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 PREDLOG 
 2.4.2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 
79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na ___ redni seji, dne _______ 2019, sprejel naslednji: 

 

 

S K L E P 

o imenovanju predstavnika v Svet lokalne skupnosti CSD Pomurje  

 

1. 

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v Svet lokalne skupnosti CSD Pomurje imenuje 
Jasmina Genc, Kobilje 208. 

3. 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

Številka: 

Datum:   

 

                                                        Občina Kobilje 

Robert ŠČAP, župan 

 

 
 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije 
in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Kobilje 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje je KMVI pregledala 
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 
obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, katerega predlaga občinskemu svetu v 
sprejem v predloženi obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag. l.r. 
 predsednik KMVI 
 



PREDLOG 
2.4.2019 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 
79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na ___ redni seji, dne _______ 2019, sprejel naslednji: 

 

 

S K L E P 

o imenovanju predstavnika v svet javnega zavoda Pomurske Lekarne Murska Sobota  

 

1. 

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda POMURSKE LEKARNE MURSKA 
SOBOTA imenuje Darko Horvat mag., Kobilje 26. 

3. 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

 

Številka: 

Datum:   

 

                                                        Občina Kobilje 

Robert ŠČAP, župan 

 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije 
in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Kobilje 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje je KMVI pregledala 
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 
obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, katerega predlaga občinskemu svetu v 
sprejem v predloženi obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag.,  l.r. 
 predsednik KMVI



PREDLOG 
2.4.2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 
79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na ___ redni seji, dne _______ 2019, sprejel naslednji: 

 

 

S K L E P 

o imenovanju predstavnika v svet zavoda Ljudska Univerza,  

Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM,  

Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva 

 

1. 

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet zavoda LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za 
izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok 
Tovabbkepzointezete Lendva imenuje Polonca Štumpf mag., Kobilje 6A. 

3. 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

 

Številka: 

Datum:   

                                                        Občina Kobilje 

Robert ŠČAP, župan 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije 
in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Kobilje 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje je KMVI pregledala 
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 
obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, katerega predlaga občinskemu svetu v 
sprejem v predloženi obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag., l.r. 
 predsednik KMVI



PREDLOG 
2.4.2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 " ZLS" UPB2, 27/08 " odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 " ZUJF), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07" uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 " popr., 65/09 " popr., 20/11, 40/12" 
ZUJF in 57/12 " ZPCP"2D), 14. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) in Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2013) je Občinski svet Občine Kobilje, na ____ redni seji, dne _____ 2019, 
sprejel 

Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega  

vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kobilje 

1. člen 

Za predstavnike ustanovitelja v svetu Osnovne šole Kobilje se imenujejo: 

1. Boris Nemet, Kobilje 173, Kobilje 

2. Borut Bukovec, Kobilje 106, Kobilje 

3. Sandra Ferencek Barbarič, Kobilje 216, Kobilje 

Mandat članov sveta je 4 leta. 

2. člen 

Predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda so dolžni sodelovati z Občinskim svetom in jim poročati o dogajanju v 
svetu zavoda. 

3. člen 

Odločitve občinskega sveta zavezujejo predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda tako, da zastopajo interese 
ustanovitelja na podlagi imperativnega mandata. 

V kolikor predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda ne bodo zastopali mnenj ali soglasij občinskega sveta, o 
katerih bodo seznanjeni, se jih razreši. 

4. člen 

Sklep začne veljati takoj. 

Številka:_________ 

Datum: ___________ (žig) Župan 

 Robert ŠČAP 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v 
okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu 
mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta Občine Kobilje 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Kobilje je KMVI pregledala članstvo v občinskih organih in delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 
obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, katerega predlaga občinskemu svetu v sprejem v predloženi 
obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag., l.r. 
 predsednik KMVI



PREDLOG 
2.4.2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 
79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na ___ redni seji, dne _______ 2019, sprejel naslednji: 

 

 

S K L E P 

o imenovanju predstavnika v svet zavoda  

Zdravstveni dom Lendava 

 

 

1. 

