OBČINA OSILNICA
Osilnica 11
1337 OSILNICA
tel.: 01/8941-505
el. naslov: obcina@osilnica.si
ZAPISNIK
3. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA
ki je trajala od 30.4.2020 do 11.5.2020 po pošti, elektronski pošti ali po
telefonu.
Gradivo je bilo članom občinskega sveta občine Osilnica osebno vročeno in sicer dne
30.4.2020.
3. dopisni seji je bilo s sklicem priloženo tudi gradivo s predlogom dnevnega reda.
Poleg je bila poslana glasovnica, na kateri so člani občinskega sveta pri
posameznem sklepu lahko obkrožili:
A. POTRJUJEM:
B. NE POTRJUJEM:
C. SE VZDRŽIM.

Pod vsakim sklepom so imeli tudi poseben prostor za podajo svojih pripomb.
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne 21.2.2020;
2. Zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne 11.3.2020;
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za
novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane Občine
Osilnica - 2. obravnava;
4. Seznanitev z odstopno izjavo člana občinskega sveta Občine Osilnica.

Sklepi 3. dopisne seje:
1. Potrdi se zapisnik 8. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne,
21.2,2020 - SOGLASNO.
2. Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne
11.3.2020 - SOGLASNO.
3. Občinski svet Občine Osilnica sprejme oziroma potrdi Spremembe in
dopolnitve Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske
otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica - SOGLASNO.
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4. Občinski svet Občine Osilnica se seznani z odstopno izjavo člana občinskega
sveta občine Osilnica in jo sprejme - SOGLASNO.
S sprejemom odstopne izjave, članu občinskega sveta. Zvonku Žagarju, na
podlagi njegove pisne odstopne izjave preneha mandat.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo naslednji
člani Občinskega sveta Občine Osilnica:
• Želiko Knaus. predsednik
• Ivica Klepec, član
• Mirjana Šercer, članica.
Za tajnico Občinske volilne komisije Občine Osilnica se namesto odsotne
Tanje Žagar Maietič imenuje Bernarda Čop, zaposlena v občinski upravi
Občine Osilnica. - SOGLASNO

Glasovanje je potekalo do ponedeljka, 11.5.2020 do 12.00 ure. Svojo odločitev so
člani lahko posredovali po telefonu, po e - pošti ali osebno na naslovu Občine
Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
Glede na navodila so člani občinskega sveta svoje glasove podali po navadni pošti
ali osebno, z vročitvijo v roke zaposlenih v občinski upravi občine.
Glasovnice o glasovanju se nahajajo v arhivu občinske uprave občine Osilnica.
Predsedujoča županja Alenka Kovač je na podlagi prispelih glasov ugotovila, da je
bila seja sklepčna, ter da so vsi veljavno glasovali.

Zapisala:
Bernarda ČOP
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