
Številka:  032-0001/2018- 3. DOP.
Datum:    20. 4. 2020

Na podlagi 14. in 1. odstavka 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/15)
ter  22.  člena Poslovnika  Občinskega  sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK,  št.  01/16)
sklicujem

3. dopisno sejo  Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo

potekala od ponedeljka 20. aprila 2020 do četrtka 23. aprila 2020 do 12. ure,
                                                                                                                              

 

z naslednjim

DNEVNIM  REDOM:

1. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Komenda – skrajšani 
postopek  

Glasovanje o predlaganih sklepih je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje, to
je  do  četrtka  23.  aprila  2020  do  12.  ure,  in  sicer  po  elektronski  pošti  na  naslov:
majda.ravnikar@komenda.si     

O sklepih glasujete z odločitvijo ZA ali PROTI.

O b r a z l o ž i t e v :

Glede na aktualne razmere v državi in še vedno povečano epidemiološko tveganje in nevarnost
širjenja nalezljive bolezni  SARS-CoV-2 (COVID 19),  so bile z dopisom župana,  objavljenim na
občinski  spletni  strani,  odpovedane  vse  prireditve  ob  prazniku  Občine  Komenda,  vključno  s
slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Komenda. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je, tako kot vsa pretekla leta, tudi v letu
2020  v  občinskem  glasilu  objavila  Javni  razpis  za  podelitev  občinskih  priznanj  za  leto  2020
(Aplenca, februar 2020, stran 4). Do zahtevanega roka (31. 3. 2020) je komisija prejela dve zaprti
kuverti s predlogi predlagateljev. Trenutno so kuverte še zaprte, v primeru sprejema dopolnitve
odloka, bo komisija na svoji seji predloge pregledala in občinskemu svetu predlagala v sprejem
ustrezen Sklep o podelitvi priznanj občine Komenda za leto 2020. 

Vsled  zapisanemu župan,  na predlog  Komisije  za  mandatna vprašanja,  volitve  in  imenovanja,
občinskemu svetu posreduje v obravnavo in sprejem spremembo 1. odstavka 17. člena veljavnega
Odloka,  ki  bi  omogočila,  da  bi  občinska  priznanja  tokrat  izjemoma  podelili  izven  termina
občinskega praznika. Podelitev bi opravili na samostojni prireditvi, ko bodo razmere to omogočale. 

Priloženo gradivo:

 predlogi sklepov, o katerih občinski svet glasuje
 predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Komenda – skrajšani postopek.
 tabela glasovanja
       

            Stanislav Poglajen
                                                                                                                        ŽUPAN 

OBČINA KOMENDA Tel.: 01/ 724 74 00

OBČINSKI SVET Fax.: 01/ 834 13 23

Zajčeva cesta 23 Transakcijski račun :  01100-0100002377

1218 KOMENDA ID za DDV: SI22332570  Matična št.: 1332155000
Šifra dejavnosti:  75110  
E-Mail:     OBCINA@KOMENDA.SI  
http: WWW.KOMENDA.SI  

http://WWW.KOMENDA.SI/
mailto:OBCINA@KOMENDA.SI
mailto:majda.ravnikar@komenda.si

