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: 03.09.2011
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 22. junija 2011 ob 18.10 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 (predhodno obvestilo o zamudi),
Saša Fras (predhodno obvestilo o odsotnosti)
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III. Boštjan Horvat (zapisnikar), Tadeja
Madjar Stanjko (ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.)
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.
Predstavitev končne situacije projekta VZPOSTAVITEV CENTRA ZA
IZVAJANJE KULTUNE DEJAVNOSTI in odločitev o oddaji javnega naročila, na
podlagi zapisnika pogajanj.
Poročevalca: - Tadeja Madjar Stajnko (ZEU - Družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o.)
- Boštjan Horvat (Svetovalec župana III)
2.
Predlogi in pobude
3.
Razno
Svetnik Pavel Horvat predlaga dopolnitev dnevnega reda. Zanima ga, zakaj ni bil vabljen
predsednik Nadzornega odbora? Svetovalec župana III Boštjan Horvat odgovori, da je bil
vabljen kot tudi računovodkinja. Svetnik Boštjan Krivec poda pripombo da je potrebno tudi
na vabilu navesti vabljene. Razvije se kratka debata Svetovalec župana III pove, da bo
predlog upošteval pri naslednjem vabilu.
Župan da ponovno na glasovanje dnevni red:
Glasovanje: ZA: 4 PROTI: 1
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 4 članov, PROTI
pa je bil 1član občinskega sveta. Predlog dnevnega reda je bil sprejet.
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K 1. točki dnevnega reda:
Predstavitev končne situacije projekta VZPOSTAVITEV CENTRA ZA IZVAJANJE KULTUNE
DEJAVNOSTI in odločitev o oddaji javnega naročila, na podlagi zapisnika pogajanj.
Župan preda besedo poročevalcema t.j. Svetovalcu župana III Boštjanu Horvatu in arhitektki
Tadeji Madjar Stajnko. Svetovalec župana III Boštjan Horvat na kratko predstavi kronološki
pregled poteka samega javnega naročila, ki so ga v pisni obliki prejeli svetniki kot gradivo.
Seznani jih z zadnjo ponudbo, ki so jo prejeli v torek 21. junija na pogajanjih, ki je
749.856,13 EUR.
Tadeja Madjar Stajnko predstavi spremembe, ki so nastale pri projektu in stvari, ki so se pri
pogajanjih spremenile. Pove, da projekt vključuje vse tudi notranjo opremo, ureditev
okolice… Članom občinskega sveta na kratko predstavi končno situacijo zgradbe. Nadalje jim
predstavi tudi racionalizacijo oz. prilagoditve, ki so bila potrebna za doseganje nižje ponudbe.
Te spremembe so zmanjšanje akustičnega stropa, kvaliteto parketa in keramike, električna
napeljava… Racionalizacija pa ne pomeni, da gre za slabo kvaliteto namreč v prvotnem
popisu so bili zajeti najdražji materiali in znamke, ki bistveno ne spremenijo kvaliteto končne
izvedbe. Razvije se kratka debata, v kateri svetniki postavijo vprašanja arhitektki. Svetnik
Pavel Horvat vpraša kakšna je bila vrednost, ki je bila predstavljena na zboru občanov.
Svetovalec župana Boštjan Horvat odgovori, da je bila vrednost, ki so jo prejeli občani v
prilogi k vabilu 671.000 EUR brez DDV. Nadalje svetnik Pavel Horvat poudari, da je glede
na povedano zdaj material dosti slabši. Arhitektka Tadeja Madjar Stajnko odgovori, da so
novi materiali, sploh niso slabi gre namreč za materiale, ki se uporabljajo za javne zgradbe.
