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PRAVNA OSNOVA:  Statut Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

2/2011) 
 
 
NAMEN: Prva obravnava  
 
PREDLOG SKLEPA:   

1.  Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z Okvirnim Programom dela 

Občinskega sveta Občine Kobilje za leto 2013 (prva obravnava) do 07.02.2013 

pa bodo vsi pristojni t.j. člani občinskega sveta, politične stranke in liste 

zastopane v občinskem svetu ter odbori in komisije na občinsko upravo 

posredovali pisne predloge za dopolnitev Programa dela Občinskega sveta za 

leto 2013.  
 

 
 ŽUPAN 
 OBČINE KOBILJE 
 Stanko GREGOREC 
 
1.  Uvod 
 
Občinska uprava je na podlagi 13. in 108. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2011) pripravila okvirni 
Program dela Občinskega sveta občine Kobilje za leto 2013 – prva obravnava. 
Okvirni Program zajema tematiko na področju delovanja in financiranja občine 
in občinskih zavodov in drugih proračunskih porabnikov, gospodarjenje z 
občinskim premoženjem, spreminjanje in dopolnjevanje občinskih aktov in 
odlokov ter drugo aktualno problematiko.  
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OKVIRNI PROGRAM DELA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOBILJE 
ZA LETO 2013 

 
1. 

 
Z letnim programom dela se zagotavljajo pogoji za delovanje Občinskega sveta in 
občine kot celote.  
 

2. 
 
Program zajema tematiko na področju delovanja in financiranja občine in 
občinskih zavodov in drugih proračunskih porabnikov, gospodarjenje z 
občinskim premoženjem, spreminjanje in dopolnjevanje občinskih aktov in 
odlokov ter drugo aktualno problematiko.  
 

3. 
 
Uresničevanje sprejetega programa se bo izvajalo na rednih sejah občinskega 
sveta.  
 
Občinski svet bo samo v upravičenih primerih, kjer bi lahko zaradi trajanja 
postopka nastala škoda, sprejemal sklepe tudi na izredni ali dopisni seji.  
 

4. 
 
V letu 2013 se bo občinski svet predvidoma sestal na šestih rednih sejah. Župan 
skliče sejo občinskega sveta po rednem postopku kadarkoli med letom. 
 
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob sedemnajsti uri.  
 

5. 
 
V letu 2013 bo Občinski svet Občine Kobilje predvidoma obravnaval naslednje 
zadeve: 
 

Obdobje PREDMET OBRAVNAVE 
Program dela Občinskega sveta Občine Kobilje za leto 2013 
Predlog odloka o proračunu občine Kobilje za leti 2013 in 2014 
– 1. in 2. Obravnava 
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 
Imenovanje komisije za razdelitev proračunskih sredstev 
občine Kobilje na področju delovanja in aktivnosti društev, 
organizacij ter posameznikov 

I. tromesečje  
 

Program informiranja Občine Kobilje za leto 2013 
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Javni razpis za zbiranje predlogov za financiranje delovanja in 
aktivnosti društev, organizacij ter posameznikov v letu 2013  
Spremembe statuta in poslovnika OS - po potrebi 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Kobilje 
Poročilo o delovanju javnih zavodov  
Premoženjsko pravne zadeve 
Zaključni račun proračuna občine Kobilje za leto 2012 
Obravnava delovne verzije Strategije razvoja občine Kobilje  
Odlok o turistični taksi v Občini Kobilje 
Seznanitev s potekom aktivnosti na projektu RIC 

II. tromesečje  
 

Premoženjsko pravne zadeve 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kobilje  
Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Kobilje za leto 
2013 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna 
občine Kobilje za leti 2013 in 2014 – prva obravnava 
Seznanitev s potekom aktivnosti na projektu RIC 

III. tromesečje  
 

Premoženjsko pravne zadeve 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna 
občine Kobilje za leti 2013 in 2014 – druga obravnava 
Predlog sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014 
Program dela Občinskega sveta Občine Kobilje za leto 2014 
Seznanitev s potekom aktivnosti na projektu RIC 

IV. tromesečje  
 

Premoženjsko pravne zadeve 
 

7. 
 
Skladno s potrebami občine lahko župan uvrsti na dnevni red posamezne seje 
tudi druge točke dnevnega reda.  
 
V primeru upravičenih razlogov lahko župan posameznih točk, predvidenih s 
tem programom, ne uvrsti v dnevni red seje občinskega sveta oziroma jih 
predvidi za kasnejši termin. 
 
 ŽUPAN 
 OBČINE KOBILJE 
 Stanko GREGOREC 


