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Povpraševanje – Izvedba sej občinskih svetov na daljavo 

Sekretariat SOS je 9.11.2020 občinam poslal naslednje povpraševanje. Več občin se je 

že v prvem valu epidemije obrnilo na SOS z vprašanjem izvajanja sej občinskih svetov 

na daljavo. Takrat smo izvedli spletni seminar za občine o pravnem in tehničnem 

vidiku izvedbe seje na daljavo in Vlada je dodala pravne podlage za izvedbo takšne 

seje z zakonskim paketom ukrepov za omilitev posledic koronavirusa, ki je določil: »V 

primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, 

če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za 

zdravje in varnost članov občinskega sveta in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, 

s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije.« Vprašanja glede tega so sedaj še bolj 

aktualna in vaše izkušnje lahko pomagajo drugim občinam. Zato prijazno prosimo za 

kratke odgovore: 
Ali ste v vaši občini že izvedli sejo občinskega sveta na daljavo?  

Če je odgovor DA:  

- Katero IKT orodje ste uporabili?  

- Kakšne so bile izkušnje in odzivi svetnic in svetnikov?  

Če je odgovor NISMO ŠE, BOMO V KRATKEM: 

- Katero IKT orodje boste uporabili?  

Če je odgovor NE: 

- Ali ste o tem razmišljali?  

- Kje so zadržki?  

 

Do srede, 11.11.2020 smo prejeli naslednje odgovore občin. 

Občine, ki so že izvedle seje občinskih svetov na daljavo  

AJDOVŠČINA zoom 

Zadnjo sejo občinskega sveta smo izvedli »hibridno«. Večina svetnikov je 
bila v dvorani, 7 pa jih je sodelovalo prek ZOOMa. 
Težav ni bilo, svetniki so bili zadovoljni. 
Naslednja seja bo 17. decembra in bomo verjetno izbrali isti način – 
odvisno od ukrepov in volje svetnikov. 

ČRNOMELJ Skype 

Slabe internetne povezave pri nekaterih svetnikih in nepoznavanje 
orodja s strani nekaterih svetnikov. Lažja je razprava v živo v smislu, da je 
hitrejša in bolj povezana. 

DOBROVNIK zoom Izkušnje so bile pozitivne, prav tako tudi odzivi svetnic in svetnikov. 
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DUPLEK zoom 

Načeloma tehničnih težav ni bilo, saj smo predhodno izvedli 
usposabljanje za svetnike v manjših skupinah, kljub temu pa so se vsi 
strinjali, da to ni čisto ekvivalentno seji v živo.  

IVANČNA 
GORICA 

Cisco 
Webex 
Meeting 

Za ta program smo se odločili predvsem zato, ker ima možnost 
glasovanja o posameznih sklepih gradiva občinskega sveta. 
Izkušnje so odlične. Po začetni inštruktaži vsakega svetnika posebej, seje 
OS potekajo nemoteno. Program Webex smo uporabljali že v 
spomladanskem valu epidemije. Poleg občinskih sej na daljavo, izpeljemo 
še seje Štaba Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, kolegije župana 
občinske uprave, razne delovne sestanek itd.    

KUZMA zoom 

Izkušnje so bile zelo pozitivne, pri vzpostavitvi sistema in pri tehnični 
podpori posameznikom je sodeloval zaposleni iz občinske uprave, ki ima 
strokovna znanja na področju IKT. Odzivi svetnic in svetnikov so bili zelo 
pozitivni, saj ko je zadeva vzpostavljena, je dokaj enostavna za uporabo. 

LOVRENC NA 
POHORJU zoom  
PIVKA zoom Izkušnje so dobre, vsi so se udeležili. 

ŠKOFJA LOKA zoom 

Potrebne je precej tehnične pomoči, da se omogoči polno udeležbo. 
Težava je z glasovanjem, ker sistem ne omogoča elektronskega 
glasovanja, zato je glasovanje počasno. Svetniki so bili brez posebnih 
pripomb nad sistemom. Razmišljamo pa o prehodu na sistem miTeam, ki 
bi omogočal tudi elektronsko glasovanje. 

