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: 10.09.2012

ZAPISNIK
9. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 17.08 .2012 ob 16. uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Tomaž Ferencek, Emil
Bukovec, Darko Gjerek, Pavel Horvat, Janez Gašparič in Saša Fras
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III. Boštjan Horvat, Vera Nemec
(zapisnikar)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Župan Stanko Gregorec v začetku pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga v
sprejem točko predlaganega dnevnega reda.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev predlogov prejemnikov Naziva častnega občana občine Kobilje, Plakete
občine Kobilje in Pisnega priznanja občine Kobilje
Sklep št. 173
Občinski svet soglasno potrdi predlagani dnevni red.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.

K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev predlogov prejemnikov Naziva častnega občana občine Kobilje, Plakete občine
Kobilje in Pisnega priznanja občine Kobilje
Župan Stanko Gregorec pojasni sklic izredne seje sklicane na podlagi 3. odstavka 23. člena
Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje, zaradi ne potrditve nobenega predloga sklepa na
dopisni seji z dne 15.08.2012 in zaradi potrebnega dokončnega oblikovanja programa
prireditve (z ali brez podelitve občinskih priznanj). Župan Stanko Gregorec preda besedo
svetniku Pavlu Horvat Predsedniku komisije za občinska priznanja.
Svetnik Pavel Horvat – najprej opozori, da je mnenja, da je bil sklic dopisne seje občinskega
sveta neregularen, saj se na dopisni seji ne more glasovati o zadevi, ki se financira iz
proračuna občine Kobilje. Župan odgovori, da se otvoritev centra za izvajanje kulturne
dejavnosti ne bo financirala iz proračuna, ampak iz donatorskih sredstev. Svetnik Pavel
Horvat pove, da je Komisija za občinska priznanja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih in
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nagradah Občine Kobilje obravnavala predloge kandidatov priznanj in pripravila končni
predlog in ga posredovala občinski upravi in občinskemu svetu, ki nato odloča o predlogih
kandidatov.
Svetnik Pavel Horvat je nadalje predstavil sam potek seje komisije, predhodno pa izpostavi,
da so bili zamujeni roki določeni v Odloka o priznanjih in nagradah Občine Kobilje, za razpis
zbiranja ponudb. Komisija za občinska priznanj se je sestala na seji 10.08.2012 v sestavi
Pavel Horvat (predsednik komisije), Daniel Penhofer, Janez Gašparič in Ivica Fras. Do
razpisanega roka je prispela samo ena pisna vloga in sicer s strani Društva upokojencev
Kobilje, ki je predlagala g. Evgena Žoharja iz Motvarjevec z utemeljitvijo za pisno priznanje
občine Kobilje. Glede na to, da je prispela samo ena vloga, so bili člani komisije pozvani, da
ustno predlagajo morebitne dodatne kandidate, na kar je član Janez Gašparič v imenu Društva
vinogradnikov predlagal g. Oskar Trajberja in g. Avgusta Gjereka starejšega, za katerega pa
se je naknadno preverilo in je že prejel priznanje občine Kobilje. Komisija je s strani
gospodarstva predlagala in obravnavala podjetji Elektromontažo Puhan d.o.o. in Trgovino
Jeneš s.p., za slednjo se je komisija tudi odločila in predlagala, da se ji podeli pisno priznanje
občine Kobilje. Član Janez Gašparič je v imenu gasilskega društva Kobilje prenesel predlog
za kandidata g. Franjo Patafta iz Mihovljana za podelitev plakete občine Kobilje. V
nadaljevanju seje Komisije se je odprla diskusija, v kateri je članica Ivica Fras predlagala, da
se za občinsko priznanje predlaga tudi oseba s področja športa nakar je predlagala g. Avgusta
Bukovca (hiš. št. 192) nakar se je razvila debata, v kateri je komisija obravnavala več
različnih imen med drugim tudi g. Marjan Maučeca. Po končani debati je predsednik komisije
Pavel Horvat člane vprašal ali se naj predloga napišeta na listo 1 za priznanje, a s strani
svetnikov ni bilo odziva, zato nista bila dodana na listo za priznanje. Prav ta debata o
imenovanju g. Avgusta Gjereka je kasneje sprožila negativne govorice oz. nesoglasje v
občini. Svetnik Janez Gašparič pojasni svoje videnje seje komisije in pove, da je Ivica Fras v
prosti debati predlagala g. Avgusta Bukovca, nakar je član Daniel Penhofer komentiral, da je
imenovani bil v preteklosti res zelo aktiven trenutno pa ni več tako aktiven. V nadaljevanju
seje pa se o tem predlogu kljub pozivu predsednika ni glasovalo. Svetnik Saša Fras na podlagi
povedanega pove, da je mnenja, da je bila seja komisije slabo vodena in doda, da sam o
dotični zadevi ne bi vedel nič, če ne bi bil sam udeležen v neprijetnem dogodku, ko ga je g.
Avgust Gjerek na cesti ogovoril in zaradi dezinformacij, ki jih je prejel s strani določenih
članov komisije, verbalno napadel, za kar se mu je sicer pozneje, ko je prejel prave
informacije tudi opravičil. Iz navedenega razloga predlaga, da se v čim krajšem možnem času
imenujejo novi člani Komisije za občinska priznanja.
Svetnik Pavel Horvat ponovi, da je sejo vodil v obliki dialoga z vsemi člani, kar pomeni, da je
vsak član imel možnost predlagati glasovanje posameznega prejemnika občinskih priznanj.
Prav tako je komisija za občinska priznanja obravnavala predlog za naziv častnega občana
občine Kobilje, za katerega je bil predlagan dr. Miran Mulec, ki ga je predlagala članica
komisije Ivica Fras, z obrazlago, da je imenovani prvi občan občine Kobilje z znanstvenim
doktoratom (iz fizike pridobljenim na Graški univerzi) s stalnim prebivališčem v občini, s
čimer je prispeval k promociji občine; vendar pa predlog ni bil potrjen, vseeno pa ga je
komisija posredovala v obravnavo občinskemu svetu. Svetnik Pavel Horvat še enkrat poudari,
da bi se s sklicem izredne seje že prej izognili ne ljubim komentarjem.
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Župan Stanko Gregorec oporeka povedanemu, ker je občinska uprava storila vse, da bi
občinski svet lahko glasoval o kandidatih za priznanja in da bi bila vabila ob otvoritvi centra
za izvajanje kulturne dejavnosti z programom prireditve (z ali brez podelitve občinskih
priznanj) čim prej oz. pravočasno odposlana. Razvije se kratka razprava na temo »kodeks
etike« v odborih in komisijah. Svetniki predlagajo, da se v bodoče sestavi lista možnih
kandidatov za prejem priznanj v časovnem obdobju ( 4 let) oz., da se taka priznanja ne
podeljujejo, ker jih podeljujejo društva. Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se v zapisnik
zapiše dopolnitve, ki jo je poslal svetnik Saša Fras, da komisija ni glasovala o predlogu
kandidata za priznanje Avgustu Bukovec, ker ni bil podan predlog za glasovanje.
Župan Stanko Gregorec prebere pet predlaganih sklepov in jih da posamezno na glasovanje:
Prelog sklepa št. 174:
Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za občinska priznanja: Pisno priznanje
občine Kobilje prejme:g. Evgen Žohar (predlagatelj Društvo upokojencev) Za aktivno in
prizadevno delo kot član društva upokojencev
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.

