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OBČINSKI SVET  

OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

 

ZADEVA: Občinska priznanja za leto 2020 

 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

PRAVNA PODLAGA: Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani 

(Uradni list RS št. 4/14 in 152/20) in 23. člen Statuta 

Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,  št. 3/18 – UPB2)  

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

POROČEVALEC: Mojca Repanšek, predsednica Komisije  

 

PREDLOG SKLEPA:        Priznanje PLAKETO občine se podeli: 

 

- Ivanu Mlakarju, Čebelarsko društvo Dol – Dolsko 

- Župnijski Karitas Dol pri Ljubljani 

- PGD Klopce 

 

 

 

Mojca Repanšek 

Predsednica KMVI 

      

 

     

Priloge: 

- Zapisnik 10. redne seje KMVI, z dne 16.12.2020 (že priložen h gradivu pri točki »Imenovanje 

nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani«) 

 



OBRAZLOŽITEV 

 

 

Plaketa Občine Dol pri Ljubljani se podeli posameznikom, pravnim osebam, ki prebivajo ali 

delujejo na območju občine ter posameznikom, ki so se rodili ali živeli v občini, ki s 

posebnimi prizadevanji, uspehi in dosežki na področju gospodarstva, kulture, športa, znanosti, 

humanitarnega dela,.. pomembno prispevajo k razvoju občine ter medsebojnim prijateljskih 

odnosom. 

 

Postopek vodi Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljevanju: 

komisija), javni razpis pa objavi župan.  V razpisu se določi rok za predložitev kandidatur, ki 

ne sme biti kasnejši kot 20. december. 

 

Na podlagi prejetih pobud in točkovanja, komisija pripravi predlog za podelitev priznanj 

Občine Dol pri Ljubljani in ga z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in potrditev 

Občinskemu svetu Občine Dol pri Ljubljani. 

 

Komisija je do roka prejela v pregled 4 predloge za podelitev občinskega priznanja – 

PLAKETE občine. Vsi predlogi so bili utemeljeni. 

 

Predlagatelji so predlagali naslednja društva, organizacije oziroma posameznike, ki so  

delovali v njih: 

 

-Ivan Mlakar, Čebelarsko društvo Dol – Dolsko 

-Čebelarsko društvo Dol – Dolsko 

-Župnijska Karitas Dol pri Ljubljani 

-PGD Klopce 

 

 

V razpravi so sodelovali vsi člani KMVI in podali svoje poglede na predloge in utemeljitev 

le-teh. Sprejet je bil predlog, da se priznanje PLAKETA občine podeli: 

 

-Ivanu Mlakarju, Čebelarsko društvo Dol – Dolsko 

-Župnijski Karitas Dol pri Ljubljani 

-PGD Klopce 

 

 