Prvotni materiali pa so bili nadstandardni, ki se uporabljajo v hotelih. Naslednja stvar, ki jo
izpostavi svetnik Pavel Horvat je površina dvorana, zanima ga zakaj ni bil upoštevan predlog
da se le ta poveča. Arhitektka Tadeja Madjar Stajnko pove, da se je dvorana glede na idejno
zasnovo, ki je bila predstavljena na zboru občanov povečana in sicer za več kot 30 cm, kot so
to trdili nekateri svetniki. Prav tako ga nadalje zanima, kakšen je opečni tlakovanec, ki je
predviden v dvorani. Arhitektka Tadeja Madjar Stajnko odgovori, da je podoben keramiki s
tem da je dosti bolj trpežen in zaradi glinarstva, ki je bilo za ta kraj značilno tudi estetsko
primernejši od keramike. Svetnik Pavel Horvat doda še, da je zdaj tako ali tako prepozno in ni
mogoče več nič spremeniti, žalostno pa je po njegovo, da se o tem niso prej pogovarjali (pred
oddajo projekta na ministrstvo), kot je tudi sam zahteval. Župan odgovori, da so se o tem
pogovarjali, predlogi so bili upoštevani, pred oddajo pa zaradi časa ni bilo mogoče projekta
predstaviti še enkrat, kajti če bi pred oddajo želeli še kaj spreminjati projekta najverjetneje
nebi oddali oz. bi ga oddali šele januarja kar pa bi lahko ogrozilo projekt predvsem zaradi
situacije v gospodarstvu, kajti tisti ko so oddali na januarski rok še vedno nimajo pogodb s
strani SVLR-ja. Na koncu svetnik Pavel Horvat vpraša še, zakaj se je končna vrednost tako
zelo povečala in zrasla na nekaj čez 900.000,00 EUR in kako je možno, da je zdaj ponudbena
cena toliko nižja ali to pomeni, da je zdaj kvaliteta toliko slabša. Podžupan Janez Gašparič
odgovori, da se ne more strinjati s tem ampak mora potrditi prejšnjo izjavo arhitektke Tadeje
Madjar Stajnko, da so novi materiali še vedno visoko kakovostni. Razvije se ostra debata na
to temo v kateri sodelujejo župan, svetnik Boštjan Krivec, Pavel Horvat in arhitekta Tadeja
Madjar Stajnko. Svetnik Emil Bukovec vpraša koko je z priključkom na kanalizacijo,
arhitektka mu odgovori, da je predvideno prečrpališče in priključitev na jašek čez cesto.
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Svetnik Boštjan krivec izpostavi zbiranje meteorne vode za rabo v kotličkih kor ekološko
rešitev, ki jo podpira država. Arhitektka mu odgovori, da glede na minimalno porabo sistem
nebi bil smiseln. Nadalje svetnik Boštjan Krivec vpraša kako je z poplavnostjo na tem
območju glede na to da je zraven potok in kako je z dostopom za invaleide. Arhitektka – bila
je opravljena študija poplavnosti. Glede dostopa do občine za invalide pa izpostavi, da je
urejeno, saj je občina v pritličju. Svetnik Boštjan Krivec vpraša kako si občina predstavlja
prenos lastništva v dveh letih, glede na to, da ni potrebno kupiti, kajti lahko se zgodi, da po
končani investiciji gasilsko društvo ne bo hotelo prepisati parcele na občino. Župan odgovori,
da je potrebno imeti malo zaupanja, vsekakor pa se bo poskusilo urediti lastniške stvari čim
prej in se ne bo čakalo do konca. Svetnik Pavel Horvat vpraša kako je z DDV-jem ali je
upravičen strošek. Svetovalec župana III odgovori, da DDV je upravičen strošek. Svetnik
Pavel Horvat vpraša kako je z nadzorom? Svetovalec župana III mu odgovori, da nadzor v
končno vrednost še ni zajet in bo predvidoma znašal nekaj več kot 15.000,00 EUR, ki je
upravičen strošek. Svetnik Boštjan Krivec vpraša koliko je zdaj lastni delež občine za 2 leti.
