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: 06.04.2011

ZAPISNIK
4. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila izvedena 11.03.2011
Dne 11.03.2012 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 člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Lendava
2. Imenovanje/potrditev članov sveta javnega zavoda Osnovna šola Kobilje
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli
možnost, da izpolnjeno glasovnico dopisne seje najkasneje do petek, 11.03.2011, 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 so 3. člani občinskega sveta posredoval svojo odločitev na e-naslov
občine, 1. član občinskega sveta je posredoval svojo odločitev v pisni obliki, 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
Občinska uprava je prejela vabilo na 1. redno sejo sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma
Lendava in dopis, da je potrebno imenovati člana sveta. Na podlagi navedenega je občinska
uprava zadolžila Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Kobilje da v
najkrajšem možnem času predlaga člana. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja zato predlaga občinskemu svetu v sprejem za člana sveta javnega zavoda, kot
sledi iz glasovnice.
Sklep št. 70:
O imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Lendava
I.
Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda ZDRAVSTVENI
DOM LENDAVA, KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA imenuje SAŠA FRAS, Kobilje 16/A.
.
II.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu
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Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0, Sklep je sprejet.
K 2. točki dnevnega reda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem
za člane sveta javnega zavoda Osnovna šola Kobilje, kot sledi iz glasovnice.
Sklep št. 71:
O imenovanju člana sveta javnega zavoda Osnovna šola Kobilje
I.
Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda OSNOVNA ŠOLA
KOBILJE, KOBILJE 33/A, 9227 KOBILJE imenujejo naslednji člani:
- Darko GJEREK, Kobilje 86.
- Tomaž FERENCEK, Kobilje 4
- Boštjan KRIVEC, Kobilje 189
.
II.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu
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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