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Zapisnik 7. dopisne seje Občine Kobilje 

Dne: 5.1.2022     Z A P I S N I K 
7. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje, ki je bila izvedena 5.1.2022 

 
Dne 4.1.2022 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 sledeči dnevni red: 
 

1. Sprejem sklepa o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo na območju Pomurskega 
vodovoda – sistem A za obdobje 2022-2025 v delu, ki se nanaša na občino Kobilje 

2. Sprejem predloga izvajanja javne socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« 
od 1.1.2022 dalje in sprejem soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in 
določitvi subvencionirane cene te storitve  

 

Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli možnost, da 
izpolnjene glasovnice dopisne seje najkasneje do dne 5.1.2022, do 12. ure  oddajo po elektronski 
pošti na e-naslov: obcina@kobilje.si ali v poštni nabiralnik Občine Kobilje.  
 
UDELEŽENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boris Nemet, Tomaž Zver, Dominik Ferencek, Borut 
Bukovec in Pavel Horvat.  
 
K 1. točki dnevnega reda 
Sprejem sklepa o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo na območju Pomurskega vodovoda – sistem 
A za obdobje 2022-2025 v delu, ki se nanaša na občino Kobilje 
 
Sklep št. 183: 
Občinski svet Občine Kobilje sprejema predlog Programa oskrbe s pitno vodo na območju 
Pomurskega vodovoda – sistem A za obdobje 2022 – 2025 v delu, ki se nanaša na občino Kobilje, po 
predlogu izvajalca javne službe javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava, v predloženi obliki. 
 
Vsi udeleženi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 2. točki dnevnega reda 
Sprejem predloga izvajanja javne socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« od 1.1.2022 
dalje in sprejem soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencionirane 
cene te storitve 
 
Sklep št. 184: 
Občinski svet Občine Kobilje sprejme odločitev, da se za izvajanje javne socialnovarstvene storitve 
»Pomoč družini na domu« od 1.1.2022 dalje sklene z javnim socialnovarstvenim zavodom Dom 
starejših Lendava.  
Občinski svet Občine Kobilje sprejme soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in 
določitvi subvencionirane cene storitve pomoč družini na domu od 1.1.2022. 
 
Vsi udeleženi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
Vsi sodelujoči so s podpisom vrnjene glasovnice potrdili, da so prejeli elektronsko sporočilo z vabilom 
in gradivom na 7. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje dne 4.1.2022. 
 
Zapisala         Župan 
Sabina Forstnerič        Darko Horvat 

 