Župan mu odgovori da skupaj z nadzorom cca. 220.000 EUR. Razvije se ostra debata v kateri
sodelujeta župan in svetnika Boštjan Krivec in svetnik Pavel Horvat. Svetnik Boštjan Krivec
vpraša ali je občinski proračun sposoben kriti lastni delež in omogoča še prijavo kakšnih
projektov. Župan odgovori, da glede na trenutno situacijo je to možno tudi za odprte manjše
projekte, saj je pri njih lastni vložek majhen. Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi
svetniki. Svetnik Darko Gjerek na podlagi povedanega predlaga, da se še enkrat skliče zbor
občanov in se še enkrat pridobi potrditev s strani občanov, da pa nebi bilo napačne razlage
predloga pove, da je sam za to da se gre v investicijo edino kar želi je mnenje javnosti pri
odločitvi. Župan odgovori, da so občani svoje rekli tudi tiski ki vodijo gasilsko društvo so
rekli ja čim prej se naj izvaja. Razvije se ostra debata v kateri župan izrazi svoje
nezadovoljstvo. Svetnik Pavel Horvat se strinja z svetnikom Darkom Gjerekom da se gre na
zbor občanov saj se lahko iz tega razvije samo dobra stvar, hkrati pa se pridobi širše mnenje.
Svojo odločitev argumentira z tem, da so svetniki v tem primeru spet postavljeno pred zid saj
se morajo takoj odločiti. Mogoče bi, če bi imeli več časa za razmislek razmišljali drugače.
Razvije se ostra debata med županom in svetnikom Pavlom Horvatom. Svetnik Boštjan
Krivec vpraša ali je DDV sigurno opravičen strošek. Svetovalec župana III odgovori da je in
prinese pogodbo s strani SVLR-ja v kateri pa ne najde podatka in zato obljubi, da bo naslednji
dan informacijo preveril pri SVLR-ju. Svetnik Emil Bukovec pove, da v primeru da je DDV
upravičen strošek nima zadržkov glede potrditve investicije. Župan poudari, da se svetniki
morajo zavedati, da v primeru, da se odločijo proti investiciji izgubi občina sredstva v višini
540.000,00 EUR, kajti prerazporeditev sredstev sigurno ne bo in bodo morali to opravičevati
pred občani. Svetnik Emil Bukovec izpostavi, da pričakuje in predlaga, da se v primeru, da se
gre v investicijo čim prej podpiše tudi pogodba med gasilci in občino oziroma se v določenem
roku npr. 3 mesecev uredi prenos parcele na občino in razparcelacija.
Na podlagi povedanega župan predlaga naslednje predloge sklepa :
Predlog sklepa:
S predlogom za izgradnjo večnamenske zgradbe se gre na zbor občanov, na katerem se
predstavi končna varianta investicije.

-3-

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

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA sta glasovala 2 člana, PROTI
so glasovali 4 člani. Sklep ni bil sprejet.
Sklep št. 96:
Gre se v investicijo Vzpostavitev centra za izvajanje kulturne dejavnosti, če je DDV
upravičen strošek.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
je glasoval 1 član. Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 97:
Ne gre se v investicijo Vzpostavitev centra za izvajanje kulturne dejavnosti, če DDV ni
upravičen strošek ampak se s predlogom za izgradnjo večnamenske zgradbe gre na zbor
občanov, na katerem se predstavi končna varianta investicije in občani odločijo o tem ali
naj se gre v investicijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval noben član. Sklep je bil sprejet.
Župan izpostavi, da bo v primeru, da zadeva ne bo realizirana ponudil svoj odstop, saj je
občanom pred volitvami obljubil realizacijo tega projekta. Razvije se kratka debata v kateri
sodelujejo vsi svetniki.
S tem se ta točka dnevnega reda zaključi in župan kot vodja občinskega sveta pove, da
razmišlja da bi na podlagi poteka sejo najraje zaključil, vendar ker je naslednja točka nujno jo
bo še predstavil.
K 2. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Župan predstavi dopis občine kobilje, ki so ga svetniki prejeli kot prilogo k vabilu. Razvije se
kratka debata na to temo v kateri sodelujejo vsi svetniki in v kateri se večina svetnikov strinja,
da je znesek sofinanciranja previsok kljub temu iz moralnega vidika potrebno delno
sofinancirati. Na podlagi povedanega župan predlaga naslednji:
Predlog sklepa:
1. Občinski svet zavrača predstavljeni sklep sofinanciranja zdravstvene postaje in
lekarne Dobrovnik.
