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Številka: 032-0002/2022-1 
Datum:   08.12.2022 
 
 
Na podlagi  11. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 03/21-
UPB-1) in 2. odstavka 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda, št. 01/21-UPB-1) sklicujem  
 

1. redno (konstitutivno) sejo  Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo 
 

v  četrtek,  22.  decembra 2022, ob 17. uri, 
                                                        

v veliki sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda. 
 
PREDLAGAM: 
 
 
naslednji    DNEVNI  RED : 
 

1.  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Komenda 

2.  a) Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine 
Komenda dne 20. 11. 2022 

b) Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana Občine Komenda – drugi 
krog z dne 4. 12. 2022 

3.  Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana (mandatna komisija)  

4.  Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana – potrditev mandatov svetnikov 

5.  Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana – ugotovitev o izvolitvi župana 

6.  Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor 

7.  Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
 
GRADIVO:   

- vabilo je priloženo  
- gradivo (Poročilo) je objavljeno na spletnem naslovu http://www.komenda.si (Seje 

občinskega sveta – Gradiva za seje)   
   
 
 

Stanislav Poglajen 
        Župan  

 
 
Opomba:  
Novoizvoljeni člani občinskega sveta in novoizvoljeni župan se morajo pred začetkom seje 
izkazati s potrdilom Občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom, zato  oba 
dokumenta obvezno prinesite s seboj! 
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VABLJENI: 
 
 novoizvoljeni svetniki Občinskega sveta Občine Komenda 
 novoizvoljeni župan Občine Komenda  
 Jernej Štesl, namestnik predsednice Občinske volilne komisije (poročevalec pri 2. točki dnevnega reda) in 

ostali člani Občinske volilne komisije Občine Komenda  
 Klavdija REHBERGER, tajnica 
 mediji 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


		2022-12-08T13:30:51+0100