VELIKE LAŠČE zoom 

Na začetku mandata smo članicam in članom občinskega sveta zagotovili 
prenosnike za delo v občinskem svetu. Sedaj so prenosniki nepogrešljivi 
pri izvedbi sej, saj od maja 2020 dalje seje občinskega sveta potekajo kot 
videokonference. Izvedba glasovanja poteka z dvigom rok, kar je pri 
dvanajstih svetnikih izvedljivo. Svetnice in svetniki so se na tak način sej 
sicer navadili, želijo pa si, da bi se seje čim prej lahko odvijale v živo. 

 

Občine, ki nameravajo kmalu izvesti sejo občinskega sveta na daljavo 

DOBREPOLJE zoom 
Sejo OS imamo sklicano v četrtek, 12. 11.; opravili smo že nekaj sej 
odborov. 

DOBRNA MS TEAMS 

LENDAVA zoom 

Obveščamo vas, da Občina Lendava še ni izvedla seje občinskega sveta na 
daljavo, izvedli smo dve seji z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov 
(seja izvedena v dvorani s 444 sedeži, upoštevana  varnostna razdalja in 
uporaba zaščitnih  sredstev…). 
Sejo sveta bomo konec novembra izvedli na daljavo, pri čemer bomo 
uporabili aplikacijo ZOOM. 

LITIJA 

Cisco 
Webex 
Meeting 

Katero IKT orodje boste uporabili? Predvidoma Cisco Webex, vendar 
dokončne odločitve še nismo sprejeli. 

RADENCI MS TEAMS 

RIBNICA 
MS 
TEAMS 

Sejo Občinskega sveta Občine Ribnica bomo izvedli v obliki 
videokonference v četrtek, 12.11.2020, preko programske opreme 
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Microsoft Teams meeting. 
V preteklem tednu smo preko omenjenega programa izvedeli seje 
posvetovalnih teles (odbori, komisije) in s strani sodelujočih članov 
prejeli pozitiven odziv.  

ŠMARTNO OB 
PAKI zoom 

Občina Šmartno ob Paki še ni izvedla seje na daljavo, župan zaenkrat še 
ni bil naklonjen temu, saj pravkar obravnavamo proračun, bomo pa 
verjetno na prihodnji seji uporabili to možnost in sicer preko ZOOMa. 

 

Občine, ki niso izvedle seje občinskega sveta na daljavo 

BISTRICA OB SOTLI 
O tem smo razmišljali, vendar zaenkrat ni bilo potrebe po sklicu seje na 
daljavo.  

BOHINJ 

V zvezi z vašim vprašanjem, glede izvedbe seje Občinskega sveta »na daljavo« 
vam sporočamo, da se za to še nismo odločili.  
Ravno v tem tednu, v četrtek, 12.11.2020, imamo sklicano sejo Občinskega 
sveta, in sicer v športni dvorani. 
Sicer smo testno izvedli eno takšno srečanje preko »Microsoft Teams« 
orodja, vendar so člani OS v večini menili, da je delo težavno (sploh ker bomo 
na tej seji imeli splošno razpravo o proračunu za leto 2021). 
Zakon o lokalni samoupravi v 35. členu določa tudi »Člani občinskega sveta so 
v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami. Seja se zvočno in slikovno 
snema, ne pa tudi javno predvaja.« 
Župan je imel v zvezi s tem pomislek, ali je v primeru organiziranja seje »na 
daljavo« mogoč neposreden prenos in to je bil tudi eden od razlogov, da se za 
sejo preko IT tehnologije nismo odločili, saj je menil, da mora biti javnost s 
potekom razprave v zvezi s proračunom seznanjena. Z njim se je strinjala tudi 
večina članov OS.  

