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

Datum: 15.12.2015
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela 15. decembra 2015 ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Laci, Pavel Horvat, Tomaž Ferencek,
Saša Fras, Leon Ferencek, Darko Gjerek, Jani Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Aleš Lutar, računovodkinja Milena Antolin,
predstavnica medijev
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga dnevni red.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Poročanje Komisije za vloge in pritožbe
Poročevalec: Saša Fras, predsednik komisije
5. Seznanitev z poročilom/opozorilom Ministrstva za javno upravo, Službe za
lokalno samoupravo
6. Seznanitev s projektom Collaborating Smart micro grid solutions for regional
energy security and energy efficiency
7. Seznanitev s stanjem RRA Mura
8. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A
9. Letni program ravnanja s Komunalnimi odpadki v Občini Kobilje
10. Predlogi in pobude
11. Razno
Sklep št. 86
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 8. redne seje.
Robert Ščap, predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnik.
Sklep št. 87
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnik 8. redne seje.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Saša Fras
Zanimajo ga aktivnosti o zadevi glede OŠ Kobilje in podjetja Bisol.
Boštjan Horvat
Na sestanku s podjetjem Bisol je bilo ugotovljeno, da je v pogodbi definirano, da se bo
elektrarna umaknila, ko bo sanacija strehe. Sanacija je predvidena za naslednje leto. Pri
sanaciji bo podjetje Bisol postavilo oder in bo sodelovalo od začetka do konca sanacije strehe
in elektrarne. Aktivnosti glede tega projekta v glavnem potekajo.
Robert Ščap
Ko so dejansko delali to elektrarno, je bilo delano že v začetku površno. V samem zapisniku
podjetja Bisol so zapisane točke, kot je, da Občina Kobilje dolžna sama kriti stroške pri
sanaciji strehe.
Saša Fras
Zanima ga kako potekajo dejavnosti v tovarni, glede gostinskega lokala?
Boštjan Horvat
Zbrali smo ponudbe za pripravo projektne dokumentacije. Najbolj ugoden ponudnik za
pripravo dokumentacije je trenutno podjetje ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Dokumentacija približno znaša 4.000 EUR. Še za pripravo OPN bodo predvideni stroški
okrog 6.000 EUR.
Sklep št. 88
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z realizacijo/uresničevanjem sklepov.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015
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Milena Antolin
Obravnava osnutka je bila že na prejšnji seji in so bile sprejete tudi določene spremembe, ki
so že na tej seji obravnave in vnešene. Sredstva so bila določena in bodo porabljena v letu
2015. Osnutek rebalansa so bila obravnava že na sejah odborov, tako da je na tej seji že v 2.
branju, podrobnejša obrazložitev je bila podana na prejšnji seji.
Saša Fras
Naproša za obrazložitev glede zaposlitve delavke za nedoločen čas. Zanimajo ga pogoji,
župana naproša za obrazložitev njegove odločitve glede zaposlitve takoj za nedoločen čas in
brez poskusne dobe za 3 mesece.
Robert Ščap
Poskuša obrazložiti plačila prispevkov za zaposlitev mladih - nove olajšave za zaposlitev
brezposelnih mladih.
Razvije se debata o tem.
Sklep št. 89
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen in potrjuje Osnutek rebalansa proračuna Občine
Kobilje za leto 2015
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Poročanje Komisije za vloge in pritožbe
Poročevalec: Saša Fras, predsednik komisije
Saša Fras
Predsednik Komisije za vloge in pritožbe predstavi na kratko delovanje komisije. Komisija je
od meseca maja 2015 do meseca decembra imela 6 sej. Na teh sejah so obravnavali
problematiko stanje terjatev občanov in terjatve občanov do OŠ Kobilje. 11 izvršb je bilo
uspešno vloženih. Izvršbe so bile končno oddane na sodišče. Tudi na OŠ Kobilje smo
obravnavali isto tematiko, stanje terjatev. Razgovori so potekali z ravnateljico in potrebno bo
ukrepati na podoben način kot smo ukrepali na Občini Kobilje. Pohvalil je občinsko upravo,
da je našla čas, da so izpolnili skoraj vse, kar je komisija zahtevala od njih.
Razvije se kratka debata.
Sklep št. 90
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s Poročilom Komisije za vloge in pritožbe.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 5. točki dnevnega reda
Seznanitev z poročilom/opozorilom Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno
samoupravo
Boštjan Horvat
Za Občino Kobilje ureja podjetje Lex localis stvari glede statuta, objave ipd. Ministrstvo za
javno upravo predlaga nekaj točk, da se nekaj stvari briše. Naš statut ni usklajen, tudi glede
sklepčnosti občinskega sveta glede obravnave. Sklepčnost občinskega sveta pomenijo že 4
člani, omenjene so tudi omejitve glede nadzornega odbora. Najpozneje do 30.5.2016 bo
potrebno uskladiti vse predpise in objave.
Razvije se debata o tem.
Sklep št. 91
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z poročilom/opozorilom Ministrstva za javno
upravo, Službe za lokalno samoupravo.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda
Seznanitev s projektom Collaborating Smart micro grid solutions for regional
security and energy efficiency

energy

Boštjan Horvat
Prvi razpis je bil necentraliziran, kar pomeni, da praktično ni bil objavljen v Sloveniji, dobili
smo možnost, da sodelujemo pri projektu. Pri projektu sodelujejo "močni" partnerji, vodilni
partner prihaja iz Nemčije. Na kratko predstavi koncept tega projekta.
Razvije se debata o tem.
Sklep št. 92
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s projektom Collaborating Smart micro grid
solutions for regional energy security and energy efficiency
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 7. točki dnevnega reda
Seznanitev s stanjem RRA Mura
Robert Ščap
Na kratko razloži stanje RRA Mure. 8.12.2015 je potekala 59. redna seja sveta Pomurske
razvojne regije, kjer je bil sprejet sklep-odvzem pooblastila.
Razvije se debata o tem.
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Sklep št. 93
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s stanjem RRA Mura.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 8. točki dnevnega reda
Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A
Pavel Horvat
Otvoritev je mimo, naš sistem deluje dobro. Na kratko razloži o projektu oskrbe s pitno vodo.
Edina problematika je še samo pritisk vode na bregu Sv. Martina in pri lovskem domu in to
bomo uredili v najkrajšem možnem času.
Razvije se debata o tem.
Sklep št. 94
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s potekom Projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja
- sistem A.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 9. točki dnevnega reda
Letni program ravnanja s Komunalnimi odpadki v Občini Kobilje
Robert Ščap
Na kratko predstavi poročilo ravnanja s Komunalnimi odpadki za leto 2015 in predstavi letni
program za leto 2016. Če so kakršne koli pripombe, nas naprošajo, da jim sporočimo.
Razvije se debata o tem.
Sklep št. 95
Občinski svet Občine Kobilje potrjuje letni program ravnanja s Komunalnimi odpadki v
Občini Kobilje za leto 2016.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 10. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Boštjan Horvat
Razpis za javna dela je objavljen. 1. razpis je bil od I.-IV.stopnje. Občina Kobilje planira
prijaviti 5 novih ljudi za zunanja dela. Planira se podaljšanje do obdobja za eno leto v šoli in v
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Domu starejših Lendava in 2 zunanja delavca. Za V.stopnjo trenutno nimamo še nobenega
javnega delavca. Zmanjšano bo število javnih delavcev v primerjavi z letom 2015.
Razvije se debata o tem.
Janez Laci
Pohvalil bi društva za uspešno delovanje, sodelovanje. Zanima ga edino glede društva mladih,
glede prireditve Mokri petek, kajti prekinili so to tradicijo. Predlaga, da se predstavnike
društva mladih pokliče na sestanek glede dejavnosti društva.
Zanima ga še, da druge občine imajo tudi srečanje starejših občanov (niso člani društva
upokojencev, so starostniki nad 65 let) enkrat na leto in zakaj Občina Kobilje tega ne priredi?
Razvije se debata o tem.
K 11. točki dnevnega reda
Razno
Robert Ščap
Župnija Kobilje naproša donacijo za obdarovanje otrok - miklavževanje, ki je bilo 5.12.2015.
Obdarovanje je bilo od 1. leta starosti pa do zadnjega - 9. razreda OŠ Kobilje. Prispevek
staršev je bil 3 EUR, ostalo je prispeval župnijski Karitas. Naprošajo za donacijo 3,5 EUR - za
vsakega otroka, vrednost darila za posameznika je znašala 6,50 EUR.
Sklep št. 96
Občinski svet Občine Kobilje ugodi prošnji Župniji Kobilje za donacijo - miklavževanje
2015.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.

Seja je končana ob 20.25 uri.

Zapisala
Sabina Mlinarič
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