2. Občinski svet potrjuje, da je občina Kobilje pripravljena določeno vsoto sofinancirati
vendar v letih 2011 in 2012 nima predvidenih sredstev za sofinanciranje. Kolikšen
delež bo občina Kobilje namenila in kdaj Vas bomo obvestili ko bo zadevo
obravnaval in sprejel občinski svet.
Svetnik Boštjan Krivec izpostavi, da bi bilo smiselno, da je sklep bolj konkreten oz. da se
navede vrednost koliko se bo sofinanciralo. S tem se strinjata tudi svetnika Janez Gašparič in
Pavel Horvat.
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Župan izpostavi, da je nujno, da se čim prej še na dan seje izve ali je DDV upravičen strošek,
saj je bil oddan predlog za 21. člen v katerem smo namenili delež za ta projekt. Svetnik
Boštjan Krivec pove, da je občinska uprava naredila en korak pred sprejemom sklepa. Župan
odgovori, da je bilo to potrebno, saj se konec junija izteče rok za oddajo. Razvije se ostra
debata med županom in svetnikom Boštjanom Krivcem. Župan ponovno poudari, da na tak
način ne more delovati, ko se mu vedno stvari očitajo, čeprav glede vsakega evra vpraša
občinski svet za odobritev. S tem predčasno zaključi sejo in poudari, da se ta seja ne bo
nadaljevala. Edino dovoli še svetniku Tomažu Ferenceku, da predstavi potek aktivnosti pri
komasaciji. Pove, da mora kmetijski odbor g. Vrešniku sporočiti, kdaj naj pride občanom
predstavit potek komasacije.
Župan ob 20.30 h prekine sejo.
Seja se nadaljuje dne 22. junija 2011 ob 18.10 uri v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Krivec Boštjan, Darko Gjerek, Pavel Horvat,
Janez Gašparič in Saša Fras.
UPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bukovec Emil, Ferencek
Tomaž.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III. Boštjan Horvat.
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec.
Župan Stanko Gregorec v začetku pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga
dnevni red kot je bil posredovan na vabilu za sejo.
Predlagani dnevni red:
1.
Predlogi in pobude
2.
Razno
Svetnik Boštjan Krivec opozori, da 38. člen poslovnika ne govori o tem, Boštjan Horvat
odgovori, da bo še enkrat preveril.
Svetnik Pavel Horvat poda komentar na sklic same seje, na prejšnji seji je bilo dogovorjeno,
da se predlaga komisija za določitev datuma naslednje seje.
K 1. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Župan Stanko Gregorec predstavi pomen podpisa pogodbe Obramba pred točo, ki po
pričakovanjih ni bila obravnavana na seji Sveta regije, ampak je prenesena na naslednjo sejo
Sveta regije. Omeni, da so nekatere občine že podpisale pogodbo, zato predlaga, da se zadeva
doreče ali občina pogodbo podpiše ali ne. Svetniki se strinjajo z županom, da je glede na to,
da se je čas ko bi toča lahko nastala v letu 2011 praktično končal ni smiselno podpisati
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pogodbe, hkrati pa dodajo, da je potrebno preveriti katere občine so pogodbo podpisale in ali
je podpis sploh smiseln, če je ne podpišejo vse občine. Župan na koncu razprave prelaga, da o
tem ali se pogodba podpiše ali ne odloči Odbor za kmetijstvo, s predlogom se strinjajo vsi
svetniki.
