OBČINA KOBILJE
OBČINSKI SVET
Kobilje 35
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 2 579 92 20
E-mail: obcina@kobilje.si

Datum: 03.05.2011

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 13. aprila 2011 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Krivec Boštjan, Ferencek Tomaž, Emil
Bukovec, Pavel Horvat in Janez Gašparič
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Darko Gjerek, Saša Fras (predhodno obvestilo o
odsotnosti)
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III. Boštjan Horvat (zapisnikar), Milena
Antolin (računovodkinja), Robert Ščap (predsednik NO)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Župan Stanko Gregorec v začetku pozdravi vse prisotne ugotovi sklepčnost in predlaga v
sprejem dnevni red, kot je bil posredovan na vabilu za sejo.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 3. redne seje in 4. dopisne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 2010 – 1.
Obravnava
4. Soglasje k prometu z nepremičninami – nakup več nepremičnin v lasti družine
Lopert
5. Obravnava predloga odloka o plačilu komunalnega prispevka za mlade družine
6. Obravnava predloga odloka o kategorizaciji občinskih cest
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Glasovanje: ZA: 5 PROTI: 0
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Predlog dnevnega reda je bil sprejet.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 3. redne seje in 4. dopisne seje
Svetnik Boštjan Krivec – datum na obeh zapisnikih je ponarejen, svetniki so zapisnike prejeli
07.04.2012 zato ga mora zapisnikar/svetovalec župana III Boštjan Horvat popraviti. Nadalje
opozori, da se to v prihodnje ne ponovi. Kot naslednjo napako omeni sklep 65, po njegovem
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mnenju so bili vsi mandat soglasno sprejet. Zapisnikar/Svetovalec župana III Boštjan Horvat
– svetnik Darko Gjerek pri tem sklepu ni glasoval oz. se je vzdržal. Nadalje je svetniku
Boštjanu Krivcu sporna navedba v zapisniku, da so imenovani člani Komisije za odpiranje
vlog. Po njegovem mnenju to ni bilo povedano. Zapisnikar/svetovalec župana III Boštjan
Horvat – bilo je povedano, drugače nebi bilo navedeno (zvočni zapis 5:26:11). Tudi župan
pove, da so na zadnji seji bili predstavljeni člani ni pa o tem bil sprejet sklep.
Svetnik Pavel Horvat – kako je glede komisije za pregled terjatev ali je bil predan seznam
dolžnikov komisiji, po njegovem mnenju bi zadeva mogla biti že zaključena kar bi
pripomoglo k boljšemu vpogledu v to koliko je še odprtih terjatev. Župan – seznam ni bil
predan je pa pripravljen na občini, kjer ga odbor za gospodarstvo lahko tudi pregleda enako
kot ga je pregledal NO. Poudari, da je na zadnji seji bilo predstavljeno, koliko je bilo
poravnanih in koliko jih je še odprtih. Na temo se razvije kratka debata.
Ob 17:20 se seje udeleži svetnik Darko Gjerek.
Svetnik Darko Gjerek – odbor za gospodarstvo ne more imeti seje dokler nima seznama.
Računovodkinja Milena Antolin – seznam se ne sme posredovati po pošti niti ogledati izven
občinske zgradbe, ker gre za zaupne podatke. Ko bo odbor za gospodarstvo podal predloge za
odpis z utemeljitvijo jih mora Občinski svet potrditi in šele nato se lahko odpišejo. Prav zaradi
tega so zaenkrat še vključene v zaključnem računu. Na temo se razvije kratka debata.
Svetnik Darko Gjere – pri sklepu 55a, kjer je navedeno, da je predlagal, da se v novi dvorani
predvidijo števci za porabo električne energije, pri tem ni mislil zgolj na dvorano ampak tudi
na posamezne prostore društev iz katerih bo razvidna njihova poraba. Še vedno pa je mnenja,
da se to najslabši sklep, ki so jih kdaj sprejeli.
Ker ni nobenih dodatnih pripomb da župan, na glasovanje naslednji:
Predlog sklepa:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje in 4. dopisne seje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA so glasovali 3 člani, PROTI so
glasovali 3 člani. Sklep ni bil sprejet.
