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sveta javnega zavoda in sveta javnega sklada
se sprejme poseben
sklep.
Svet JZ Knjižnica – Kulturni center Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda Knjižnica - Kulturni
center Lendava kot predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Helena Ilona Szomi, Radmožanci 85, 9223 Dobrovnik –
občan,
Rahela Hojnik Kelenc, Gornji Lakoš, Glavna ulica 65, 9220
Lendava – OS,
Andrej Matjašec, Dolga vas, Vaška ulica 50, 9220 Lendava
– občan,
Igor Kulčar, Trimlini 55, 9220 Lendava – OS.
2.

Z imenovanjem novih članov sveta zavoda preneha mandat dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice: Aleksandru Mariču,
Spomenki Juretič, Đaninu Kutnjak in Majdi Petek.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

Svet JZ Zdravstveni dom Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda Zdravstveni dom
Lendava kot predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Gyöngyi Horvat, Radmožanci 83, 9223 Dobrovnik – OS,
Robert Požonec, Kranjčeva ulica 38, 9220 Lendava – OS.
2.

Z imenovanjem novih članov sveta zavoda preneha mandat dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice: Aleksandru Mariču in
Dragu Nađu.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.
Svet JZ DOŠ 1 Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda DOŠ 1 Lendava kot
predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Doris Farics, Petišovci, Lendavska 18, 9220 Lendava –
občan,
Jožef Felső, Dolga vas, Vaška ulica 65, 9220 Lendava –
občan.

2.
Z imenovanjem novih članov sveta zavoda preneha mandat dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice: Jožefu Gerenčeru in
Silviji Hajdinjak Prendl.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.
JZ DOŠ 2 Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda DOŠ 2 Lendava kot
predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Huso Jusič, Gornji Lakoš, Glavna ulica 21, 9220 Lendava –
občan,
Gizela Jus, Prešernova ulica 3, 9220 Lendava – občan.
2.

Z imenovanjem novih članov sveta zavoda preneha mandat dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice: Nataši Horvat in Jasni
Bračič-Szabó.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

JZ DOŠ Genterovci
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda DOŠ Genterovci kot
predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Aleksander Varga, Lendavske gorice 244, 9220 Lendava –
občan,
Kornelija Njakaš, Pri Čardi 2, Genterovci, 9223 Dobrovnik.
2.

Z imenovanjem novih članov sveta zavoda preneha mandat dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice: Gyöngyi Horvat in
Robertu Berki.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.
JZ Glasbena šola Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda Glasbena šola
Lendava kot predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Eva Šabjan, Lendavske gorice 251, 9220 Lendava,
Brigita Gor Škrban, Kapca, Polanska ulica 62, 9220 Lendava.

2.
Z imenovanjem novih članov sveta zavoda preneha mandat dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice: Jasni Bračič-Szabó in
Sonji Feher.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

JZ Vrtec Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda Vrtec Lendava kot
predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Patrik Kocet, Lendavske gorice 325/d, 9220 Lendava – OS,
Tanja Tratnjek, Glavna ulica 71, 9220 Lendava – občan.
2.

Z imenovanjem novih članov sveta zavoda preneha mandat dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice: Spomenki Juretič in Sonji
Feher.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

JZ Ljudska univerza Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člana sveta javnega zavoda Ljudska univerza
Lendava kot predstavnika ustanoviteljice občine Lendava:

-

mag. Anton Balažek, Kolodvorska ulica 22/b, 9220 Lendava –
OS.
2.

Z imenovanjem novega
člana sveta zavoda preneha mandat
dosedanjemu članu sveta, predstavniku ustanoviteljice Štefanu Kepe.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

JZ Galerija Muzej Lendava
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda Galerija Muzej
Lendava kot predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
˗
˗
˗
˗
˗

Dejan Süč, Gaberje, Glavna ulica 33, 9220 Lendava – OS,
Jožef Gerenčer, Trimlini 27/f, 9220 Lendava – OS,
Gabriela Sobočan, Dolga vas, Glavna ulica 64, 9220 Lendava
– občan,
Aleksander Marič, Petišovci, Ulica 22. junija 11, 9220 Lendava
– občan,
Boštjan Kelenc, Trg Ljudske pravice 12, 92220 Lendava –
občan.
2.

