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

Datum: 20.07.2015
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela v četrtek 11. junija 2015 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jani Gašparič, Janez Laci, Pavel Horvat, Darko
Gjerek, Tomaž Ferencek, Saša Fras, Leon Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Aleš Lutar, svetovalec župana III Boštjan
Horvat, ravnateljica OŠ Kobilje Milena Ivanuša, računovodja OŠ Kobilje Darja Mencigar,
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga spremembo
dnevnega reda in sicer, da se točka 2 premakne na točko 1.
Predlagani dnevni red:
1. Program dela, kadrovski in finančni načrt Osnovne šole Kobilje za leto 2015
2. Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v strategijo lokalnega
Razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za programsko obdobje 2014-2020
3. Rekonstrukcija javne razsvetljave v Kobilju (državna cesta)
4. Seznanitev s stanjem aktivnosti Čebiš potok
5. Letni načrt ravnanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Kobilje za leto 2015
6. Ureditev igrišča za odbojko na mivki
Sklep št. 58
Sprejme se predlagani spremenjeni dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda

Ravnateljica Milena Ivanuša predstavi program dela, kadrovski in finančni načrt Osnovne
šole Kobilje za leto 2015. Program dela je določen z letnim delovnim načrtom šole in vrtca
Kobilje, ki ga za vsako šolsko leto pripravi ravnatelj skupaj z delavci šole, sprejme pa Svet
zavoda. V kadrovskem delu načrta je opisana politika zaposlovanja v koledarskem letu 2015
in jo bo javni zavod izvajal na način, da bo število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim
načrtom. V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, občinskega
proračuna in sredstva iz drugih virov. Oblikovanje oddelkov in organizacijo dela v zavodu
načrtujemo tudi v naslednjem šolskem letu 2015/2016.
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Darko Gjerek
Poda predlog, da se v vrtcu okno čim prej sanira. Naj Občina Kobilje financira nakup
samolepilne folije, kajti izgled okna je moteč in naj se čim prej uredi.
Janez Laci
So problemi s plačniki?
Milena Ivanuša
Plačila staršev so skrbno analizirana. Pošiljamo jim redno povabila, da se uredi tudi obročno
odplačevanje. Starši enega otroka so se osebno javili in sporočili, da bodo dolg poravnali, ker
so zdaj finančno zmožni poravnati terjatev.
Sklep št. 59
Občinski svet je seznanjen s Programom dela, kadrovskim in finančnim načrtom Osnovne
šole Kobilje za leto 2015 in se z njim strinja.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v strategijo lokalnega Razvoja LAS
Pri dobrih ljudeh za programsko obdobje 2014-2020
Boštjan Horvat
Povabilo k predložitvi predlogov je bilo predstavljeno tudi na sosvetu županov. Za Občino
Kobilje je predvidenih 106.000,00 Eur, kvota je izračunana za prijavljene projekte. Gre za
turistične oz. za razne projekte, za katere bi bilo smiselno izpeljati.
Prvi predlog je Model razpršenega (zadružnega) hotela - ustanovitev zadruge, kjer lokalno
prebivalstvo odda zadrugi v upravljanje svoj objekt za turistične namene. V sklopu tega se
ustanovi skupna recepcija, kjer so zajete gostinske in raznorazne obrtne dejavnosti, lahko
vinogradništvo, čebelarstvo. Občina je zainteresirana, vendar je odvisno tudi od interesa
prebivalstva, saj morajo zagotoviti svoje nepremičnine za izvedbo tega projekta. Smiselno bi
bilo predstaviti ljudem, kajti ta projekt se lahko razvije le s pravo promocijo in s pomočjo
zainteresiranih ljudi.
Drugi projekt je Revitalizacija male gramoznice - Osnovni pristop k sanaciji gramoznice je
čim manjši poseg v obstoječi prostor s poudarkom na ohranjanju obstoječih rastlinskih in
živalskih vrst. Rešitev se spogleduje z možnostjo revitalizacije Kobiljskega potoka in njegovo
povezavo z gramoznico, da bi na ta način zagotovili večjo dinamiko vodnega telesa in
zmanjšali probleme eutrifikacije. Območje gramoznice je zaradi neposredne bližine
infrastrukture idealno za turistično rekreacijski park z otroškim igriščem, urejeno brežino za
ribolov, urejeni prostori za piknik, možna je tudi ureditev kampa za urejeno kampiranje s
šotori in avtodomi.
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Tretji projekt je Revitalizacija Kobiljskega potoka
Cilj projekta je izboljšanje biološko-kemijskega in krajinskega stanja Kobiljskega potoka,
ohranjanje vodnih virov in osveščanje ljudi. Cilji projekta ne upoštevajo le zadovoljevanje
potreb sedanjih generacij, temveč tudi prihodnjih, kar je jedro trajnostnega razvoja.
Četrti projekt je Podpora predelavi in trženju lokalnih pridelkov
Z projektom bi spodbudili lokalno ciljno skupino k razvoju na področju pekovskih produktov
in uvesti ter razviti nove produkte na področju hrambe in vzpostaviti pogoje za ustvarjanje
novih delovnih mest preko registracij dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, novih samozaposlitev
na podeželju in zaposlitev na področju predelave v kulinaričnih jedrih ter prodajni mreži. V
okviru projekta bomo nabavili opremo za zainteresirane ciljne skupine, s katero bodo lahko
