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
5. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela v četrtek 5. maja 2016 s pričetkom ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Leon Ferencek, Janez Laci, Pavel Horvat, Darko Gjerek,
Tomaž Ferencek, Saša Fras.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Saubermacher Komunala Drago Dervarič, , svetovalec župana III
Boštjan Horvat
SEJO VODIL: župan Robert Ščap

Predlagani dnevni red:
1. Obravnave Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kobilje za
leto 2016 s poročilom o delu za leto 2015
2. Prva dopolnitev Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja občine Kobilje za leto 2016
3. Predlog pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Kobilje v najem ali zakup
– hitri postopek
Sklep št.
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Gospod Dervarič
Predstavitev podjetja Saubermacher Komunala.
Sledil je prikaz grafa Gibanje količin mešanih komunalnih odpadkov v občini Kobilje, skozi leta po
mesecih. Ugotovljeno je bilo, da ni nekega izrazitega trenda zaradi mesečnih količin.
Poročilo o delu v občini Kobilje za leto 2015: odvažanje mešanih komunalnih odpadkov na 3 tedne,
rumene vreče na 4 tedne. Občina je imela možnost odvoza kosovnih odpadkov enkrat na leto – bila je
izvedena akcija. Zbirni center je obratoval v skladu z odpiralnim časom. Občani imajo možnost oddaje
ločeno zbranega papirja, po sistemu od vrat do vrat (odvoz je vključen v ceno). 13krat so odpeljali
odpadne nagrobne sveče, bila je izvedena tudi očiščevalna akcija.
Lani so izpraznili 404 kubike posod za mešane komunalne odpadke in 65 kubikov posod za papir.
Oddelali so 106 delovnih ur in porabili skoraj 1 kubik goriva v naši občini.
Delovanje v letu 2015: Občanom občine Kobilje so zaračunali nekaj čez 12.000,00 EUR, dejanskih
stroškov je nastalo nekaj čez 17.000,00 EUR.
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Razvije se debata na to temo.
Sklep št.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda

Prva dopolnitev Letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja
občine Kobilje za leto 2016
Boštjan Horvat
Zaradi bolezni cenilca, s katerim so bili dogovorjeni, so morali cenitev prepustiti drugemu cenilcu in
zato se bo 2. točka obravnavala na naslednji redni seji.
Cenitev tovarne so prepustili drugemu cenilcu, gospodu Bojanu Sekerešu iz Lendave.
Problem, ki ga vidijo je v tem, da če kdo kupi ta objekt, s tem razpolaga in občina ga ne more prisiliti,
da bi v objektu postavilo trgovino, stanovanje, gostilno,…
Načrtujejo, da bi del, ki je namenjen trgovini, ostal občinski.
Razvije se debata.
Nadaljnji dogovori se prenesejo na naslednjo redno sejo.
K 3. točki dnevnega reda

Predlog pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Kobilje v najem ali zakup – hitri
postopek
Sklep št.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Seja je končana ob 19.54 uri.
Zapisala
Jožica Bukovec

Župan Občine Kobilje
Robert Ščap

