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Zadeva: Povpraševanje občine Kočevje v zvezi z izvedbo seje občinskega sveta preko 

Sype  

 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem za ostale občine. 

Zanimalo jo je ali se katera od občin članic poslužuje izvedbe sej Občinskega sveta preko 

Skype.  

Skupnost občin Slovenije je povpraševanje izvedla in pridobila odgovore občin, ki jih 

navajamo v nadaljevanju: 

 

OBČINA ČRNOMELJ 

Občina Črnomelj se ne poslužuje izvedbe sej OS preko Skypa. 

OBČINA LENDAVA 

Naša občina se ne poslužuje izvedb sej občinskega sveta preko Skypa, saj te možnosti niti 

nimamo opredeljene v poslovniku občinskega sveta. 

OBČINA JESENICE 

Na Občini Jesenice še nismo izvedli seje OS preko Skypa in v tem mandatu je tudi zagotovo 

ne bomo.  

MO CELJE 

Prenosa sej mestnega sveta preko Skaypa se ne poslužujemo. 

OBČINA VOJNIK 

Občina Vojnik nima sej preko Skypa. 

OBČINA VIDEM 

Občina Videm se ne poslužuje izvedbe sej OS preko skaypa. To tudi ni opredeljeno v 

Poslovniku OS. 

OBČINA ŽIROVNICA 

Žirovnica se tega ne poslužuje, niti nimamo teh možnostih opredeljenih v Poslovniku o delu 

OS. 

OBČINA ZAVRČ 

V Občini Zavrč se do sedaj nismo posluževali izvedbe sej Občinskega sveta preko Skypa. 
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OBČINA OPLOTNICA 

V Občini Oplotnica se tega ne poslužujemo… 

OBČINA TURNIŠČE 

Nam zaenkrat tega še ni bilo potrebno izvesti.  

OBČINA TRBOVLJE 

Občina Trbovlje se ne poslužuje izvedbe sej občinskega sveta preko Skypa.  

OBČINA SLOVENSKE KONJICE 

Izvedbe sej OS Občine Slovenske Konjice preko Skypa se ne poslužujemo, smo pa dobili že 

pobudo o predvajanju sej v živo. 

OBČINA BOHINJ 

V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo, da se tega ne poslužujemo v Občini Bohinj.  

OBČINA LUČE 

Na Občini Luče imamo v poslovniku občinskega sveta opredeljene redne seje, izredne in 

dopisne. Zato takšne seje ni možno izvesti. Predhodno bi bilo potrebno prilagoditi predpise. 

OBČINA PODVELKA 

Občina Podvelka se ne poslužuje izvedbe sej OS preko Skypa. 

OBČINA PODČETRTEK 

Mi se ne poslužujemo. 

OBČINA ZREČE 

Na Občini Zreče ne izvajamo sej občinskega sveta preko Skypa. 

OBČINA SODRAŽICA 

Občina Sodražica se ne poslužuje izvedbe sej preko skypa. 

OBČINA CERKVENJAK 

Pri nas še nismo izvedli seje preko Skypa. 

MO PTUJ 

Seja občinskega sveta Mestne občine Ptuj se zvočno snema. Drugih oblik prenosa se ne 

poslužujemo.  



OBČINA JESENICE 

Občina Jesenice sej Občinskega sveta preko Skypa ne izvaja.  

OBČINA KAMNIK 

Na Občini Kamnik nimamo te prakse.  

OBČINA IZOLA 

Na občini Izola še nismo imeli takih želja.  

OBČINA MISLINJA 

Seje občinskega sveta Mislinja snemamo in so neposredno predvajane, nato pa so posnetki 

sej dostopni na naši spletni strani še nekaj časa. Izvedba seje preko Skypa ni možna. 

OBČINA TRZIN 

Sporočamo vam, da se na Občini Trzin ne poslužujemo izvedbe sej občinskega sveta preko 

Skypa. 

MO LJUBLJANA 

v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana se zavedamo pomembnosti dostopa do informacij 

kjerkoli in kadarkoli. To je večinoma že urejeno preko spletnih strani MOL.  

Organizacijo in način dela Mestnega sveta MOL (MS MOL) urejata Poslovnik MS MOL ter 

Pravilnik o elektronskem poslovanju MS MOL, s katerim je zagotovljen elektronski način 

sklicevanja sej MS in njegovih delovnih teles z vsemi gradivi. Prav tako je možen ogled 

prenosa sej v živo preko portala Arnes. V MOL trenutno ne vidimo potrebe po izvedbi sej 

preko Skypa. 

OBČINA KRŠKO 

V Občini Krško seje Občinskega sveta preko Skypa še nismo izvedli in je tudi (zaenkrat) v 

bodoče ne nameravamo. Tudi v našem poslovniku ni navedena kot možnost "odločanja".  

OBČINA MEDVODE 

Občina Medvode se ne poslužuje izvedbe sej Občinskega sveta preko Skypa.  

 

Lep pozdrav,          sekretariat SOS 