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

Seje občinskega sveta na daljavo še nismo izvedli. V tem mesecu smo nabavili 
potrebno opremo, potrebno bo še namestiti aplikacijo (MS TEAMS) na 
osebne računalnike članov občinskega sveta. Prvo sejo na daljavo 
nameravamo izvesti v začetku decembra. 

JESENICE 

V Občini Jesenice seje nismo izvedli na daljavo in tudi nimamo namena.  
Sejo smo izvedli v večji dvorani, kjer lahko zagotavljamo varnostno razdaljo.  
Seja na daljavo je težko izvedljiva, saj nimajo vsi svetniki znanja in opreme za 
sodelovanje.  
na Občini Jesenice sej občinskega sveta na daljavo niso izvajali niti o tem ne 
razmišljamo.  
Razlog je predvsem tehnične narave, saj vsi člani OS niti niso vešči uporabe 
tehničnih sredstev, ki bi omogočali izvedbo sej na tak način.  

KOČEVJE 

V naši občini seje občinskega sveta na daljavo še nismo izvedli. Dopuščamo 

sicer možnost, da bo do tega lahko prišlo. V ta namen smo organizirali tudi 

izobraževanje svetnic in svetnikov, na katerem smo jih seznanili z IKT 

orodjem, in sicer naša IT podpora se je odločila za Microsoft Teams. 

Trenutno sledimo določbi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 

omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-
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CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20), ki v svojem četrtem odstavku 1. člena 

določa, da se ta odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za 

zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in 

javnih služb. 

KOSTANJEVICA NA 
KRKI 

Ali ste o tem razmišljali? Ne, ker smo sejo pripravili v večjem prostoru in ne 
običajno v sejni sobi, kjer smo zagotovili več kot priporočeno varnostno 
razdaljo, vsi smo imeli zaščitne maske, pred vstopom smo namestili razkužila 
in zagotovili primerno zračenje.  
Kje so zadržki? Vsi svetniki nimajo primerne računalniške opreme in od njih 
ne moremo zahtevati, da si jo zagotovijo, hkrati pa občina nima sredstev, da 
bi jo svetnikom nabavila ona.  

LJUBLJANA 

na Mestni občini Ljubljana še nismo izvedli seje na daljavo. V primeru, da se 
bomo za to obliko seje odločili, bomo verjetno uporabili programsko opremo 
ZOOM. 

OPLOTNICA Razmišljamo o tem. 

OSILNICA 

V naši občini še nismo izvedli seje občinskega sveta na daljavo. Žal posamezna 
območja občine niso pokrita z internetnim signalom in člani nimajo možnosti 
dostopa do internetnih povezav, prav tako nekateri člani ne obvladajo 
računalniških orodij in v tem trenutku tak način izvedbe pri nas ne pride v 
poštev. 

POSTOJNA 

V naši občini še nismo izvedli seje na daljavo, saj imamo za sklic sej 
zagotovljen dovolj velik prostor za zagotavljanje vseh zaščitnih ukrepov in 
medsebojne razdalje med udeleženci. 
Za v prihodnje pa pripravljamo pravne podlage za sklic take seje, torej 
spremembo poslovnika, kljub izjemni zakonski pravni podlagi, saj je ta 
določena zgolj za izredne, izjemne primere. Taka sprememba bi omogočala 
izvedbo seje na daljavo tudi v drugih primerih. Za izvedbo zaenkrat 
načrtujemo uporabo aplikacije zoom. Iz obrazložitve zakonske določbe 
ZIUZEOP-A izhaja, da je seja na daljavo izjema od splošnega pravila in jo je 
mogoče sklicati izključno v primeru izrednih razmer, v katerih bi bilo lahko v 
večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa se 
ne bi mogel sestati v istem prostoru. Ko prenehajo razmere, ki onemogočajo 
sestajanje občinskega sveta na redni seji, preneha tudi možnost sestajanja na 
daljavo. 
Za zagotovitev izvedbe seje na daljavo na podlagi zakonske podlage bi morali 
dodatno zagotoviti ustrezno računalniško opremo in prostor za vsakega od 
svetnikov, ki bi to potreboval, v katerem bo ta lahko sam. Obenem bi bilo 
potrebno izvesti izobraževanje za vse tiste, ki aplikacije še niso uporabljali.  

