
 
 
 

 

 

 

 

 

4.  Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 
20. 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 1. dopisne seje z dne 20. 3. 2020.
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Številka:  034-2/2020-19 
Datum:  23. marec 2020 
 

 

ZAPISNIK 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Bled,  

ki je potekala od 16. 3. 2020 do vključno dne 20. 3. 2020 do 12.00 ure 

 
Dnevni red:  

Predlagan dnevni red: 

1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bled za leto 2020 – Rebalans 1 

2. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občina Bled, Bohinj in Železniki 

3. Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem 

redu in miru v Občini Bled-2 
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 

cestnega prometa v Občini Bled – 7 
6. Sprejem sklepa o podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2020 

 
Gradivo za točke je ostalo nespremenjeno, kot so  ga svetniki prejeli s sklicem 7. redne seje 
občinskega sveta Občine Bled dne 6.3.2020. 
 
Na podlagi sklica 7. redne seje Občinskega sveta občine Bled dne 6.3.2020, so bile v tednu od 
9.3.2020 do 13.3.2020 izvedene seje delovnih teles občinskega sveta, ki so obravnavala gradivo 
za sklic seje. 
 
Glede na razglašeno epidemijo koronavirusa, sprejete ukrepe za preprečitev  njegovega širjenja 
(med drugim  izogibanje medsebojnim stikom) ter pridobljenimi stališči večine svetnikov, je 
župan dne 13.3.2020 preklical izvedbo 7. redne seje OS, ki je bila sklicana za torek, dne 17.3.2020 
ob 17.00 uri. Ob preklicu so bili svetniki obveščeni, da bo glede najpomembnejših točk 
predlaganega dnevnega reda seje, ki bi vplivali  na osnovno delovanje občine in potek investicij, 
sklicana dopisna seja, ki se bo izvedla v  tednu od 16.3. 2020 do 20.3.2020. V seznanitev so svetniki 
prejeli  tudi nepotrjene zapisnike sej delovnih teles in sicer 13.3.2020  po elektronski pošti.  
Skupaj z vabilom je bilo svetnikom za posamezno točko posredovan predlog sklepa ter glasovnica. 
Obveščeni so bili tudi, da z glasovanjem dajejo svoje soglasje, da se strinjajo z izvedbo dopisne 
seje. 
 
Ugotavljamo: 

- Vabilo, gradivo za dopisno sejo in glasovnica so bili dne 16.3.2020 po elektronski pošti poslani      

vsem članom občinskega sveta Občine Bled; 

- glasovanje je potekalo tako, da so člani občinskega sveta na glasovnicah glasovali o predlaganih  

sklepih in izpolnjene ter podpisane glasovnice do vključno dne 20.3.2020 do 12.00 ure  po 

elektronski pošti ali osebno posredovali na naslov Občine Bled; 
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- pravočasno je bilo prejetih 16 glasovnic. Nepravočasnih glasovnic ni bilo. Skladno z 2. 

odstavkom 23.a člena Poslovnika je dopisna seja sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom 

sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev 

potrdili člani, ki so glasovali.  

Ker so osebno vročitev potrdili vsi svetniki (16 od 16) članov občinskega sveta, je bila seja 

sklepčna. 

- vsi člani občinskega sveta, ki so glasovali, so glasovali za sprejetje predlaganih sklepov. Skladno 

s 3. odstavkom 23.a člena Poslovnika so  predlogi sklepov, ki so bili  predloženi na dopisno sejo,  

sprejeti, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali. Za sprejem vseh 

sklepov je glasovalo 16 občinskih svetnikov, tako da so bili sklepi sprejeti in sicer: 

Točka 1:  
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 
leto 2020 – Rebalans 1 
 
Sklep št. 1: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja 
kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 1. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev Letnega načrt pridobivanja in 
razpolaganja  s stvarnim premoženjem Občine Bled za  leto 2020 - Rebalans 1 

ZA PROTI 
16 0 

 

 
Točka 2: 

Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občina Bled, Bohinj in Železniki 
 
Sklep št. 2: 

Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki. 

ZA PROTI 
16 0 

 
 
Točka 3: 
Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled 
 

Sklep št. 3: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Bled. 
ZA PROTI 
14 0 
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Točka 4: 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 
v Občini Bled-2 
 
 
Sklep št. 4: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem 

redu in miru v Občini Bled-2 po skrajšanem postopku. 

ZA PROTI 
16 0 

 
in 
 
Sklep št. 5: 

O Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

javnem redu in miru v Občini Bled-2. 

ZA PROTI 
16 0 

 
 
Točka 5: 

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled – 7 
 
 
Sklep št. 6: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled –7, po skrajšanem postopku. 
ZA PROTI 
16 0 

 
in 
 
Sklep št. 7: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 

cestnega prometa v Občini Bled –7.  

ZA PROTI 
16 0 

 
 
Točka 6 
Sprejem sklepa o podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2020 
 

Sklep št. 8: 

 
Občinski svet občine Bled, zlato plaketo občine Bled podeli: 
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1. Metki Jemec, 
2. Francki Gregorc, 

 

- častni znak Rajska ptica podeli: 
 

1.  Manci Špik, 
2.  Vrtcu Bled.  

ZA PROTI 
16 0 

 
  

 
 
    Zapisala: 
Vlasta Pretnar  
 
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 

 

Priloge: 

- 96 glasovnic 

 