Prelog sklepa št. 175:
Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za občinska priznanja: Pisno
priznanje občine Kobilje prejme Trgovina Jeneš (predlagatelj Komisija za občinska
priznanja) Za ohranjanje trgovine v občini Kobilje in za pomoč društvom
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Prelog sklepa št. 176:
Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za občinska priznanja: Plaketa občine
Kobilje se podeli g. Franju Patafti ( Mihovljan) (predlagatelj Janez Gašparič in Gasilsko
društvo Kobilje). Za dolgoletno povezovanje/sodelovanje med občino Kobilje, občino
Mihovljan in Mestno občino Čakovec ter aktivno sodelovanje z društvi iz občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Prelog sklepa št. 177:
Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za občinska priznanja: Plaketa občine
Kobilje se podeli g. Oskarju Trajberju (predlagatelj Društvo vinogradnikov Kobilje) Za
dolgoletno delo kot aktiven član (med drugim tudi predsednik) Društva vinogradnikov
Kobilje in član upravnega odbora VINIS ter velik prispevek pri promociji kobiljskih vin.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
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Prelog sklepa št. 178:
Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog za Naziv častnega občana Občine Kobilje:
Naziv častnega občana Občine Kobilje prejme: dr. Miran Mulec (predlagatelj Ivica Fras)
Prvi občan občine Kobilje z znanstvenim doktoratom (iz fizike pridobljenim na Graški
univerzi) s stalnim prebivališčem v občini, s čimer je prispeval k promociji občine.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA ni glasoval noben član, PROTI
je bilo 7 članov. Sklep ni sprejet.
Župan Stanko Gregorec na kratko omeni, da je mag. Igor Teršar direktor JSKD-ja sprejel
vlogo slavnostnega govornika na otvoritvi centra za izvajanje kulturne dejavnosti, na kar je
naslednji dan prišel odgovor iz kabineta predsednika republike, da predsednik republike
Slovenije dr. Danilo Turk sprejema vabilo za slavnostnega govornika na otvoritvi.
Tehnični pregled Centra za kulturne dejavnosti bo opravljen po otvoritvi. Svetnik Darko
Gjerek vpraša, kako daleč so pogovori glede čiščenja potoka. Svetovalec Boštjan Horvat
odgovori, da smo zaprosili za ponudbe, ki so nam jih poslali Legartis d.o.o. v vrednosti
3.000,00 € in Vodno gospodarstvo Murska Sobota v vrednosti 5.000,00 €, kar bi s popustom
prišlo na 2.500,00 €.
Seja končana ob 17.00 uri.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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