Z imenovanjem novih
članov sveta zavoda preneha mandat
dosedanjim članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice Janezu
Somiju, Petru Novaku, Aleksandri Kozak, Moniki Bači in Evgenu
Torhač.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

JZ Zavod za turizem in razvoj
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda Zavod za turizem in
razvoj Lendava kot predstavnike ustanoviteljice občine Lendava:
-

Dušan Zver, Kolodvorska ulica 23/a, 9220 Lendava – občan,
Sven Sarjaš, Lendavske gorice 42, 9220 Lendava – OS,
Igor Kolenko, Dolga vas, Glavna ulica 76, 9220 Lendava –
občan,
Ivan Koncut, Ulica Heroja Mohorja 13, 9220 Lendava – OS.
2.

Z imenovanjem novih
članov sveta zavoda preneha mandat
dosedanjim
članom sveta, predstavnikom ustanoviteljice Igorju
Magdiču, Petru Novaku, Dragu Nađu in Đaninu Kutnjaku.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.
JZ Zavod za turizem in razvoj – programski svet
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane programskega sveta javnega zavoda
Zavod za turizem in razvoj Lendava kot predstavnike ustanoviteljice
občine Lendava:
-

Teo Grča, Glavna ulica 5, 9220 Lendava – občan,
Igor Köveš, Hotiza Strnčka 12, 9220 Lendava – občan.

2.
Z imenovanjem novih članov programskega sveta zavoda preneha
mandat dosedanjim
članom programskega sveta, predstavnikom
ustanoviteljice Robertu Berki in Gabrieli Sobočan.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

JZ Pomurske lekarne Murska Sobota
Na podlagi 18. in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za člana sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska
Sobota kot predstavnika ustanoviteljice občine Lendava zaradi pričetka
novega mandata občinskega sveta ponovno imenuje
-

Petra Novaka, Glavna ulica 79, 9220 Lendava – OS.

2.
Sklep velja z dnem sprejema.
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17
in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na svoji __________ seji
dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člane sveta javnega sklada Območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti kot predstavnike občine
Lendava:

-

Rozina Nemec, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 34, 9220
Lendava – OS,
Kornelija Baša, Čentiba, Fodorjeva vrsta 134, 9220 Lendava –
občan,
Peter Novak, Glavna ulica 79, 9220 Lendava – OS.

2.
Z imenovanjem novih članov sveta javnega sklada preneha mandat
dosedanjim članom sveta, predstavnikom občine Lendava Danijeli
Hozjan, Marija Varga in Irmi Varga.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

Svet lokalne skupnosti CSD Pomurje
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17
in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na svoji __________ seji
dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člana sveta lokalne skupnosti CSD Pomurje kot
predstavnika občine Lendava:
-

Drago Nađ, Lendavske gorice 547, 9220 Lendava – občan
2.

Z imenovanjem novega člana sveta lokalne skupnosti preneha
mandat dosedanji članici sveta, predstavnici občine Lendava Jasni
Bračič-Szabó.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

JZ Dom starejših Lendava
Na podlagi 18. člena in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člana sveta javnega zavoda Dom starejših
Lendava kot predstavnika občine Lendava:
-

Janez Somi, Lendavske gorice 95/c, 9220 Lendava – OS.

2.
Z imenovanjem novega člana sveta javnega zavoda preneha mandat
dosedanji članici sveta, predstavnici občine Lendava Tereziji Cuk.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.
JZ Dvojezična srednja šola Lendava
Na podlagi 18. člena in v skladu s 16. členom Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na
svoji __________ seji dne __________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člana sveta javnega zavoda Dvojezična srednja
šola Lendava kot predstavnika občine Lendava:
-

Vesna Marton, Dolgovaške gorice 212, 9220 Lendava.

2.
Z imenovanjem novega člana sveta javnega zavoda preneha mandat
dosedanji članici sveta, predstavnici občine Lendava Olgi Požgai
Horvat.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.
Strateški svet Svetovalnega središča Murska Sobota
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17
in 5/19 ), je občinski svet Občine Lendava na svoji __________ seji
dne __________ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet imenuje po predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja člana strateškega sveta Svetovalnega središča
Murska Sobota kot predstavnika občine Lendava:
-

Tjaša Vučko, Gaberje, Kolonija 9, 9220 Lendava – občan.
2.

Z imenovanjem novega
člana strateškega sveta preneha mandat
dosedanji članici sveta, predstavnici občine Lendava Raheli Hojnik
Kelenc.
3.
Sklep velja z dnem sprejema.

