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NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik zaradi izrednih razmer v povezavi z epidemijo koronavirusa
potrjuje izvedbo 2. izredne seje preko videokonference.
2. Na videokonferenci 2. izredne seje so lahko prisotni le vabljeni na sejo.
3. Občinski svet Občine Kamnik bo glasovanja na 2. izredni seji izvedel javno s poimenskim
izrekanjem.

Obrazložitev:
151. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik določa, da so v izrednem stanju
oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, dopustna odstopanja od
postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določata statut občine in poslovnik sveta. Med
drugim so dopustna odstopanja glede prostora izvedbe seje ter javnosti dela in obveščanja
javnosti o delu sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.
Obrazložitev k 1. točki sklepa:
Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, in zaradi zagotovitve varne
izvedbe seje Občinskega sveta Občine Kamnik, predlagamo, da se 2. izredna seja izvede
preko videokonference.
Obrazložitev k 2. točki sklepa:
Ker bi udeležba nepredvidenega števila posameznikov na videokonferenci lahko povzročila
otežen potek seje in morebitne tehnične težave, je smiselno, da se omogoči prisotnost in
sodelovanje zgolj tistim, ki so nujno potrebni za izvedbo seje oziroma so navedeni v vabilu za
sejo. Vsem ostalim zainteresiranim je, kot to določa poslovnik, dnevni red seje kot tudi

gradivo na voljo na spletni strani Občine Kamnik, prav tako bo dostopen tudi posnetek seje in
novica o sprejetih odločitvah sveta.
Obrazložitev k 3. točki sklepa:
Upoštevaje dejstvo, da bo seja potekala preko videokonference predlagamo, da se vsa
glasovanja v namen priprave poročila o glasovanju in kasnejšega dokazovanja izvedejo s
poimenskim izrekanjem.
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