Kot razlog za glasovanje proti zapisniku svetnik Darko Gjerek poda razlog, da je bil zapisnik
posredovan prepozno.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnikom je na kratko predstavljeno kateri sklepi so bili realizirani in kateri so še v
izvajanju.
Svetniki se pri sklepu št. 51 strinjajo, da morajo za vse tiste, ki nimajo oz., ki imajo
pokvarjene vodomere veljati enaka pravila (t.j. da si na lastne stroške vgradijo vodomera)
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Ker ni dodatnih pripomb/dopolnitev da župan, na glasovanje naslednji:
Sklep št. 72:
Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 3. točki dnevnega reda:
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 2010 – 1. Obravnava
Župan na začetku na kratko predstavi splošni del zaključnega računa proračuna Občine
Kobilje za leto 2010. Nato preda besedo računovodkinji Mileni Antolin, ki predstavi ključne
postavke zaključnega računa in predsedniku Nadzornega odbora Robertu Ščapu, ki predstavi
poročilo Nadzornega odbora. Računovodkinja Milena Antolin predstavi, da je imela občina
Kobilje v letu 2010 na dan 31.12. 34.884,00 EUR presežkov odhodkov nad prihodki, ki je bil
krit iz presežkov na dan 01.01.2010, kar pomeni, da je na koncu TRR razpolagal z 9.064,00
EUR, ki se prenašajo v leto 2011. Glede zadolževanja pove, da občina svoje obveznosti po
pogodbi poravnava tekoče, na dan 31.12 tako ostaja za 39.256,00 EUR dolgoročnega posojila
banke Koper. Predsednik Nadzornega odbora predstavi pregled zaključnega računa in
program dela NO. Pove, da je bilo pri podrobnem in natančnem pregledu posameznih
naključno izbranih postavk ugotovljeno, da so formalni postopki v konkretnih primerih pri
njihovi realizaciji potekali v skladu z veljavnimi predpisi in predpisanimi postopki (razpisi,
zbiranje ponudb, izbor najugodnejšega izvajalca). Za celotno porabo po posameznih
postavkah pa so predloženi ustrezni dokumenti, sklepi, pogodbe in računi in razvidno je, da so
se aktivnosti izvajale racionalno, smotrno in gospodarno. Glede na formalni pregled
proračuna za leto 2010 nadzorni odbor nima zadržkov in bistvenih pripomb in daje pozitivno
mnenje k zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2010, kljub temu pa NO
priporoča, da sov prihodnje postavke na prejetih računih natančneje opredeljene in
razčlenjene (naročilnice). Pri postavki 28 Neplačani prihodki NO priporoča doslednejše
izvajanje izterjave, prav tako pa je potrebno definirati kriterije za odpis in kriterije za obročno
odplačilo oz. drugih možnosti kompenzacij.
Svetnik Pavel Horvat – 4208 projekti študije in nadzor, kaj vse je bilo financirano iz te
postavke. Računovodkinja Milena Antolin – idejni projekt, revizija idejnega projekta, ZEU
idejni projekt in idejna zasnova za kulturni center. Svetnik Pavel Horvat – ali pri tem projektu
dokumentacija ni upravičen strošek? Računovodkinja Milena Antolin – Ne ker ni bil izveden
razpis za izbor ponudnikov. Svetnik Pavel Horvat – torej ni bilo narejeno kar bi se moralo.
Župan – okoliščine tega niso dovoljevale/omogočale. Razvije se debata na to temo.
Svetnik Darko Gjerek – ali bo projektna dokumentacija pri pomurskem vodovodu opravičen
strošek. Računovodkinja Milena Antolin – ne v nobeni občini ne bo.
Svetnik Pavel Horvat - postavka 4204 rekonstrukcija in adaptacija tovarne. Računovodkinja
Milena Antolin – so sredstva, ki so bila prijavljena na 23 člen. Situacija Cestnega podjetja je
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bila 26.000,00 EUR od česar se odbije DDV, kar pomeni, da je strošek občine cca. 21.000,00
EUR. Svetnik Pavel Horvat – torej predstavlja ta znesek priklop tovarne in občinske zgradbe
na kanalizacijo, kajti ponudba je bila 11.000,00. Računovodkinja Milena Antolin – v ta znesej
je vštet prilop na kanalizacijo tovarna in občinska zgradba ter dodatna dela (robniki,
preplastitev cete in pot okoli cerkve), zaradi katerih se je ponudba tudi povišala.