Nadalje župan Stanko Gregorec povzame razgovor z predstavniki Tuša in Podjetnika Jeneš, ki
niso pripravljeni finančno sodelovati pri obnovi tovarne, razen z opremo trgovine. Svetnik
Boštjan Krivec predlaga javno zbiranje ponudb drugih trgovskih hiš. Svetovalec Boštjan
Horvat – podjetniku Jeneš in predstavniku trgovinske verige Tuš je bila ponujena tudi
varianta, da bi se njihov finančni vložek obračunal z najemnino in stroški, Kar bi za občino
pomenilo, da se podnajemnika zaradi lastnega vložka zaveže, da ostane v zgradbi do
prenehanja pogodbe. Svetniki povprašajo, ali ima občina pripravljen popis del in ovrednoteno
vrednost investicije, s katero bi lahko nastopili pri zbiranju ponudb. Svetovalec župana
Boštjan Horvat odgovori, da občina takega popisa nima ampak je v fazi pridobivanja. Svetnik
Pavel Horvat vpraša kaj je z popisi ki jih je pripravilo podjetje ATRIJ iz Odrancev.
Svetovalec župana III Boštjan Horvat odgovori, da so popisi sicer še delno uporabni vendar
jih je potrebno prilagoditi na novo situacijo. Razvije se kratka debata o pomembnosti obstoja
trgovine, šole, pošte, v kateri sodelujejo vsi prisotni.
Do 15.09.2011 se zadolži občinsko upravo, da pridobi idejni in finančni načrt obnove
tovarne. V primeru, da podjetnik Jeneš ne bo pripravljen sofinancirati obnovo trgovine
se z njim opravi razgovor v katerem se ga seznani, da bo občina uvedla postopek
zbiranja ponudb.
Župan Stanko Gregorec – z zakonom je bila ponovno uvedena sprememba namembnosti
zemljišč. Navedeno vpliva na odločitev o odkupu parcele Avgusta Bukovca, ki je bila v
razpravi saj bi ob morebitnem nakupu in prodaji moral investitor plačati spremembo
namembnosti, ki bi bila dosti višja kot pa sama kupnina parcele. Razvije se kratka debata v
kateri sodelujejo vsi prisotni.
Župan Stanko Gregorec se zadolži, da bo z Avgustom Bukovec uredil podpis pogodbe do
naslednje seje. Dinamika nakupa zemljišč ostane nespremenjena ne glede na
spremembo namembnosti.
Svetovalec Boštjan Horvat – dne 16.08.2011 je bila na RRA MURO posredovana ponudba za
prodajo parcele v OIC. Z RRA MURE, je občinska uprava prejela dopis, da se je na njih
obrnilo slovensko podjetje, ki izdeluje stavbno pohištvo z povpraševanjem po morebitnih
lokacijah za širitev proizvodnje. V ponudbi je občinska uprava ponudila ceno v višini 14
EUR/m2 glede na oceno cenilca. Razvila se je razprava o ceni zemljišča, v kateri svetniki
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predlagajo ponudbo nižje cene zaradi naravo varstvenih zahtev, s katerimi je potrebno
seznaniti morebitnega investitorja pri ogledu parcele.
Določi se cena prodaje zemljišča v industrijski coni, 1 € za m2.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da je potrebno stopiti v stik z podjetjem Benibeld glede
kupljene parcele v industrijski coni, znano je da je pridobljeno gradbeno dovoljenje nič pa se
ne dogaja. Na to temo se odpre krajša razprava v kateri sodelujejo vsi prisotni.
Svetnik Saša Fras predlaga, da se ga povabi na razgovor (sejo), da predstavi načrte in
terminski plan vzpostavitve proizvodnje.
Župan Stanko Gregorec nadaljuje z vprašanjem/pobudo svetnika Darka Gjereka, o
kmetijskem razpisu. Svetovalec župana III Boštjan Horvat predstavi razgovor z g. Sočičem, ki
opozarja, da je potrebno pripravljati dokumentacijo v kolikor se želi občina prijaviti na
razpise ki bodo ponovno odprti predvidoma ponovno oktobra 2011, izšla naj bi tudi 6 javni
poziv za razvoj regije. V kratki debati na temo razpisov predlaga svetnik Saša Fras ureditev
kolesarskih poti proti Bereku in prenovo mostu pri tovarni.
Svetovalec Boštjan Horvat se zadolži, da po elektronski pošti pošlje odborom pogoje
kmetijskega razpisa, ti pa pripravijo predloge za prijavo na razpise.
