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   ZAPISNIK NI POTRJEN! 

Številka: 032-0007/2018 

Datum:   13.7.2018 

 

ZAPISNIK 

 

 

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

podlagi določil 25. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. l. RS. št: 5/18-UPB-1). 

 

Župan Janez Pavlin je s sklicem predlagal naslednji  

 

d n e v n i   r e d : 

 

1. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 

v Občini Dobrepolje za volilno leto 2018; 

 

2. Predlog Soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda 

Zdravstveni dom Grosuplje; 

 

 

Članom občinskega sveta je bila dne, 10.7.2018, z elektronsko pošto poslana 

dokumentacija, ki je vsebovala sklic 10. 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, 10.7.2018, od 10.00 ure do četrtka, 12.7.2018 do 

12.00 ure. 

   

Do postavljenega roka za izvedbo glasovanja, t.j. 12.7.2018 do 12.00 ure, je na 

Občino Dobrepolje svoje glasovnice za 1. točko dnevnega reda skupno 2. člana 

občinskega sveta, 1. glasovnica je prispela prepozno; za 2. točko dnevnega reda, 

pa je svoje glasovnice skupno vrnilo 4. člani občinskega sveta, 2. glasovnici sta 

prispeli prepozno.  

 

Ad. 1) Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve v Občini Dobrepolje za volilno leto 2018 

 

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

roku, sta svoje glasovnice oddala 2. člana občinskega sveta, 1. glasovnica je 

prispela prepozno. 

 

Tako je Občinski svet Občine Dobrepolje z 2 glasovi »ZA« (Marija Pogorelc, Marko 

Marolt), in z 0 glasovi »PROTI«  sprejel naslednji predlog sklepa in sicer; 
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SKLEP: 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Predlog Sklepa o delni povrnitvi 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dobrepolje za volilno leto 

2018. 

 

Sklep ni sprejet. 

 

Ad. 2) Predlog Soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda 

Zdravstveni dom Grosuplje 

 

O predlogu Soglasja, navedenim pod 2. točko dnevnega reda, so v postavljenem 

roku, svoje  glasovnice vrnili 4. člani občinskega sveta. Dve glasovnici pa sta 

prispeli prepozno.  

 

Tako je Občinski svet Občine Dobrepolje z 3 glasovi »ZA« (Marija Pogorelc, Marko 

Marolt, Jože Prijatelj),  in z 0 glasovi »PROTI«. 

 

 

Soglasje ni sprejeto. 

 

 

 

Zapisala: Jana Zajec 

 

      župan 

                   Janez Pavlin 

  