nadgradile dosedanjo predelavo kmetijskih proizvodov in pridelkov ter zagnale proizvodnjo
novih produktov, preko prodajne in logistične podpore pa bomo te produkte z višjo dodano
vrednostjo tudi ponudili trgu in s tem zagotovili trajnost projekta in novih delovnih mest, ki
bodo z njim ustvarjena.
Peti predlog za projekt Občina vodnjakov-vodna učna pot
V sklopu projekta bi se obnovili vodnjaki, kar bi omogočilo, da prihodnji rodovi ne bodo
pozabili, kakšno je bilo življenje njihovih prednikov in, da so bili vodnjaki pomemben vir oz.
element v njihovem življenju.
Zadnji predlog za projekt Igrala in prosti čas
Cilj projekta je na območju občine Kobilje povečati aktivnosti za zdrav življenski slog, s
poudarkom na zdravi prehrani ter rekreaciji, ter povečati kreativno preživljanje prostega časa
prebivalcev vseh starostnih skupin .
Predloge bomo skupaj s predstavniki društev, s predstavniki LAS-a, fizičnimi osebami in
podjetniki še preučili na delavnici, zaenkrat smo predstavili le predloge, ki bi bili aktualni za
Občino Kobilje.
Razvije se debata na to temo.
Sklep št. 60
Občinski svet je seznanjen s Povabilom k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v
strategijo lokalnega Razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za programsko obdobje 2014-2020 in
se strinja.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Rekonstrukcija javne razsvetljave v Kobilju (državna cesta)
Pavel Horvat
Pove, da je Elektro Maribor že pričel z zamenjavo drogov na državni cesti v naselju Kobilje.
Predstavi predračune, kjer so izvajalci poslali ponudbe za dela, za katera krije Občina Kobilje.
Prva ponudba je prispela s strani Elektro Maribor in druga s strani Elektromontaže Puhan. Za
Občino Kobilje bo izbrano podjetje Elektromontaža Puhan, ki je že vzdrževalec za
elektromontažna dela na območju Občine Kobilje. Pove še, da so pogajanja za sanacijo
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državne ceste v poteku, saj so s strani Občine Kobilje kontaktirali že Direkcijo za ceste,
termin za razgovor bo javljen z njihove strani.
Sklep št. 61
Občinski svet je seznanjen z rekonstrukcijo javne razsvetljave v Kobilju (državna cesta) in
se strinja.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Seznanitev s stanjem aktivnosti Čebiš potok
Pavel Horvat
V občini Kobilje potok Čebiš zadnja leta vse prepogosto in preveč poplavlja. Poleg velikih
dotokov voda zaradi obsežnejših padavin je eden od ključnih razlogov ta, da je prevodnost
struge potoka Čebiš močno ovirana. Zaradi omenjenega so ogroženaživljenja in premoženje
občank in občanov Kobilja. Občina Kobilje je v mesecu februarju v sklopu programa javnih
del izvedla posek podrasti na brežinah in v strugi Čebiš potoka. Dela so se vršila na podlagi
dogovora med občino Kobilje, VGP Mura,
ARSO-m Murska Sobota, Zavod RS za varstvo narave in Krajinskim parkom Goričko. Za
vzdrževanje Čebiš potoka smo prejeli dve ponudbi, od Železnjak d.o.o. in VGP Mura.
Boštjan Horvat
Soglasje še ni izdano s strani UE Lendava, ker Občina Kobilje ni lastnik Čebiš potoka.
Sklep št. 62
Občinski svet je seznanjen s stanjem aktivnosti Čebiš potoka in se strinja.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Letni načrt ravnanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kobilje za leto
2015
Boštjan Horvat
Pove, da na bregu Sv. Martina potekajo dela za priklop na pomurski vodovod. Potrebna bo
sprememba gradbenega dovoljenja, to traso ceste - privat lastništva moramo pridobiti v
občinsko last. Postopek je predan geodetski pisarni, zato vse parcele, 64 parcel moramo
pridobiti od lastnikov v last Občine Kobilje. Strošek prenosa parcel v last Občine Kobilje je
predviden nekje med 4.000-5.000 Eur.
Menjava kmetijskih zemljišč, med Občino Kobilje in g. Berden Mirkom. Občina Kobilje je
ocenila vrednost parcel in pri cenitvi je razvidno, da so ocenjene parcele manj ovrednotene od
parcel g. Berdena. G. Berden se vseeno strinja z menjavo, ne glede na to, kolikšna je vrednost
parcel. Gre za parcele, ki potekajo ob nogometnem igrišču.
G. Berden je izrazil željo, da bi od Občine Kobilje odkupil 2 parceli, po cenitvi malo manj kot
2800 Eur, ki jo je izvedel Lovrin Miran. Občina Kobilje bo ti dve omenjeni parceli g. Berdenu
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prodala, saj ti dve parceli nista bistveno pomembni za Občino. Nahajata se na ovinku proti
Malemu Kobilju.
Razvije se debata na temo prodaje in odkupa zemljišč.
Sklep št. 63
Občinski svet je seznanjen z letnim načrtom ravnanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Kobilje za leto 2015 in se strinja.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda
Ureditev igrišča za odbojko na mivki
Robert Ščap
S strani občank in občanov je prišla pobuda, da se uredi igrišče za odbojko na mivki. Na
Občino je prispela ponudba s strani podjetja Pomgrad in cena stroškov za ureditev igrišča je
nekje 6.000 Eur.
Razvije se kratka debata.
Sklep št. 64
Občinski svet je seznanjen z ureditvijo igrišča za odbojko na mivki in se strinja.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Seja je končana ob 21.10 uri.
Zapisala
Sabina Mlinarič

Župan Občine Kobilje
Robert Ščap

