OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Dne: 28.07.2014

ZAPISNIK
11. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila izvedena 08.08.2014
Dne 06.08.2014 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. Sklep – podaljšanje mandata in imenovanje člana ter namestnika člana občinske
volilne komisije
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli
možnost, da izpolnjeno glasovnico dopisne seje najkasneje najkasneje petka, 08.08.2014,
do 12. ure posredujete po faxu št. +386 2 579 92 20, po elektronski pošti na e-naslov:
obcina@kobilje.si oziroma svojo odločitev sporočite na telefon št. + 386 2 579 92 20.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Pavel Horvat, Emil Bukovec,
Tomaž Ferencek, Saša Fras, Jani Gašparič, Darko Gjerek
K 1. točki dnevnega reda
Sklep – podaljšanje mandata in imenovanje člana ter namestnika člana občinske volilne
komisije
Pred lokalnimi volitvami leta 2010 je Občinski svet Občine Kobilje sprejel Sklep o
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobilje.
Na podlagi 2. odstavka 38. člena ZVL je mandatna doba Občinske volilne komisije štiri leta
in dosedanji Občinski volilni komisiji mandat poteče avgusta 2014. V 35 členu ZLV je
navedeno, da Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in namestnik predsednika ter
trije člana in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se
imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne
komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij
občanov v občini ter občanov. Na podlagi 3. odstavka 38 člena določa, da če članom volilnih
komisij preneha mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.
Na podlagi navedenega je statutarno pravna komisija predlagal sprejem naslednjega sklepa:

Sklep375:
Na podlagi 35., 38. in 39 člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 18. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na svoji 11. dopisni seji dne
08.08.2014 sprejel naslednji

SKLEP
o podaljšanju mandata in imenovanju člana ter namestnika člana občinske volilne
komisije
1. člen
Občinski volilni komisiji se podaljša mandat do konca volitev 2014, dodatno pa se imenujeta
še član in namestnik člana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mirela Bertalanič, roj. 15.5.1974, Kopitarjeva 3, 9000 Murska Sobota- predsednik
Daniel Kovač, roj. 29.5.1983, Jagodišče 10, 9232 Črenšovci-namestnik predsednika
Sabina Toplak, roj. 18.1.1971, Kobilje 137, 9227 Kobilje-član
Jožef Bukovec, roj. 11.9.1966, Kobilje 225, 9227 Kobilje-namestnik člana
Tatjana Nemet, roj. 30.5.1966, Kobilje 173, 9227 Kobilje-član
Maja Kaplja, roj. 22.12.1983 , Kobilje 132, 9227 Kobilje–namestnik člana
Tadeja Toplak, roj 12.12.1982, Kobilje 69, 9227 Kobilje-član
Marjeta Vugrinec, roj. 30.11.1952, Kobilje 64, 9227 Kobilje-namestnik člana
2. člen

Mandatna doba Občinske volilne komisije traja do konca lokalnih volitev 2014.
3. člen
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občine Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje –
sejna soba
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnih objavah Občine Kobilje.
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0. Sklep je sprejet.
Zapisal:
Boštjan HORVAT

Župan
Stanko GREGOREC