Župan Stanko Gregorec – seznani svetnike, da so preko Tomaža Gregoreca vzpostavili
kontakt z Stečajnim upraviteljem, v zadevi reševanja zgradbe pri igrišču, na žalost pa je le ta
do 15.092011 odsoten. Na podlagi telefonskega razgovora je občinska uprava prejela predlog
da se napiše dopis za vrednost, ki jo je občina pripravljena plačati za izbris hipoteke. Že na
prejšnji seji je bila o tem izpostavljena ta tema, kjer je bilo predlagano, da občina upniškemu
odboru ponudi poplačilo glavnice in stroškov kar predstavlja cca. 10.000,00 €. Svetniki so se
s predlogom strinjali in poudarili, da je navedeno potrebno rešiti čim prej.
Župan Stanko Gregorec – dogovori z Telemahom, Telekomom in Elektrom vztrajno potekajo,
obljubljeno je, da bo Telekom čim prej (v začetku septembra) vzpostavili sprejemni signal.
Glede Elektra Maribor in Telemacha pa je situacija še vedno nespremenjena, namreč še vedno
se dogovarjajo o sami ceni.
Župan Stanko Gregorec – predstavi aktivnosti občinske uprave po izpustu fekalij z
bioplinarne v Motvarjevcih.
Župan Stanko Gregorec – na kratko predstavi potek gradnje večnamenske stavbe, posebej
poudari pomembnost na novo speljanega odvodnjavanja meteorne vode, ki je napram drugih
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variant ekonomsko najbolj upravičena. Redno se opravlja nadzor nad gradnjo in tekoče
rešujejo nastali problemi.
Svetovalec Boštjan Horvat – predstavi razgovor z Bisolom za sončno elektrarno na strehi
osnovne šole. Predstavniki podjetja so opozorili, da v kolikor želi občina projekt sončne
elektrarne zaključiti v letošnjem letu, je potrebno takoj pristopiti k izbiri ponudnika. Razvije
se kratka debata, svetnik Boštjan Krivec predlaga da se opravi širša predstavitev prednosti in
slabosti investicije v sončno elektrarno, vsem zainteresiranim krajanom Kobilja.
Svetnik Darko Gjerek predlaga,ureditev brežine potoka z javnimi delavci pri hiš. št. 148.
Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi prisotni. Župan poudari, da smo ves čas v
stikih z vodnim gospodarstvom predvsem z g. Kustecom, ki pa so še vedno dokaj neodzivni in
težko določiti datuma sanacije mulja pri bazenu kakor tudi ureditev Čebiš potoka.
Župan Stanko Gregorec – da v obravnavo predloge projektov svetnika Boštjana Krivca:
1. Počivališče za avtodome
2. Ureditev javnega WC-ja
3. Ponovna oživitev prireditve tesarskih dnevov in ureditev strehe na gospodarskem
poslopju
4. Postavitev enotnih sporočilnih tabel
5. Ureditev skejt parka
6. Ureditev kolesarske poti od pokopališča do vinogradniške hišice - ki ga je mogoče
vključiti v kmetijske razpise
Na temo predlogov projektov se razvije debata, v kateri Svetnik Boštjan Krivec pri vsakem
predlaganem projektu razloži samo idejo projekta. Kot prvo idejo t.j. počivališče za avtodome
in ureditev javnega WC na parceli pri transformatorju, ki ni primerna za stanovanjski namen
predstavi, da v okolici krajinskega parka Goričko ni dosti takih počivališč in zato je mnenja,
da je ta lokacija idealna za tako rešitev. Ureditev javnega WC – ja je ideja z oddajo rpoejkta
na LAS, urejena. Pri predlogu o ponovni oživitvi prireditve tesarskih dnevov se razvije kratka
debata v kateri sodelujejo vsi prisotni in v kateri pridejo do zaključka, da ima občina dovolj
prireditev ki so že uveljavljene in potrebno je vspodbujati, da se ohranijo in nadaljujejo, kajti
vsako leto jih je težje ohraniti. Skejt park ni aktualen za Kobilje, lahko pa bi uredili igrišče za
mali nogomet oz. kaj drugega. Kot zadnji predlog je predstavljena ideja o ureditvi kolesarske
poti od pokopališča do vinogradniške hišice. Svetniki predlagajo, da se ta ideja združi z idejo
o ureditvi kolesarskih poti do Bukovniškega jezera.