PREVALJE 

O tem smo razmišljali. V stavbi, kjer domuje občina, razpolagamo z izjemno 
velikim prostorom za cca 500 obiskovalcev. Prostor je v celoti obnovljen, 
ogrevan in prezračevan, na voljo je vsa infrastrukturna oprema za priklop 
računalnikov, platno s projektorjem, ozvočenje… Na seji OS zagotavljamo 
nadstandardno zaščito vseh svetnikov in sodelujočih na seji občinskega sveta 
(poleg mask in razkužila tudi cca. 2,5 m medsebojne razdalje). Takšen način 
delovanja OS je bil soglasno dogovorjen med svetniki, občinsko upravo in 
županom. 
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Zadržkov nimamo. V primeru popolne omejitve stikov bomo sejo občinskega 
sveta (po obveznem predhodnem usposabljanju svetnikov) izvedli preko 
zooma. 

RADLJE OB DRAVI da, razmišljamo o tem 

ROGATEC 

nismo še izvedli tovrstne seje, ker zaenkrat še ni bilo potrebe. Bi jo pa v 
kratkem želeli in vljudno prosimo za posredovanje izkušenj občin, ki so jo že 
izvedle. 

SVETI JURIJ 

V naši občini še nismo izvedli seje občinskega sveta na daljavo. 

V kolikor bi se za to pojavila nujna potreba, pa bi za rešitev izvedbe seje 

občinskega sveta vsekakor razmislili tudi v tej smeri in poiskali ustrezne in 

primerne rešitve. 

Glede uporabe IKT vam pa ne morem podati odgovora, saj bi se glede 

uporabe te opreme predhodno posvetovali s strokovnjakom na tem področju 

in bi tako izbrali tudi potrebno ter primerno rešitev. 

ŠKOCJAN 
Ali ste o tem razmišljali? Ne še 
Kje so zadržki? Ni jih, samo nismo se še odločili za tovrstno sejo.  

ŠTORE 

na naši občini smo ravno nabavili prenosne računalnike za člane občinskega 
sveta. Seje na daljavo še nismo izvedli, niti se še nismo odločili, ali bomo ob 
morebitnem sklicu seje na daljavo uporabili Teamse ali Zoom.  

TREBNJE želeli bi informacijo o učinkovito izvedljivim IKT orodjem. 

TRNOVSKA VAS 

Občina Trnovska vas še ni izvedla seje občinskega sveta na daljavo. Sejo 

bomo izvedli na daljavo, ko bomo imeli vzpostavljen računalniško 

informacijski sistem. 

TRZIN  

TRŽIČ 

Ali ste o tem razmišljali? Smo. Kje so zadržki? Zadržki pa so: starost svetnikov 

(nepoznavanje orodij, strah pred tehnologijo), slabe izkušnje z orodji za 

videokonference, kjer sodeluje (aktivno) več ljudi, neosebno potekanje seje, 

dolžina seje (vedno preko 3 ure…) 

VELENJE 

v Mestni občini Velenje seje sveta na daljavo še nismo izvedli. Smo pa v teh 

dneh na daljavo preko programa ZOOM pripravili sejo vodij svetniški skupin.  

Razmišljali smo tudi o novembrski seji Sveta Mestne občine Velenje na 

daljavo preko programa ZOOM, vendar smo se po posvetovanju z 

odgovornimi na Ministrstvu za javno upravo, da se seje na daljavo, zaradi 

glasovanja uporabljajo le za nujne odločitve, zanjo nismo odločili. 

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo sejo pripravili v živo v sejni 

dvorani, kjer bomo zagotovili vsa zaščitne ukrepe za varovanje zdravja. 

VUZENICA Nismo razmišljali o tem, ker ni bilo potrebe. 
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