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: 21.01.2011
ZAPISNIK
1. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila izvedena 24.01.2011
Dne 21.01.2011 je bilo vsem članom Občinskega sveta občine Kobilje, preko občinske uprave
posredovano vabilo (vsem v elektronski obliki na e-mail, 3. svetnikom pa v pisni obliki
osebno) in gradivo za dopisno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprejem in potrditev Statuta Občine Kobilje
Sprejem in potrditev Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje
Imenovanje/potrditev članov Nadzornega odbora občine Kobilje
Imenovanje/potrditev članov Odbora za negospodarstvo
Imenovanje/potrditev članov Odbora za gospodarstvo
Imenovanje/potrditev članov Odbora za kmetijstvo
Imenovanje/potrditev članov Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora

Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli
možnost, da izpolnjene glasovnice dopisne seje najkasneje do ponedeljka, 24.01.2011, do
12. ure posredujetjo 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 oddali svoje odločitve o predlaganih
sklepih telefonsko, 2 člana sta izpolnjene glasovnice osebno prinesla na občinsko upravo, 1
svetnik pa je bil na podlagi vabila k glasovanju poklican po telefonu, ker občinska uprava ni
prejela glasovnice do 11. ure.
K 1. točki dnevnega reda
Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta odločilo na dopisni seji sveta je
bil ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s člani občinskega sveta na 2. izredni seji
občinskega sveta sprejet dogovor, da se ob upoštevanju vseh predlogov dopolnitev in
priloženemu pravnemu mnenju sklep lahko potrdi na 1. dopisni seji občinskega sveta.
SKLEP:
Občinski svet občine Kobilje sprejme in potrdi Statut občine Kobilje v predloženi obliki
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0. Sklep je sprejet
K 2. točki dnevnega reda
Enako kot pri prvi točki dnevnega reda je razlog za to, da se je o predlaganem sklepu
občinskega sveta odločilo na dopisni seji sveta ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s
člani občinskega sveta na 2. izredni seji občinskega sveta sprejet dogovor, da se ob
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upoštevanju vseh predlogov dopolnitev in priloženemu pravnemu mnenju sklep lahko potrdi
na 1. dopisni seji občinskega sveta.
SKLEP:
Občinski svet občine Kobilje sprejme in potrdi Poslovnik občinskega sveta občine
Kobilje v predloženi obliki
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0. Sklep je sprejet
K 3. točki dnevnega reda
Občinskemu svetu je bilo predlagano, da v skladu z določili 23. člena poslovnika občinskega
sveta na dopisni seji sprejme predlagani sklep o imenovanju/potrditvi članov Nadzornega
odbora občine Kobilje. Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta odločilo
na dopisni seji sveta je bila ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s strani članov sveta
sprejet dogovor, da se sklep lahko potrdi na 1. dopisni seji. Naloge delovnega telesa so
opredeljene v področnih zakonodajah in v občinskih predpisih in bodo povzete v sklepih o
imenovanju delovnih teles.
SKLEP:
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora občine Kobilje
I.
V Nadzorni Odbor Občine Kobilje se imenujejo:
Za predsednika:
1. Robert Ščap, Kobilje 233, Kobilje
Za člane:
2. Marjana Domonkoš, Kobilje 6a, Kobilje
3. Mateja Smej, Kobilje 75a, Kobilje
4. Jožef Bukovec, Kobilje 225, Kobilje
5. Stanko Antolin, Kobilje 195, Kobilje
II.
Mandat članov Nadzornega odbora Občine Kobilje traja do prenehanja mandatov članom
Občinskega sveta Občine Kobilje, izvoljenih na volitvah dne 10.10.2010.
III.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0. Sklep je sprejet
K 4. točki dnevnega reda
Občinskemu svetu je bilo predlagano, da v skladu z določili 23. člena poslovnika občinskega
sveta na dopisni seji sprejme predlagani sklep o imenovanju/potrditvi Odbora za
negospodarstvo. Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta odločilo na
dopisni seji sveta je bila ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s strani članov sveta sprejet
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dogovor, da se sklep lahko potrdi na 1. dopisni seji. Naloge delovnega telesa so opredeljene v
področnih zakonodajah in v občinskih predpisih in bodo povzete v sklepih o imenovanju
delovnih teles.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
SKLEP:
Sklep o imenovanju članov Odbora za negospodarstvo
I.
V Odbor za negospodarske dejavnosti se imenujejo:
Za predsednika:
1. Emil Bukovec, Kobilje 106, Kobilje
Za člane:
2. Boštjan Krivec, Kobilje 189, Kobilje
3. Darko Gjerek, Kobilje 86, Kobilje
4. Leon Vugrinec, Kobilje 64, Kobilje
5. Martina Farkaš, Kobilje 174, Kobilje
6. Ludvika Gjerek, Kobilje 86, Kobilje
II.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
negospodarskih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagane v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
III.
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine
Kobilje.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 1, PROTI: 5, VZDRŽAN: 1. Sklepa NI
sprejet.
K 5. točki dnevnega reda
Občinskemu svetu je bilo predlagano, da v skladu z določili 23. člena poslovnika občinskega
sveta na dopisni seji sprejme predlagani sklep o imenovanju/potrditvi Odbora za
gospodarstvo. Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta odločilo na
dopisni seji sveta je bila ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s strani članov sveta sprejet
dogovor, da se sklep lahko potrdi na 1. dopisni seji. Naloge delovnega telesa so opredeljene v
področnih zakonodajah in v občinskih predpisih in bodo povzete v sklepih o imenovanju
delovnih teles.
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Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
SKLEP:
Sklep o imenovanju članov odbora za Gospodarske dejavnosti
I.
V Odbor za gospodarske dejavnosti se imenujejo:
Za predsednika:
1. Darko Gjerek, Kobilje 86, Kobilje
Za člane:
2. Boštjan Krivec, Kobilje 189, Kobilje
3. Janez Gašaparič, Kobilje 27, Kobilje
4. Tomaž Zaman, Kobilje 32, Kobilje
5. Matej Puhan, Kobilje 29, Kobilje
6. Boris Nemet, Kobilje 173, Kobilje
II.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
gospodarskih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
III.
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine
Kobilje.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0. Sklep je sprejet
K 6. točki dnevnega reda
Občinskemu svetu je bilo predlagano, da v skladu z določili 23. člena poslovnika občinskega
sveta na dopisni seji sprejme predlagani sklep o imenovanju/potrditvi Odbora za kmetijstvo.
Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta odločilo na dopisni seji sveta je
bila ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s strani članov sveta sprejet dogovor, da se
sklep lahko potrdi na 1. dopisni seji. Naloge delovnega telesa so opredeljene v področnih
zakonodajah in v občinskih predpisih in bodo povzete v sklepih o imenovanju delovnih teles.
SKLEP:
Sklep o imenovanju članov odbora za kmetijstvo.
I.
V Odbor za Kmetijstvo se imenujejo:
Za predsednika:
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1.
Za člane:
2.
3.
4.
5.

