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Datum: 16.02.2010
Z A P I S N I K
5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je trajala
od 05.02 do 15.02.2010 do 10 ure po pošti.

Za 5. dopisno sejo Občinskega sveta je bilo gradivo poslano po pošti 5.2.2010 s predlaganim
dnevnim redom:
1.
2.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta
Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

Ad 1.
Glede na navodila so svetniki do 15.02.2010 do 10. ure vrnili 13 glasovnic. Vse prispele
glasovnice so bile pravilno izpolnjene in podpisane.
Predsedujoči župan Jure Žerjav je na podlagi prispelih glasovnic ugotovil, da je bila seja
sklepčna ter da so svetniki veljavno glasovali o naslednjem sklepu:
UGOTOVITVENI SKLEP 5d/1:

Andreju Žemvi na podlagi podane pisne odstopne izjave z dne 27.01.2010,
preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
O sprejetem sklepu se obvesti Občinsko volilno komisijo.
GLASOVANJE:

GLASOVALO – 13
ZA – 12
PROTI – 1

Sklep ni bil sprejet.
Obrazložitev: 3. odstavek 23. člena poslovnika Občinskega sveta določa: Predlog sklepa,
ki je bil predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani sveta, ki so
do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed članov sveta glasoval proti sklepu, se opravi
izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo redno sejo sveta.

2

Ad 2.
Glede na navodila so svetniki do 15.02.2010 do 10. ure vrnili 13 glasovnic. Vse prispele
glasovnice so bile pravilno izpolnjene in podpisane.
Predsedujoči župan Jure Žerjav je na podlagi prispelih glasovnic ugotovil, da je bila seja
sklepčna ter da so svetniki veljavno glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP 5d/2:

Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z imenovanjem Irene Lačen
Benedičič, roj. 8.2.1967, stanujočo v Radovljici, Globoko 11, za direktorico
Gornjesavskega muzeja Jesenice, za mandatno obdobje 5-let.
GLASOVANJE:

GLASOVALO – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

