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Z  A  P  I  S  N  I  K 
11. (dopisne) seje Občinskega sveta Občine Tolmin 

 
 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red.  
 
 
DNEVNI RED.  
 

1. Razprava in sklepanje o predlogu za podajo predhodnega mnenja k 
imenovanju Kristine Šturm Leban za pomočnico direktorice Centra za 
socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin. 

 
Za sejo je bilo članom občinskega sveta dne 2. 6. 2020 ob 10.30 prek sistema e-gradiva 
posredovano naslednje gradivo:  
 
- vabilo za sklic dopisne seje, 
- obrazložitev sklica dopisne seje, 
- gradivo k točki dnevnega reda, 
- elektronska glasovnica za glasovanje o predlaganem sklepu.  
 
Dopisna seja je trajala od trenutka, ko je bilo članom prek sistema e-gradiva posredovano 
vabilo s priloženim gradivom, torej od dne 2. 6. 2020 od 10.30 do vključno 4. 6. 2020 do 
12.00. V roku je glasovnice vrnilo 19 članov občinskega sveta. Trije člani občinskega sveta pa 
so se glasovanja vzdržali in glasovnice niso vrnili. 
 
 
Ugotovi se, da je glasovnice v roku vrnilo 19 članov sveta, zaradi česar se na 
podlagi 2. odstavka 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin šteje, 
da je bila seja sklepčna.  
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o predlogu za podajo predhodnega mnenja k imenovanju 
Kristine Šturm Leban za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Severna 
Primorska, Enota Tolmin. 
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Člani občinskega sveta so z 19 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 
 
Občinski svet Občine Tolmin izdaja pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Kristine 

Šturm Leban za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota 
Tolmin.  

 
 
mag. Matjaž Kos,               Uroš Brežan, 
direktor občinske uprave             župan 
                                                                                                                          
                                                                                                                             
 
 
 
 
Zapisala:  
Tamara Jakulin 
 
 
 


