OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Datum: 29.10.2020
ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila dne 29. oktobra 2020 ob 17.00 uri
v gasilski dvorani na Kobilju
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Darko Horvat, Pavel Horvat, Boris Nemet, Saša
Fras, Dominik Ferencek, Borut Bukovec
ODOSTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Tomaž Zver, se je opravičil
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Sabina Toplak – direktorica občinske uprave, Milena
Antolin – računovodkinja
SEJO JE VODIL: župan Robert Ščap
Župan je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji dnevni red:
1. Investicijsko vzdrževanje OŠ Kobilje, telovadnice in vrtca v letu 2020
Poročevalec: Robert Ščap
2. Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2020
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
3. Obravnava in sprejem Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Kobilje za leto 2021
Poročevalec: Robert Ščap, župan
Sklep št. 116
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Investicijsko vzdrževanje OŠ Kobilje, telovadnice in vrtca v letu 2020
Župan je predstavil predvidena dela investicijskega vzdrževanja OŠ Kobilje, telovadnice in
vrtca, ki jih je potrebno in smiselno izvesti vzporedno z energetsko sanacijo objektov. Gre za
dela v ocenjeni vrednosti 15.800 €.
Sklep št. 117
Občinski svet občine Kobilje potrjuje postavko 4205 - Investicijsko vzdrževanje OŠ, vrtca in
telovadnico v višini 15.800,00 € v rebalansu proračuna občine Kobilje za leto 2020 za
namen realizacije investicijsko vzdrževalnih del na šoli, vrtcu in telovadnici, ki jih bo
občina financirala iz lastnih sredstev.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje
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K 2. točki dnevnega reda
Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2020
Računovodkinja je podrobneje razložila splošni in posebni del rebalansa proračuna občine
Kobilje, ki je priloga in sestavni del tega zapisnika.
Župan je predlagal amandma k rebalansu, s katerim bi se dodala postavka na 4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove - Propust proti čistilni napravi v Malem Kobilju na
kanalu za odvodnjavanje, ki se obnovi v višini 1.980,00 € na račun zmanjšanja postavke
4208042 Izdelava OPN za potrebe Občine Kobilje na 2.020,00 €. Z navedenim bi zadevo
dolgotrajno uredili.
Sledila je krajša razprava svetnikov o nekaterih postavkah v rebalansu, v kateri so svetniki
dobili vse željene odgovore.
Svetnik Saša Fras je predlagal, da bi v rebalansu zagotovili sredstva za nove oznake na
začetku naselja Kobilje (Dobrodošli), saj so obstoječe lesene že dotrajane.
Župan je po razpravi dal na glasovanje
Sklep št.118
Občinski svet Občine Kobilje sprejme predlagani Odlok o rebalansu proračuna Občine
Kobilje za leto 2020 s sprejetimi amandmaji: da se doda postavka na 4205 Investicijsko
vzdrževanje in obnove - Propust proti čistilni napravi v Malem Kobilju na kanalu za
odvodnjavanje, v višini 1.980,00 € in poveča se postavka Tekoče vzdrževanje v višini
2.000,00 € za zamenjavo oznak na začetku naselja Kobilje, oboje na račun zmanjšanja
postavke 4208042 Izdelava OPN za potrebe Občine Kobilje na 20,00 €. Odlok o rebalansu
se objavi v Uradnem glasilu občine Kobilje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Obravnava in sprejem Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Kobilje za leto 2021
Župan je povedal, da pri Letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kobilje
za leto 2021 ni bistvene razlike glede na leto 2020, enako je predvideno tudi število odvozov.
Nadalje je povedal, da se tudi povzročitelji odpadkov pri sv. Martinu kljub burni začetni
reakciji vključujejo v sistem odvoza.
Nato je dal na glasovanje
Sklep št.119
Občinski svet občine Kobilje potrjuje podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota
d.o.o. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kobilje za leto 2021 z dne
28.9.2020, ki je priloga in sestavni del tega zapisnika.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Seja je bila končana ob 18.10 uri.
Zapisala
Sabina Toplak
Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje

Župan Občine Kobilje
Robert Ščap
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