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet zavoda Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 
34, 9220 Lendava,  imenuje Darko Horvat mag., Kobilje 26. 

 

3. 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

Številka: 

Datum:   

                                                        Občina Kobilje 

Robert ŠČAP, župan 

 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije 
in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Kobilje 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje je KMVI pregledala 
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 
obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, katerega predlaga občinskemu svetu v 
sprejem v predloženi obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag., l.r. 
 predsednik KMVI



PREDLOG 
2.4.2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 
79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na ___ redni seji, dne _______ 2019, sprejel naslednji: 

S K L E P 

o imenovanju komisije za financiranje društev 

 

1. 

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v Komisijo za financiranje društev imenujejo 
Sabina Toplak, Marjanca Kovač, Hermina Bukovec, Nataša Kocet in Daniel Penhofer.  

2. 

Mandat članov Komisije za ocenjevanje škode traja do prenehanja mandatov članom Občinskega 
sveta Občine Kobilje, izvoljenih na volitvah dne 18.11.2018.  

 

3. 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

Številka: 

Datum:   

                                                        Občina Kobilje 

Robert ŠČAP, župan 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije 
in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Kobilje 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje je KMVI pregledala 
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 
obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, katerega predlaga občinskemu svetu v 
sprejem v predloženi obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag., l.r. 
 predsednik KMVI



PREDLOG 
2.4.2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 
79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na ___ redni seji, dne _______ 2019, sprejel naslednji: 

S K L E P 

o imenovanju komisije za ocenjevanje škode 

1. 

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v Komisijo za ocenjevanje škode imenujejo Andrej 
Grof, Emil Bukovec, Pavel Horvat in Mirko Berden.  

2. 

Mandat članov Komisije za ocenjevanje škode traja do prenehanja mandatov članom Občinskega 
sveta Občine Kobilje, izvoljenih na volitvah dne 18.11.2018.  

3. 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

Številka: 

Datum:   

                                                        Občina Kobilje 

Robert ŠČAP, župan 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije 
in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Kobilje 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje je KMVI pregledala 
članstvo v občinskih organih in delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 
obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, katerega predlaga občinskemu svetu v 
sprejem v predloženi obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag., l.r. 
 predsednik KMVI



PREDLOG 
2.4.2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 
79/09, 51/10 – UPB-2) in na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) je Občinski svet občine Kobilje na ___ redni seji, dne _______ 2019, sprejel naslednji: 

S K L E P 

o imenovanju komisije za pogrebne svečanosti, urejenost pokopališča in vežice 

1. 

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v Komisijo za pogrebne svečanosti, urejenost 
pokopališča in vežice imenujejo Tomaž Ferencek 4, Aljaž Seršen 204, Milan Ferencek 154.  

Za pisanje govorov:  Marjeta Vuginec 64, Polonca Štumpf 6a,  

Janez Gašparič 27 

Za branje govorov:   Jenez Gašparič 27, Polonca Štumpf mag., 

   6a, Marjeta Vugrinec 64. 

2. 

Mandat članov Komisije za ocenjevanje škode traja do prenehanja mandatov članom Občinskega 
sveta Občine Kobilje, izvoljenih na volitvah dne 18.11.2018.  

3. 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

Številka: 

Datum:   

                                                        Občina Kobilje 

Robert ŠČAP, župan 

O b r a z l o ž i t e v :  
Občinski svet ustanovi stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori 
sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. Na podlagi 21. člena Statuta Občine Kobilje 103. člena 
Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje je KMVI pregledala članstvo v občinskih organih in 
delovnih telesih. KMVI je na svoji 3.seji dne 2.4.2019 obravnaval predloge in oblikovala predlog sklepa, 
katerega predlaga občinskemu svetu v sprejem v predloženi obliki.  
 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja 
 Darko Horvat mag., l.r. 
 predsednik KMVI



 


