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

Datum: 08.05.2015
ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila 25. marca 2015 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OČINSKEGA SVETA IN ŽUPAN: Jani Gašparič, Darko Gjerek, Pavel
Horvat, Janez Laci in Robert Ščap;
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: svetovalec župana III Boštjan Horvat, zapisnikar Sandra
Ferencek Barbarič;
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga sprejetje dnevnega
reda, ki je bil poslan z vabilom.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev DIIP-a

Sklep št. 49
Sprejme se predlagani dnevni red 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje.
Ob glasovanju so bilo prisotnih 4 člani občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev DIIP-a
Robert Ščap
Boštjan se je zelo potrudil in zadevo dobro pripravil. Pomembno je tudi, da se je definiralo
področje mejnega prehoda in OIC – možnost gradnje stanovanj. Dobro bi bilo, da se vključijo
stanovanjske gradnje, saj bi bilo na dolgi rok to mogoče potreba. Omejitve, ki so bile pa je
Boštjan ugotovil, da je vse bila kaprica zaposlene na ZEU, ki je brez zakonske podlage dajala
neke zahteve. Kar se tiče odvodnjavanja in sanacij, se je dobila dobra informacija, kar se tiče
samih izmeritev. Ponudba izmeritev se je znižala za ¼ cene, kot je bila osnovna na začetku,
samo na podlagi konkurenčne ponudbe.
Boštjan Horvat
Gre za enostaven, poenostavljen DIIP, saj je njegova vrednost majhna. Razvidno je, da je
delež občine 248 € vse ostalo so sredstva državnega proračuna to je 23. člena po zakonu
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financiranja občin. Pred poletjem to nebi bilo, zato so se tako nastavili tudi termini priprave
dokumentacije. Naslednji korak je prilagoditev občinskega predloga OPN-ja, kateri je zdaj v
obravnavi. Prilagoditi se bo moralo hidrološki študiji. Obenem bi bilo smotrno popraviti tudi
stvari ki so bile kaprice gospe na ZEU, ki je vztrajala pri nekaterih omejitvah. Kar je seveda
škodilo nekim novim razvojnim možnostim.
Darko Gjerek
Predlaga, da se vsebinsko vsaj malo spremeni opis občine, saj ta opis obstaja že kar nekaj let.
Zanima ga, ali bi se lahko v ceni, ki je postavljena lahko naredilo še odvodnjavanje?
Boštjan Horvat
Tekst bo popravljen pri ponovnem zbiranju ponudb se bo vključilo tudi odvodnjavanje.
Sklep št. 50
Občinski svet Občine Kobilje potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP)za naložba/program: Izdelava hidrološko - hidravlične študije z izdelavo kart
poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za potrebe izdelave OPN za občino
Kobilje, ki ga je izdelal: Horvat Boštjan, svetovalec župana III - občine Kobilje; dne marec
2015 in se umesti v NRP.
Ob glasovanju so bilo prisotnih 4 člani občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
Seja končana ob 18.30.
Zapisala:
Sandra Ferencek Barbarič

Zapisnik 2. izredne seje Občine Kobilje

Župan
Robert Ščap

2

