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: 24.09.2012
ZAPISNIK
7. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila izvedena 15.08.2012
Dne 14.08.2012 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.

Potrditev predlogov prejemnikov Plakete občine Kobilje in Pisnega priznanja občine
Kobilje na podlagi končnega poročila Komisije za občinska priznanja občine Kobilje

Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli
možnost, da izpolnjeni glasovnici dopisne seje najkasneje do srede, 15.08.2012, do 10. ure,
posredujejo 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 sta 2 člana občinskega sveta posredovali svojo odločitev na e-naslov
občine, 5 članov pa je bilo na podlagi vabila k glasovanju poklicanih po telefonu, ker
občinska uprava ni prejela glasov do 9. ure. Na telefonski klic se ni odzval 1 svetnik, zato za
navedeni sklep ni glasoval.
K 1. točki dnevnega reda
Občina Kobilje je zaradi načrtovane svečane otvoritve Centra za izvajanje kulturne dejavnosti
in zaradi potrebe po dokončnem oblikovanju programa prireditve (z ali brez podelitve
občinskih priznanj) sklicala 7. dopisno sejo.
Člani Občinskega sveta so se do predlogov sklepov opredelili z glasovanjem in sicer:
PREDLOG SKLEPA:
Pisno priznanje občine Kobilje prejmeta:
g. Evgen Žohar (predlagatelj Društvo upokojencev)
Za aktivno in prizadevno delo kot član društva upokojencev
Trgovina Jeneš (predlagatelj Komisija za občinska priznanja)
Za ohranjanje trgovine v občini Kobilje in za pomoč društvom
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 5, PROTI: 1, NI GLASOVAL: 1 Sklep
na podlagi 3. odstavka 23. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje NI SPREJET.
PREDLOG SKLEPA:
Plaketa občine Kobilje se podeli:
g. Franju Patafti ( Mihovljan) (predlagatelj Janez Gašparič in Gasilsko društvo Kobilje)
Za dolgoletno povezovanje/sodelovanje med občino Kobilje, občino Mihovljan in Mestno
občino Čakovec ter aktivno sodelovanje z društvi iz občine Kobilje.
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g. Oskarju Trajber (predlagatelj Društvo vinogradnikov Kobilje)
Za dolgoletno delo kot aktiven član (med drugim tudi predsednik) Društva vinogradnikov
Kobilje in član upravnega odbora VINIS ter velik prispevek pri promociji kobiljskih vin.
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 5, PROTI: 1, NI GLASOVAL: 1 Sklep
na podlagi 3. odstavka 23. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje NI SPREJET.
Zapisal:
Boštjan Horvat

Župan
Stanko Gregorec
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