Priprava gradiva:

Občinska uprava

Predhodna
obravnava:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Dne Zaradi pričetka novega mandata občinskega sveta in v skladu z 16.
Povzetek vsebine
členom Statuta občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19), je
odloka oziroma
bil dne 25.2.2019 vsem članom občinskega sveta po elektronski pošti
gradiva:
posredovan Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane
svetov javnih zavodov, programskih svetov javnih zavodov in svetov

javnih skladov kot predstavnikov
predstavnikov lokalne skupnosti.

ustanoviteljice

oziroma

Rok za zbiranje predlogov je bil določen do petka 1.3.2019 do 10.00
ure.
Na podlagi zbranih predlogov je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na svoji 3. seji dne 4.3.2019 obravnavala vse
prejete predloge ter oblikovala predloge imenovanja članov svetov
javnih zavodov, programskega sveta javnega zavoda in sveta javnega
sklada, ki jih posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Komisija je pri oblikovanju svojega predloga kot kriterije upoštevala:
-

-

število mest za imenovanje kandidatov v svete javnih zavodov,
v svet programskega sveta javnega zavoda in v svet javnega
sklada (36), ostalo predlaga v potrditev občinskemu svetu
župan,
43 predlogov kandidatov, nekateri predlagatelji so podali
predloge za več kandidatov, kot je bilo določeno v pozivu,
4 člani občinskega sveta niso posredovali predlogov
kandidatov,
za nekatere svete javnih zavodov je bilo vloženih 2 x oziroma 3
x več predlogov od prostih mest, za nekatere svete zavodov ni
bilo nobenega predloga,
da se dva kandidata istega predlagatelja nista imenovala v isti
organ – svet.

Komisija je ob pregledu vseh prejetih predlogov in v pozivu določenih
kriterijev ugotovila, da v celoti ne bo mogla upoštevati vseh kriterijev
oziroma meril iz poziva, zato se je soglasno odločila, da bo v interesu
imenovanja članov – predstavnikov ustanoviteljice oziroma lokalne
skupnosti za vse svete javnih zavodov, za programski svet in za svet
javnega sklada med prejetimi predlogi kandidatov in med predlogi za
imenovanje izvedla kompromis in sicer tako, da bo upoštevala skupno
število možnih predlogov po predlagatelju in ne bo upoštevala
razmerja možnih predlogov kandidatov, ki so člani občinskega sveta in
možnih predlogov kandidatov, ki so občani. Kompromis je komisija
izvedla tudi v razmerju glede na podani predlog predlagatelja za
članstvo v konkretnem javnem zavodu, programskem svetu oziroma v
svetu javnega sklada in glede na dejanski predlog komisije članstva v
teh organih, s tem da je pri sprejemu predloga imenovanja kandidata v
organ v največji možni meri skušala upoštevati kompetence
posameznih kandidatov glede na predloge in kvote posameznih list.
Na podlagi navedenega je Komisija izoblikovala predlog, ki je glede na
posamezno stranko oziroma listo zelo blizu kvoti, ki jo je stranka
oziroma lista dosegla kot volilni izid na lokalnih volitvah 2018.

Predlog Komisije za imenovanje članov svetov javnih zavodov,
programskega sveta in sveta javnega sklada, je v prilogi gradiva.
Volitve članov svetov javnih zavodov, programskega sveta in sveta
javnega sklada bodo na seji občinskega sveta potekale v skladu z
določili Poslovnika občinskega sveta, ob tem pa komisija v skladu z 77.
členom
poslovnika predlaga, da občinski svet o imenovanju
kandidatov za člane svetov javnih zavodov, programskega sveta in
sveta javnega sklada glasuje na način zaprte liste.
Vsled navedenega se občinskemu svetu predlaga, da predlog
kandidatov za posamezni svet javnega zavoda, programski svet in svet
javnega sklada podpre in imenuje člane navedenih organov v
predloženi obliki.
Presoja posledic:

Z imenovanjem novih članov svetov javnih zavodov, programskega
sveta in sveta javnega sklada bo v skladu z 16. členom Statuta občine
prenehal mandat dosedanjim članom teh organov kot predstavnikom
ustanoviteljice – občine Lendava oziroma kot predstavnikom lokalne
skupnosti, kjer ima javni zavod oziroma javni sklad svoj sedež. Na
novo imenovani člani svetov se bodo tako vključili v delo teh organov,
s tem pa tudi v upravljanje javnih zavodov in javnega sklada, saj občina
preko svojih predstavnikov v svetih javnih zavodov, programskem
svetu in svetu javnega sklada izvaja svoje ustanoviteljske pravice in
obveznosti, ki so opredeljene v ustanovitvenih aktih.

