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

Datum: 9.2.2021
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila dne 9.2.2021 ob 17.00 uri
v kulturni dvorani Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Darko Horvat, Pavel Horvat, Saša Fras, Tomaž Zver,
Dominik Ferencek, Borut Bukovec
ODOSTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boris Nemet se je opravičil
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin – računovodkinja, Sabina Toplak – direktorica
občinske uprave.
SEJO JE VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje, 2. izredne seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2021
Poročevalec: Robert Ščap, župan
4. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2021 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Predlogi in pobude
6. Razno.
Sklep št. 122
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 11. redne seje, 2. izredne seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb.
Sklep št. 123
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnike 11. redne seje, 2. izredne seje, 2. dopisne seje in 3.
dopisne seje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Sklep št. 124
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z realizacijo/uresničevanjem sklepov.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2021
Sabina Toplak je na kratko predstavila predlog Letnega programa športa za leto 2021, nakar je župan
predlagal sledeči
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Sklep št. 125
Občinski svet sprejme Letni program športa v Občini Kobilje za leto 2021, ki je priloga in sestavni
del tega zapisnika in. LPŠ zagotavlja, da bo Občina Kobilje iz občinskega proračuna za leto 2021
izvajalcem športnih programov namenila 5.000,00 € sredstev za izvajanje programov športa, ki se
financirajo iz javnih sredstev.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2021 – prva obravnava
Računovodkinja Milena Antolin je predstavila predlagani Proračun Občine Kobilje za leto 2021.
Tabelarični del z obrazložitvijo je priloga in sestavni del tega zapisnika.
Župan je odprl razpravo po predstavitvi.
Pavel Horvat je predlagal, da se doda postavka za montažo vodomerov v višini 2.000 €, saj v lanskem
letu to ni bilo realizirano.
Sklep št. 126
Občinski svet Občine Kobilje je opravil prvo branje Proračuna Občine Kobilje za leto 2021 in ga
daje v javno razpravo ter v obravnavo na delovnih telesih sveta, s tem, da se doda postavka 2.000 €
za montažo vodomerov, zmanjša pa se postavka Doživi naravo, ker gre za projekt LAS, kjer bo
sodelovalo Društvo vinogradnikov Kobilje in ne Občina Kobilje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 5. in 6. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude; Razno
Borut Bukovec je podal vprašanje, kako je glede selitve nogometnega igrišča, nakar je župan
odgovoril, da se bo zadeva urejala v sklopu Razvojnega programa občine Kobilje. Nadalje je župan
podal informacijo, da bo Občina Kobilje sodelovala v projektu »Slovenska bakla na poti v Tokio« v
sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in združenjem športnih zvez.
Saša Fras je podal pobudo, da bi si ob naslednji seji skupaj ogledali obnovljeno šolo in vrtec. V
nadaljevanju je povedal, da Razvojni program Občine Kobilje pripravlja izvajalec TRS Renkovci in da
so v okviru priprave razvojne strategije že bili opravljeni razgovori s svetniki in nekaterimi drugimi
občani (večjimi kmetovalci, obrtniki, predsedniki društev….), prav tako pa bo vsako gospodinjstvo
prejelo vprašalnik, na podlagi katerega bodo podatki uporabljeni za oblikovanje strategije. Predvideno
je, da bi osnutek Razvojnega programa bil pripravljen za obravnavo na Občinskem svetu konec aprila
in bi lahko bil sprejet do konca maja letos.
Boruta Bukovca je zanimalo, kako je glede ureditve parcel Leona Turnerja, nakar je župan odgovoril,
da je bilo na seji odbora za kmetijstvo predlagano, da bi se stroški odmere delili, vendar dokončno še
ni urejeno. Celotna zadeva bi se verjetno najbolje uredila s komasacijo, kar pa se bo pokazalo skozi
razvojno strategijo, ali bo to na Kobilju možno.
Seja je končana ob 18.00 uri.
Zapisala
Sabina Toplak
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Župan Občine Kobilje
Robert Ščap
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