Svetnik Pavel Horvat – ali je bila opravljena revizija? Računovodkinja Milena Antolin – ne
opravljena bo v maju. Na temo se razvije ostra debata med svetniki in računovodkinjo Mileno
Antolin in svetniki Boštjanom Krivcem in Pavlom Horvatom, ki izpostavita, da je bilo pri
rebalansu predstavljeno da so računovodski stroški višji zaradi revizije. Računovodkinja
Milena Antolin potrdi, da je bilo tako povedano in da je bilo tako tudi planirano prav zaradi
tega pa so v zaključnem računu pod to postavko zgolj stroški njenega dela. Svetnik Boštjan
Krivec nadalje trdi, da so bili svetniki pri sprejemu rebalansa zavedeni. Računovodkinja
Milena Antolin in župan to zanikata, saj so jim bili pri rebalansu predstavljeni vsi podatki za
10 mesecev leta 2010. Svetnik Boštjan krivec od občinske uprave zahteva zvočni posnetek
seje na kateri je bil obravnavan rebalans in je bilo govora o reviziji. Razvije se ostra debata
na to temo v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetnik Pavel Horvat poda tudi kritiko na račun
občinske uprave in svetovalca župana III Boštjana Horvata, ker na prejšnji seji ni bil
obravnavan amandma svetnika Darka Gjereka v katerem je bila ta tema tudi predvidena.
Svetovalec župana III Boštjan Horvat poda opravičilo svetniku Darku Gjereku, kajti
nenamerno so bili predlogi obravnavani pod točko razno, ker se je spregledalo da gre za
amandma.
Svetnik Emil Bukovec – zakaj se med osnovnimi sredstvi še vodi deponija za sladkorno peso?
Računovodkinja Milena Antolin – vodi se, vendar je njena vrednosti 0 in je v celoti
amortiziran, ker ne more izbrisati konta osnovnega sredstva, lahko pa izbriše v besedilu.
Ker ni dodatnih pripomb/dopolnitev župan zaključi prvo obravnavo zaključnega računa in da
na glasovanje naslednji:
Sklep št. 73:
Občinski svet bo ob upoštevanju dopolnitev/obrazlag zaključnega računa sprejetih na prvi
obravnavi na naslednji seji občinskega sveta sprejel zaključni račun proračuna občine
Kobilje za leto 2010.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 4. točki dnevnega reda:
Soglasje k prometu z nepremičninami – nakup več nepremičnin v lasti družine Lopert
Župan predstavi parcele ki so predmet odkupa. Razvije se kratka debata v kateri svetniki
debatirajo o ceni, po kateri je občina pripravljena odkupiti parcele. Na koncu debate pridejo
do soglasja in naslednjega:

-4-

OBČINA KOBILJE
OBČINSKI SVET
Kobilje 35
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 2 579 92 20
E-mail: obcina@kobilje.si

Sklep št. 74:
Občinski svet se strinja, da občina odkupi parcele po ceni 6 (oz. maksimalno 6,5) EUR/m2
pri čemer občina sama krije stroške za ureditev celotne dokumentacije (razmejitev,
cenitev…). Občina lahko prav tako odkupi parcelo po ceni 7 EUR/m2 pri te pa krije stroške
za ureditev celotne dokumentacije (razmejitev, cenitev…) lastnik parcele/ponudnik.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Na podlagi sprejetega sklepa se sprejme še:
Sklep št. 75:
Občinski svet predlaga, da se enaki pogoji kot družini Lopert ponudijo tudi ''Gusteku'', pri
čemer se v vsakem primeru uredi jarek, kar je bilo obljubljeno že pod prejšnjim županom.
Glede na to, da se gre v tem primeru (Gustek) za relativno majhno parcelo in s tem tudi
vrednost lahko občinska uprava gre takoj v realizacijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
S tem je ta točka izčrpana.