Tomaž Ferencek, Kobilje 4, Kobilje
Darko Gjerek, Kobilje 86, Kobilje
Emil Bukovec, Kobilje 106, Kobilje
Jože Gjerek, Kobilje 19c, Kobilje
Pavel Bukovec, Kobilje 175c, Kobilje

II.
Odbor obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva in ribištva,
pospeševanje proizvodnje hrane, preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, vse
predloge aktov iz pristojnosti občine na področju kmetijstva občine, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s
predlogom odločitve.
III.
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine
Kobilje.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 3, PROTI: 2; VZDRŽAN 1; NI
GLASOVAL 1: Sklep je sprejet.
K 7. točki dnevnega reda
Občinskemu svetu je bilo predlagano, da v skladu z določili 23. člena poslovnika občinskega
sveta na dopisni seji sprejme predlagani sklep o imenovanju/potrditvi Odbora za varstvo
okolja in urejanje prostora. Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta
odločilo na dopisni seji sveta je bila ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s strani članov
sveta sprejet dogovor, da se sklep lahko potrdi na 1. dopisni seji. Naloge delovnega telesa so
opredeljene v področnih zakonodajah in v občinskih predpisih in bodo povzete v sklepih o
imenovanju delovnih teles.
SKLEP:
Sklep o imenovanju članov odbora za varstvo okolja in urejanje prostora
I.
V Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora se imenujejo:
Za predsednika:
1. Pavel Horvat, Kobilje 187, Kobilje
Za člane:
2. Saša Fras, Kobilje 16a, Kobilje
3. Tomaž Ferencek, Kobilje 4, Kobilje
4. Goran Horvat, Kobilje 19a, Kobilje
5. Avgust Smej – Kobilje 75a, Kobilje
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II.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
varstva okolja in urejanja prostora, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o
njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
III.
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine
Kobilje.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
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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