2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Bled, ki je
potekala od 28. 1. 2021 do vključno dne
1. 2. 2021 do 12.00 ure

PREDLAGATELJ:

župan Janez Fajfar

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled potrdi zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Bled, ki je potekala od 28. 01. 2021 do vključno dne 01. 02. 2021 do 12.00 ure.

Številka:
Datum:

032-2/2021
01.02. 2021

ZAPISNIK
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Bled,
ki je potekala od 28. 01. 2021 do vključno dne 01. 02. 2021 do 12.00 ure

Dnevni red:
Predlagan dnevni red:
1. Sprejem Odloka o razglasitvi Puščave, Mežnarije in Proštije na Blejskem otoku za
spomenik lokalnega pomena
Gradivo za točko so občinski svetniki prejeli s sklicem 2. dopisne seje občinskega sveta Občine
Bled dne 28.1.2021. V okviru gradiva je bil posredovan predlog sklepov ter glasovnica. Občinski
svetniki so bili obveščeni, da z glasovanjem dajejo svoje soglasje, da se strinjajo z izvedbo
dopisne seje.
Ugotavljamo:
- Vabilo, gradivo za dopisno sejo in glasovnica so bili dne 28.1.2021 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 01.02.2021 do
12.00 ure po elektronski pošti ali osebno posredovali na uradni elektronski naslov Občine Bled:
obcina@bled.si ;
- 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,
- glasovalo je 16 članov občinskega sveta in sicer: Jakob Bassanese, Janez Brence, Lea Ferjan,
Gregor Jarkovič, Anton Mežan, Darko Mlakar, Mihaela Pesrl, Boštjan Ploštajner, Boštjan
Razinger, Milan Rejc, Franc Sebanc, Jana Špec, Brigita Tišler, Aneta Varl, Srečko Vernig, Dušan
Žnidaršič. Glasoval ni občinski svetnik Anton Omerzel.
- 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 od 16 občinskih svetnikov, tako da so bili sklepi sprejeti in
sicer.
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Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep št. 1:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o razglasitvi Puščave, Mežnarije in Proštije na
Blejskem otoku za spomenik lokalnega pomena po skrajšanem postopku.
ZA
16

PROTI
0

Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o razglasitvi Puščave, Mežnarije in Proštije na
Blejskem otoku za spomenik lokalnega pomena.
ZA
16

PROTI
0

Glasovnice članov občinskega sveta Občine Bled so priloga in sestavni del tega zapisnika.
Zapisala:
Aleksandra Žumer,
Višja svetovalka za pravne zadeve
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

Priloge:
-

16 glasovnic
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