K 5. točki dnevnega reda:
Obravnava predloga odloka o plačilu komunalnega prispevka za mlade družine
Svetniki na podlagi posredovanega predloga odloka predlagajo naslednje:
Sklep št. 76a:
Prvi odstavek 2. člena predloga odloka se spremeni:
''kakor tudi odkup komunalno opremljenih parcel s strani Občine Kobilje''
Da glasi
''kakor tudi odkup komunalno opremljenih parcel od Občine Kobilje''
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 76b:
Drugi odstavek 2. člena predloga odloka se spremeni:
''Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star
več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in vsaj eden od otrok na dan vložitve
vloge ni šoloobvezen. Za vlagatelje stare več kot 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki
dopolnijo 31 oziroma 36 let v letu, ko vložijo vlogo za uveljavitev subvencije. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse
druge družinske oblike glede na veljavno zakonodajo.''
Da glasi
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''Za mlado družino se šteje družina, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let, ne
glede na starost otrok, oziroma 35 let in vsaj eden od otrok na dan vložitve vloge ni starejši
od 10 let. Za vlagatelje stare več kot 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo 31
oziroma 36 let v letu, ko vložijo vlogo za uveljavitev subvencije. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge
družinske oblike glede na veljavno zakonodajo.''
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 76c:
Začetek prvega odstavka 9. člena se spremeni:
''Kolikor vlagatelj, ki mu je bila''
Da glasi
''V kolikor vlagatelj, ki mu je bila''
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Ker ni dodatnih pripomb in dopolnitev da župan na glasovanje z predvidenimi spremembami
naslednji:
Sklep št. 77
Na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
2/2011) ter v skladu z 21. in 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10 – UPB-2) Občinski svet Občine Kobilje
sprejme Odlok o subvencioniranju plačila komunalnega prispevka mladim družinam.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 6. točki dnevnega reda:
Obravnava predloga odloka o kategorizaciji občinskih cest
Župan preda besedo svetovalcu župana III Boštjanu Horvat, ki na kratko predstavi potek
ureditve podatkov o občinskih cestah pri kateri so sodelovali tudi svetniki Pavel Horvat,
Tomaž Ferencek in Emil Bukovec.
Župa da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 78:
Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in
14. člena statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih oblin, št. 2/2011) Občinski svet
občine Kobilje sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Kobilje
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 7. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Župan prebere predloge sklepov, ki jih je predlagal (posredoval pred sejo) za obravnavo pod
točko predlogi in pobude svetnik Boštjan Krivec.
Predlog sklepa:
Občinska uprava bo do končnega odločanja občinskega sveta ali se večkulturni center
gradi ali ne, pridobila še ponudbe za opremo dvorane (če oprema ni zajeta že v okviru
razpisa). Najprej je potrebno sploh naredit specifikacijo opreme za dvorano in določit
število sedežev v njej.
Ker je oprema za dvorano bila zajeta v okviru razpisa, je bil sklep obravnavan kot
brezpredmeten in se o njem ni glasovalo.
Predlog sklepa:
Občinsko nepremično in premično premoženje se lahko v skladu s priporočili Računskega
sodišča in interesi občine prodaja izključno preko javne dražbe.
Razvije se kratka debata v kateri se svetniki strinjajo, da je smiselno sprejeti tak sklep, vendar
je potrebno še predhodno preveriti kako je navedeni sklep izvedljiv pri kmetijskih zemljiščih.
Na podlagi navedenega se zadolži svetnika Darka Gjereka, da preveri kako je z možnostjo
javne dražbe pri kmetijskih zemljiščih. Predlo sklepa se tako prenese v ponovno obravnavo
na naslednjo sejo, pod točko predlogi in pobude.
Sklep št. 79:
Vsa sporočila, ki jih Občina Kobilje objavi na internem kanalu CATV se bodo objavile tudi
na spletni strani Občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 80:
Občina Kobilje se bo pričela oglaševat preko turističnega portala http://www.slovenia.info/
prav tako se bo skušala vključit kot kolesarska info točka http://www.slovenia.info/si/
Kolesarske-informacijske-to%C4%8Dke/searchelected.htm?kolesarske_informacijske_
tocke=0&srch=1&srchtype=sel&sqlst=2919&lng=1
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat - kako se urejajo stvari z tovarno? Župan – uporabno dovoljenje bo
potrebno pridobiti za celotno zgradbo. Izveden je bil pregled nujnih sanacij, ki ga je opravilo
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podjetje Atrij in predvidena minimalna vrednost za sanacijo je 20.000,00 EUR. Nadalje župan
pove, da je en izmed predlogov občinske uprave ta, da občina vzame kredit v tej višini in ga
odplačuje z najemnino. Svetnik Boštjan Krivec – je imel naslednje pomisleke. Prvi: vrednost
je najverjetneje prenizka; drugi: ali si občina glede na to da gre v veliko investicijo še lahko
privošči dodatni kredit? Kot rešitev predlaga, da podjetnik Milan Puhan za najemnino založi
ta sredstva, kar po eni strani pomeni, da se razbremeni občina na drugi strani pa zagotovi, da
podjetnik Milan Puhan ostane v zgradbi vsaj 5 let. Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo
vsi svetniki.
Občinska uprava pripravi čistopis popisa nujnih del za pridobitev ponudb za izvedbo
sanacije tovarne in pridobitve uporabnega dovoljenja.
Svetovalec župana Boštjan Horvat predstavi prejete ponudbe za sanacijo ceste v malem
Kobilju, ki so vse bile višje od 20.000,00 EUR. Razvije se kratka debata v kateri se svetniki
strinjajo, da
Svetnik Pavel Horvat – ali je bil narejen končni prevzem med občino in Cestnim podjetjem za
dela, ki so bila navedena v zapisniku obnovi vaškega jedra. Svetovalec župana III – končni
prevzem še ni bil izveden, ker Cestno podjetje še ni izpolnilo vseh svojih obveznosti.
Ker ni dodatnih predlogov in pobu župan zaključi to točko dnevnega reda.
K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Župan predstavi člane Komisije za odpiranje vlog prispelih na javno naročilo, ki naj bi jo na
predlog župana sestavljali:
- Brigita Banotai
- Robert Recek
- Pavel Horat
Svetniki se s predlogom strinjajo. Svetnik Pavel Horvat – predlaga da se kot predstavnik
Občinskega sveta imenuje kateri drugi član. Svetnik Darko Gjerek izpostavi, da ga je pri
pregledu zmotilo, da se ni povečala površina dvorane, kot je to bilo predvideno in
dogovorjeno. Župan – arhitekti so naredili neke preureditve, detajlno pa se to ni preverjalo.
Svetnik Boštjan Krivec – upoštevan ni bil tudi sklep 55a, da se za vsako pisarno predvidi
števec za porabo električne energije. Župan – pred oddajo je bilo z projektantom dogovorjeno,
da bodo za društvene prostore predvideni podštevci za večjo preglednost in obračunavanje
stroškov. Razvije se kratka debata na to temo.
Svetnik Darko Gjerek – kako se bo v vmesnem času zaračunavalo električno energijo
društvom, pri katerih ni povsem razvidna poraba, kot so kulturno društvo, ki uporablja
dvorano, Društvo upokojencev in Društvo mladih, ki prav tako porabljajo električno energijo?
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Župan poraba teh društev je minimalna. Svetnik Darko Gjerek – to ni pošteno do gasilskega
in športnega društva. Razvije se kratka debata.
Župan poda predlog Imenovanje članov občinskega sveta kot predstavnike v društvih. Za
predstavnika Turističnega društva Saša Fras; Kulturno društvo Emil Bukovec; Gasilsko
društvo Gjerek Darko; Društvo upokojencev Krivec Boštjan; Lovska Družina Ferencek
Tomaž; Vinogradniško društvo Janez Gašparič in Športno društvo Pavel Horvat. Razvije se
kratka debata v kateri menjata svetnika Darko Gjerek in Janez Gašparič. Na podlagi
navedenega se predlaga naslednji:
Imenujejo se člani občinskega sveta kot predstavnike v društvih: Za predstavnika
Turističnega društva Saša Fras; Kulturno društvo Emil Bukovec; Gasilsko društvo Janez
Gašparič; Društvo upokojencev Krivec Boštjan; Lovska Družina Ferencek Tomaž;
Vinogradniško društvo Gjerek Darko in Športno društvo Pavel Horvat.