Priloga:
- Predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

PREDLOG

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Datum: 4.3.2019
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 3. Seji dne 4.3.2019 sprejela
naslednji predlog kandidatov za

IMENOVANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV, PROGRAMSKIH
SVETOV JAVNIH ZAVODOV IN SVETOV JAVNIH SKLADOV
1. JZ Knjižnica - Kulturni center Lendava
-

Helena Ilona Szomi, Radmožanci 85, 9223 Dobrovnik – občan,
Rahela Hojnik Kelenc, Gornji Lakoš, Glavna ulica 65, 9220 Lendava – OS,
Andrej Matjašec, Dolga vas, Vaška ulica 50, 9220 Lendava – občan,
Igor Kulčar, Trimlini 55, 9220 Lendava – OS.

2. Svet JZ Zdravstveni dom Lendava
-

Gyöngyi Horvat, Radmožanci 83, 9223 Dobrovnik – OS,
Robert Požonec, Kranjčeva ulica 38, 9220 Lendava – OS.

3. Svet JZ DOŠ 1 Lendava
-

Doris Farics, Petišovci, Lendavska 18, 9220 Lendava – občan,
Jožef Felső, Dolga vas, Vaška ulica 65, 9220 Lendava – občan.

4. JZ DOŠ 2 Lendava
-

Huso Jusič, Gornji Lakoš, Glavna ulica 21, 9220 Lendava – občan,
Gizela Jus, Prešernova ulica 3, 9220 Lendava – občan.

5. JZ DOŠ Genterovci
-

Aleksander Varga, Lendavske gorice 244, 9220 Lendava – občan,
Kornelija Njakaš, Pri Čardi 2, Genterovci, 9223 Doborvnik.

6. JZ Glasbena šola Lendava
-

Eva Šabjan, Lendavske gorice 251, 9220 Lendava,
Brigita Gor Škrban, Kapca, Polanska ulica 62, 9220 Lendava.

7. JZ Vrtec Lendava
-

Patrik Kocet, Lendavske gorice 325/d, 9220 Lendava – OS,
Tanja Tratnjek, Glavna ulica 71, 9220 Lendava – občan.

8. JZ Ljudska univerza Lendava
-

mag. Anton Balažek, Kolodvorska ulica 22/b, 9220 Lendava – OS.

9. JZ Galerija Muzej Lendava
-

Dejan Süč, Gaberje, Glavna ulica 33, 9220 Lendava – OS,
Jožef Gerenčer, Trimlini 27/f, 9220 Lendava – OS,
Gabriela Sobočan, Dolga vas, Glavna ulica …, 9220 Lendava – občan,
Aleksander Marič, Petišovci, Ulica 22. junija 11, 9220 Lendava – občan,
Boštjan Kelenc, Trg Ljudske pravice 12, 92220 Lendava – občan.

10. JZ Zavod za turizem in razvoj
-

Dušan Zver, Kolodvorska ulica 23/a, 9220 Lendava – občan,
Sven Sarjaš, Lendavske gorice 42, 9220 Lendava – OS,
Igor Kolenko, Dolga vas, Glavna ulica 76, 9220 Lendava – občan,
Ivan Koncut, Ulica Heroja Mohorja 13, 9220 Lendava – OS.

11. JZ Zavod za turizem in razvoj – programski svet
-

Teo Grča, Glavna ulica 5, 9220 Lendava – občan,
Igor Köveš, Hotiza Strnčka 12, 9220 Lendava – občan.

12. JZ Pomurske lekarne Murska Sobota
-

Peter Novak, Glavna ulica 79, 9220 Lendava – OS.

13. Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
-

Rozina Nemec, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 34, 9220 Lendava – OS,
Kornelija Baša, Čentiba, Fodorjeva vrsta 134, 9220 Lendava – občan,
Peter Novak, Glavna ulica 79, 9220 Lendava – OS.

14.Svet lokalne skupnosti CSD Pomurje
-

Drago Nađ, Lendavske gorice 547, 9220 Lendava – občan

15. JZ Dom starejših Lendava
-

Janez Somi, Lendavske gorice 95/c, 9220 Lendava – OS.

16. JZ Dvojezična srednja šola Lendava
-

Vesna Marton, Dolgovaške gorice 212, 9220 Lendava.

17. Strateški svet Svetovalnega središča Murska Sobota
-

Tjaša Vučko, Gaberje, Kolonija 9, 9220 Lendava – občan.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Jožef GERENČER

