORGANOV OBČINE
torek, 6. december 2022, ob 10. uri
Dne 20. novembra 2022 bomo volili člane občinskih (mestnih) svetov in župane, v občinah pa, ki so
razčlenjene na krajevne, vaške in četrtne skupnosti, tudi člane le-teh. Če bo za izvolitev župana potreben
drugi krog, bo ta izveden 4. decembra.
Hkrati z zahtevnim in obsežnim delom občinskih volilnih komisij in zaposlenih v občinskih upravah, ki
sodelujejo pri volitvah, poteka tudi priprava na zaključek mandata organov občine (občinskega sveta,
župana in nadzornega odbora) in priprava na konstitutivno sejo novih občinskih svetov. Rok za sklic prve
seje določa poslovnik občinskega sveta; praviloma je to 20 dni po izvolitvi članov sveta, ne pa kasneje kot
deset dni po končanem drugem krogu volitev župana.
Konstitutivno sejo določa in jo opisuje poslovnik občinskega sveta. Gre za izrazito formalno sejo, katere
večji del temelji na zakonu o lokalnih volitvah in zakonu o lokalni samoupravi, zato je priprava nanjo zelo
pomembna.
Vsebina seminarja:
•

Ureditev konstitutivne seje v poslovniku občinskega sveta,

•

Priprava seje in obveznosti občinske uprave pri tem,

•

Protokol in vodenje seje,

•

Potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana ter posebnosti,

•

Odločanje o ugovorih na mandate,

•

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

•

Nezdružljivost funkcije, ki nastopi takoj po potrditvi mandatov,

•

Pričetek mandata organov občine

Predavateljica:
Neža VODUŠEK, univ.dipl. pravnica, strokovnjakinja za lokalno samoupravo z dolgoletno prakso
pomoči in svetovanja v občinah.

Seminar je namenjen:
•

Županom, direktorjem OU, strokovnim sodelavcem, ki skrbijo za delovanje OS,
občinskim svetnikom, članom nadzornih odborov, drugim sodelavcem, ki se pri svojem
delu srečujejo s tematiko seminarja.

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še
kvalitetnejši izvedbi seminarja.
Povezavo boste prejeli dan pred pričetkom izobraževanja na e - naslov, ki ga boste navedli
v prijavnici.
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
SPLETNA PRIJAVA TUKAJ.

Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije

