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

Datum: 18.05.2016
ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela v četrtek 17. marca 2016 ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jani Gašparič, Janez Laci, Pavel Horvat, Darko Gjerek,
Tomaž Ferencek, Leon Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Aleš Lutar, svetovalec župana III Boštjan Horvat
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. Obravnava in potrditev DIIP-a Sanacija strehe na telovadnici OŠ Kobilje
2. Občinski program varnosti – obravnava in sprejem
3. Program dela in finančni načrt Pomurske lekarne za leto 2016
Sklep št. 116
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Svetovalec župana III Boštjan Horvat je predstavil DIIP, ki ga je potrebno imeti pred začetkom
izvedbe investicije. Predvideni sestanek z Bisolom je bil iz njihove strani preložen na naslednji teden,
zaradi tega, ker je njihov konstrukter zaseden. O točnem datumu bodo še obvestili. Takrat se bodo
dogovorili o sami izvedbi, ki je predvidena v mesecu maju, če bo le vreme to dopuščalo.
V DIIP-u je predvideni znesek, v katerega so vključili samo tisto, kar se tiče popisa, ki je bil
posredovan. Bodo pa še v sklopu tega sanirali tudi žleb in fasado, kar pomeni dodatne stroške.
29.000,00 EUR ima občina zagotovljenih sredstev, DIIP pa predvideva 27.000,00 EUR. Država iz 21.
člena plača 25.904,00 EUR, vse kar je nad tem, je lastni delež.
Po ogledu je ugotovljeno, da je streha v telovadnici dotrajana in jo je potrebno odstraniti. To se je tudi
upoštevalo pri zbiranju ponudb.
Poda se ponudba za odvoz odpadnega materiala.
Sklep št. 117
Občinski svet potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za naložbo/program:
SANACIJA STREHE NA TELOVADNICI OŠ KOBILJE, ki ga je izdelal: Boštjan Horvat,
Svetovalec župana III.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 2. točki dnevnega reda

Občinski program varnosti – obravnava in sprejem
Robert Ščap
Policija in predstavniki varnosti zelo zadovoljni z varnostjo naše občine.
Dobili dopis s strani policije, v katerem se strinjajo z dokumentom.
Sklep št. 118
Občinski svet sprejme ažuriran Občinski program varnosti Občine Kobilje v predloženi obliki.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda

Program dela in finančni načrt Pomurske lekarne za leto 2016
Robert Ščap
S strani Pomurskih lekarn je bila prejeta Vloga za izdajo soglasja o programu dela in finančnem
načrtu.
Sklep št. 119

Občinski svet občine Kobilje se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2015, programom
dela in finančnim načrtom za leto 2016 Pomurskih lekarn Murska Sobota in daje soglasje k
programu dela in finančnemu načrtu za leto 2016.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Seja je končana ob 18.17 uri.
Zapisala
Jožica Bukovec

Župan Občine Kobilje
Robert Ščap