Župan predlaga naslednji:
Sklep št. 81:
V Komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah se imenujejo:
Za predsednika:
1. Ferencek Tomaž, predsednik
Za člane:
2. Bukovec Emil, tajnik
3. Krivec Boštjan, član
4. Sep Evgen, član
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan predstavi posredovano pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Zadolži se občinska
uprava, da se poveže z Zdravkojem, in se mu predlaga, da se sanira cesta ''spodnja gošča –
državna meja'', če pa ni možno pa sam določi/predlaga ceste, ki bodo sanirane/vzdrževane.
Župan predstavi izvedene aktivnosti, zasaditev cipres in postavitev namakalnega sistema,
remont čistilne naprave.
Župan prebere dopis Društva medobčinskih nogometnih sodnikov, ki v njem prosijo za
donacijo ob okrogli obletnici. Svetniki predlagajo naslednji:
Sklep št. 82:
Društvu medobčinskih nogometnih sodnikov ob obletnici donira občina Kobilje 50,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
pa je glasoval 1 član. Sklep je sprejet.

-9-

OBČINA KOBILJE
OBČINSKI SVET
Kobilje 35
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 2 579 92 20
E-mail: obcina@kobilje.si

Župan predstavi popis premoženja župnišča. Na temo se razvije kratka debata v kateri pridejo
svetniki do zaključka, da je potrebno vrednost znižati, ker je precenjeno in nobena
zavarovalnica pri morebitni nezgodi ne bo priznala teh vrednosti. Župan zadolži svetnika
Emila Bukovca, da opredeli realno vrednost premoženja.
Župan predstavi sklep o imenovanju podžupana občine Kobilje. Za podžupana se imenuje
svetnik Janeza Gašpariča.
Svetnik Boštjan Krivec – vpraša ali je svetnikom poznana vsebina pogodbe med Občino
Kobilje in Gasilskim društvom. Nadalje trdi, da je v pogodbi bila kršena pristojnost župana.
Župan zanika trditev. Svetnik Boštjan Krivec predlaga da se pogodba posreduje vsem
svetnikom.
Svetovalec župana III Boštjan Horvat pove, da bo občina na podlagi telefonskega pogovora
prejela pozitivno mnenje za razgrnitev OPN-ja. Nadalje predstavi pogovore z podjetjem
MITOS d.o.o., s katerim se občinska uprava pogovarja o projektu pri gramoznici, kjer
navedeno podjetje načrtuje turistični projekt. Svetnike seznani tudi o inšpekcijskem pregledu
Kataloga informacij javnega značaja, ki je našel določene pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno
odpraviti do začetka junija.
Svetnik Tomaž Ferencek predstavi potek seje Odbora za kmetijstvo na temo komasacije na
kateri so se člani uspeli dogovoriti g. Vrešnikom da se še enkrat poskuša komasirati. Potrebno
je pripraviti seznam vseh lastnikov, ki imajo več kot 1 hektar obdelovalnih površin. Razvije
se kratka debata na to temo v kateri župan pohvali delo odbora.
Glede parcele za prodajo kmetijskih zemljišč in najemnine za uporabo se bo Odbor še
sestal.
Župan pove, da bodo javni delavci v prihodnje šteli promet z namenom posredovanja
podatkov na direkcijo za sanacijo državne ceste skozi Občino Kobilje.
Svetnik Emil Bukovec spomni, da na 1 izredni seji občinskega sveta ni bil sprejet sklep o ne
izdajanju dokumentov dolžnikom zato predlaga da se sprejme na tej seji. Župan se strinja in
predlaga naslednji:
Sklep št. 83:
Tistim občanom, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti do občine, občinska uprava ne
izdaja dokumentov (potrdilo o namenski rabi zemljišča, fotokopije, fax…)
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Emil Bukovec vpraša kako je z situacijo suhe struge potoka pri mlinu ali se ga lahko
prekategorizira v travnik? Občinska uprava se zadolži da se bo preverilo in se poda
informacija.
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Na koncu se novo imenovani podžupan zahvali županu za zaupanje in upanje na še naprej
dobro sodelovanje z svetniki in občinsko upravo.
S tem je tudi ta točka dnevnega reda izčrpana in župan zaključi sejo.
Seja se zaključi ob 22.00 h
Zapisal:
Boštjan Horvat, univ.dipl.ekon.
Svetovalec župana III

Stanko GREGOREC
Župan Občine Kobilje
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