PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Župan Janez Fajfar
direktor občinske uprave Matjaž Berčon

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled potrdi Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Bled z dne 21. 6 . 2016.

Številka:
Datum:

034-3/201622. junij 2016
ZAPISNIK

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Bled, od 17. 6.2016 do vključno dne 21. 6. 2016.

Dnevni red:
1. STRATEGIJA OHRANJANJA ZDRAVJA STAREJŠIH NA OBMOČJU OBČIN ZGORNJE
GORENJSKE 2017 - 2021
Občine Zgornje Gorenjske izvajajo projekt Norveškega finančnega mehanizma »Čili in zdravi
starosti naproti - 3FIT«, ki ga vodi Ljudska univerza Jesenice. Med partnerji je bil sklenjen
sporazum, ki občine zavezuje, da občinski sveti sprejmejo Strategijo v juniju 2016. Predviden
zaključek projekta je julija 2016. Glede na dejstvo, da v mesecu juniju 2016 ne bo sklicana redna
seja občinskega sveta občine Bled, se je izvedla dopisna seja.
Poslovnik občinskega sveta občine Bled (v nadaljevanju: Poslovnik) v 1. odstavku 23.a člena
določa, da se lahko, kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena, opravi dopisna
seja občinskega sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu
občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge
dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na
podlagi osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme,
z osebnim telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti. Dopisna seja se lahko opravi le, če
temu ne nasprotuje četrtina članov občinskega sveta .
Ugotavljamo:
- Vabilo, gradivo za dopisno sejo in glasovnica so bili dne 17.6.2016 po elektronski pošti poslani
vsem članom občinskega sveta Občine Bled;
- glasovanje je potekalo tako, da so člani občinskega sveta na glasovnici glasovali o predlaganih
dveh sklepih in izpolnjeno ter podpisano glasovnico do vključno dne 21.6.2016 osebno, po
faksu, po elektronski pošti ali običajni pošti posredovali na naslov Občine Bled;
- pravočasno je bilo prejetih 10 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 je osebno vročitev potrdilo več kot polovica (10 od 17) 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 je predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo,
sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali. Za sprejem obeh
sklepov je glasovalo 10 od 10 občinskih svetnikov, tako da sta bila oba sklepa sprejeta in sicer.

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
Sklep št. 1:
Strinjam se s predlogom za izvedbo dopisne seje.
ZA
10

PROTI
0

Sklep št. 2:
Občinski svet Občine Bled sprejme Strategijo ohranjanja zdravja starejših na območju
občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021.
ZA
10

PROTI
0

Glasovnice članov občinskega sveta Občine Bled so priloga in sestavni del tega zapisnika.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

Priloge:
-

10 x glasovnice

