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    ZAPISNIK NI POTRJEN! 

Številka: 032-0004/2017 

Datum:   6.3.2017 

 

ZAPISNIK 

 

 

8. – dopisne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila sklicana na 

podlagi določil 25. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. l. RS. št: 79/09). 

 

Župan Janez Pavlin je s sklicem predlagal naslednji  

 

d n e v n i   r e d : 

 

1. Predlog Sklepa o potrditvi identifikacijskega projekta za izvedbo 

agromelioracije na komasacijskem območju Podgora v Občini Dobrepolje; 

 

2. Predlog Sklepa spremembi investicije »Izvedba agromelioracije na 

komasacijskem območju Podgora v Občini Dobrepolje« v NRP 2017-2020. 

 

 

Članom občinskega sveta je bila dne, 28.2.2017, z elektronsko pošto poslana 

dokumentacija, ki je vsebovala sklic 8. dopisne seje in gradivo k predlaganima 

točkama dnevnega reda (obrazložitev  posamezne točke dnevnega in predlogi 

sklepov, k obema točkama dnevnega reda). Gradivo je bilo članom občinskega 

sveta, hkrati poslano tudi z navadno pošto.   

 

Dopisna seje je potekala od torka, 28.2.2017, od 10.00 ure do petka, 3.3.2017, do 

12.00 ure. 

   

Do postavljenega roka za izvedbo glasovanja, t.j. 3.3.2017 do 12.00 ure, je na 

Občino Dobrepolje svoje glasovnice za 1. točko dnevnega reda skupno vrnilo 7. 

članov občinskega sveta; za 2. točko dnevnega reda, pa je svoje glasovnice 

skupno vrnilo 6. članov občinskega sveta.  

 

Ad. 1) Predlog Sklepa o potrditvi identifikacijskega projekta za izvedbo 

agromelioracije na komasacijskem območju Podgora v Občini Dobrepolje 

 

O predlogu Sklepa, navedenim pod 1. točko dnevnega reda, je v postavljenem 

roku, svoje  glasovnice oddalo 7. članov občinskega sveta.  

 

Tako je Občinski svet Občine Dobrepolje s 5 glasovi »ZA« (Nada Pavšer, Nevenka 

Dolgan, Marija Pogorelc, Mira Grm, Anton Pugelj),  in s 2 glasovoma »PROTI« (Alojzij 

Palčar, Judita Oblak) sprejel naslednji predlog sklepa in sicer 
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SKLEP: 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o potrditvi identifikacijskega 

projekta za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Podgora v 

Občini Dobrepolje.  

 

Sklep je sprejet. 

 

Ad. 2) Predlog Sklepa o spremembi investicije »Izvedba agromelioracije na 

komasacijskem območju Podgora v Občini Dobrepolje« v NRP 2017-2020. 

 

O predlogu Sklepa, navedenim pod 2. točko dnevnega reda, je v postavljenem 

roku, svoje  glasovnice vrnilo 6. članov občinskega sveta.  

 

Tako je Občinski svet Občine Dobrepolje s 5 glasovi »ZA« (Nada Pavšer, Nevenka 

Dolgan, Marija Pogorelc, Mira Grm, Pugelj Anton),  in z 1 glasovom »PROTI« (Judita 

Oblak). 

 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

 

Zapisala: Jana Zajec 

 

      župan 

                   Janez Pavlin 

  


