
v v ZAPISNIK 18. REDNE SEIE
OBCINSKEGA SVETA OBCINE OSILNICA, KI ]E BILA V PETEK, 22.10.2021 OB 17.00 URI v

večnamenski dvorani, na naslovu št. 11

PRISOTNI: člani Občinskega sveta Občine Osilnica — Anamarija Štimec, Željko Knaus, Mirjana
Šercer, Poje Nedeljko, Štimec Matej; županja — Alenka Kovač; Bernarda Čop, Sanja ]aneš
zaposleni v občinski upravi
OSTALI PRISOTNI: /
OPRAVIČENO ODSOTN1:/

Sejo je vodila županja, Alenka Kovač.

Predlog dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

Občinski svet Občine Osilnica ie soglasno sprejel naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne, 24.9.2021;
Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne, 1.10.2021;
2. Rebalans proračuna Občine Osilnica za leto 2021;
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
Razno;

Ad. 1
Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne, 24.9.2021

Županja je predstavila sklep zapisnika 16. redne seje.
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet
SKLEP
potrdi se zapisnik 1 6. redne seje občinskega sveta z dne, 24. 9. 2021.

Ad. 2
Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne, 1.10.2021

Županja je predstavila sklep zapisnika 17. redne seje.
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet
SKLEP
potrdi se zapisnik 1 7. redne seje občinskega sveta z dne, 1.10. 2021.

Ad. 3
2. Rebalans proračuna Občine Osilnica za leto 2021

Županja je predstavila 2. Rebalans proračuna. Sanja ]aneš je potem na kratko obrazložila
spremembe zaradi katerih se je pripravil 2. Rebalans.
Pripomb na 2. Rebalans ni bilo in soglasno je bil sprejet
SKLEP
potrdi se predlog 2. Rebalansa Občine Qsilniga za leto 2021 in se pripravi predlog za
sprejem v2. obraynavi.

Ad. 4
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta



- Bernarda Čop: Občinski svet mora predlagati člana za Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Trenutno Komisijo sestavljata dva člana. Po kratki razpravi so
člani Občinskega sveta predlagali Anamarijo Štimec in soglasno je bil sprejet

SKLEP
Občinski svet predlaga in potrjuje, Anamarija Štimec, kot tretjo članico Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

- Anamarija Štimec: Liv Postojna — Ali so kandidati za nakup stavbe resni? — Županja
pojasni, da so kandidati zainteresirani za nakup, vendar pa je lastnik nezainteresiran za

prodajo oz. želi veliko preveč denarja.
- Nedeljko Poje: Košnja v Ribjeku, Lastnik parcele ob njivi vse odpadke vrže na breg ob

cesti in s tem je otežena košnja trave, ki jo opravlja CGP, Enota Kočevje — Županja
predlaga, da pokličemo g. Marinča, vodjo Enote in se z njim dogovorimo kako ukrepati.

— Mirjana: Zanima jo kdo bo plužil cesto do Petrine? — v razpravi glede pluženja občinskih
cest, je Željko Knaus povedal, da bo cesto plužil Marko Rugole.

- Nedeljko Poje: Ribjek — postavitev filtrov v vodohranul? — Poklicati je potrebno podjetje
Controlmatik, ki že zelo dolgo postavlja te filtre in ugotoviti kdaj bo delo končano.

— Anamarija Štimec: kot članica Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija, se je 21.10.
2021, udeležila seje Razvojnega sveta v Novem mestu. Na seji je bil predstavljen Osnutek

regionalnega razvojnega programa regije IV Slovenija v obdobju 2021-2027, ki ga bo svet

regije poslal državi v obravnavo za dodelitev sredstev. Predstavljeni so bili regijski
projekti. Do 8. novembra lahko občine predlagajo še kakšen projekt.

Ad. 7
Razno

Pod točko Razno ni bilo predlogov.

S tem je bila seja ob 18.20 zaključena.

Zapisala: Županja
Alenka Kovač
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EVIDENCA PRISOTNOSTI

Lista prisotnosti na 18. redni seji občinskega sveta Občine Osilnica dne, 22.10.2021
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