OBČINA KOBILJE
OBČINSKI SVET
Kobilje 35
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 2 579 92 20
E-mail: obcina@kobilje.si

Dne: 07.02.2011

ZAPISNIK
3. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila izvedena 07.02.2011
Dne 04.02.2011 je bilo vsem članom Občinskega sveta občine Kobilje, preko občinske uprave
posredovano vabilo (vsem v elektronski obliki na e-mail) in gradivo za dopisno sejo sveta, ki
je vključevalo tudi sledeči dnevni red:
1. Imenovanje/potrditev nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli
možnost, da izpolnjeno glasovnico dopisne seje najkasneje do ponedeljka, 07.02.2011, do
12. ure posredujejo po faxu št. +386 2 579 92 20, po elektronski pošti na e-naslov:
obcina@kobilje.si oziroma svojo odločitev sporočijo na telefonsko št. + 386 2 579 92 20.
Na podlagi navedenega je 1 član občinskega sveta posredoval svojo odločitev na e-naslov
občine, 3 člani občinskega sveta so oddali svoje odločitve o predlaganem sklepu telefonsko, 3
člani pa so bil na podlagi vabila k glasovanju poklican po telefonu, ker občinska uprava ni
prejela glasov do 11. ure.
K 1. točki dnevnega reda
Občinskemu svetu je bilo predlagano, da v skladu z določili 23. člena poslovnika občinskega
sveta na 1. dopisni seji sprejme predlagani sklep o imenovanju/potrditvi Odbora za
kmetijstvo. Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta odločalo na 1.
dopisni seji sveta je bil ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s strani članov sveta sprejet
dogovor, da se sklep lahko potrdi na 1. dopisni seji. Na podlagi rezultatov glasovanja, na prvi
dopisni seji Občinskega sveta občine Kobilje, ki se je končala 24. 1. 2011 ob 12. uri je bil
potrjen predlog sestave Odbora za kmetijstvo, ki ga je predlagala občinskemu svetu v sprejem
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na 1. konstitutivni seji Odbora za
kmetijstvo pa je imenovani član Jože Gjerek zavrnil sodelovanje/imenovanje v Odboru za
kmetijstvo. Na podlagi tega so člani omenjenega odbora na svoji 1. Konstitutivni seji
31.01.2011 sprejeli sklep, da se čim prej določi nadomestni član, ki ga predlaga Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Kobilje ter potrdi Občinskega sveta.
Na podlagi navedenega je občinska uprava zadolžila Komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja občine Kobilje da v najkrajšem možnem času predlaga nadomestnega člana.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zato predlaga občinskemu svetu v
sprejem nadomestno članico Odbora za kmetijstvo kot sledi iz glasovnice.
SKLEP:
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo
I.
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V Odbor za kmetijstvo se za nadomestno članico imenuje Ireno Kaplja.
II.
Mandat članice odbora traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine Kobilje.
III.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0, Sklep je sprejet.
Zapisal:
Boštjan Horvat

Župan
Stanko Gregorec
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