Župan predlaga ureditev zeliščnega vrta na travniku od pokopališča do Čebiš potoka, po
razpravi med prisotnimi vrt ne spada na omenjeni travnik, lahko pa se postavijo klopi. Župan
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nadalje pojasni financiranje folklore - čevlji so plačani, obleke so v pripravi izdelave, zbrana
so sredstva z razpisa 800,00 € in 1.500,00 € kot dotacija Zavarovalnice Triglav.
Svetnik Saša Fras – predlaga sestanek z društvi na katerem bi bila izpostavljeno/predstavljeno
nadaljnje delovanje društev in kratka predstavitev načrtov programov za naslednje leto s
čimer bi se lahko pravočasno in brezplačno oddali programi predstav za naslednje leto raznim
oglaševalcem.
Župan Stanko Gregorec – poudari, utečene predstave dokazujejo, da se raznih prireditev
udeležuje peščica domačinov ter povabljeni gosti od drugod, brez katerih bi obisk predstav bil
zelo slab. Župan predlaga, da ne bi uvajali novih prireditev, ampak bi se osredotočili na že
utečene prireditve.
Svetnik Sašo Fras – kako je z lastništvom bloka št. 35a, ali imamo rezervni sklad. Svetovalec
župana III Boštjan Horvat odgovori, da je lastništvo preneseno na Občino Kobilje z izjemo
odkupljenih stanovanj, nimamo pa rezervnega sklada.
Zadolži se svetovalec župana III Boštjana Horvata, da poskrbi za ureditev in
vzpostavitev rezervnega sklada za stanovanja na Kobilje 35a in 16.
Nadalje svetnik Sašo Fras kako smo zadovoljni z upravljanjem podjetja »STAVBAR«, ker se
v bloku št. 16 pojavljajo problemi. Razvije se kratka debata na temo obračuna kurjave v bloku
Kobilje št. 16.
Svetnik Pavel Horvat – opozori, na obrtno cono kamor se vozi dovoljen in nedovoljen odpad.
Izpostavi/predlaga tudi, da bi bilo potrebno pokositi travo oz. očistiti jarek za meteorno vodo
pod Burjon, jarek proti gramoznici, jarek proti Lakošu – sicer je obljubil g. Vereš s posestva,
da ga bodo očistili, vendar tega še niso realizirali. Nadalje vpraša kdo je plačal sanacijo ceste
pri Darku Gjerek. Župan Stanko Gregorec odgovori, da je račun izstavljen v sklopu situacije
Cestnega podjetja občini, ki pa bo zahtevala plačilo od izvajalca vodovoda podjetnika
Horvata. Svetnik Pavel Horvat - kdo je plačal popravilo luči pri bloku št. 35. Župan in
svetovalec Boštjan Horvat odgovorita, da bo popravilo plačala občina, vendar bomo zahtevali
povračilo od Cestnega podjetja.
Svetnik Pavel Horvat izpostavi tudi problematiko glede plačila za 4 mesečno delo, ki ga je
opravljal na občini Kobilje v času od oktobra 2010 do januarja 2011. Razvije se kratka debata,
v kateri se ostali svetniki strinjajo, da v primeru, da je delo res opravljeno, se imenovanega
tudi primerno poplača.
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Župan izrazi nestrinjanje, vendar na podlagi mnenj svetnikov, zadolži svetovalca
Boštjana Horvat, da zadevo uredi.
Ker je dnevni red izčrpan župan zaključi sejo ob 20.00 uri.
Zapisala:
Vera Nemec
Strokovna sodelavka V.
Stanko GREGOREC
Župan Občine Kobilje
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