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

Datum: 2.3.2021
ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila dne 2.3.2021 ob 17.00 uri
v kulturni dvorani Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Darko Horvat, Pavel Horvat, Saša Fras, Tomaž
Zver, Borut Bukovec
ODOSTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boris Nemet in Dominik Ferencek, ki sta se
opravičila
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin – računovodkinja, Sabina Toplak –
direktorica občinske uprave.
SEJO JE VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji
dnevni red, ki ga je dal na glasovanje:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Odkrij območje LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini«
4. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2021 – druga obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Obravnava vloge za izdajo soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu
Pomurskih lekarn za leto 2021
6. Predlogi in pobude
7. Razno
Sklep št. 127
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 12. redne seje
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb.
Sklep št. 128
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnik 12. redne seje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Sklep št. 129
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z realizacijo/uresničevanjem sklepov.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkrij
območje LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini«
Župan je predstavil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkrij območje
LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini« z akronimom »Odkrij nas« in
pokazal prisotnim tudi skice predvidenih vzdrževalnih del na Panonski domačiji v
gospodarskem delu ter nadstreška za čez 200 let staro mlatilnico. Tako se bodo v okviru
skupnega projekta večih partnerjev iz sredstev LAS delno sofinancirala navedena dela in
Panonska domačija na Kobilju bo ena od turističnih točk kot učilnica na prostem na območju
LAS PDL. Nato je župan odprl razpravo.
Tomaža Zvera je zanimalo, kako je z vinoteko v teh prostorih, nakar je župan odgovoril, da se
Društvo vinogradnikov Kobilje prijavlja na projekt LAS, v okviru katerega bi nabavili novi
odlagalni pult. Potem bi se vinoteka obnovila.
Pavel Horvat je predlagal, da bi se vzporedno ali pa naknadno opravila tudi vzdrževalna dela
na sami stavbi, saj ponekod odpada omet zaradi prisotne vlage, čeprav je urejena kurjava.
Saša Fras je povedal, da bi bilo potrebno hiši dati neko vsebino, zagotoviti redno kurjavo in
tako bi se tudi zmanjšala vlaga.
Po razpravi je bil sprejet
Sklep št. 130
Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi DIIPa za naložbo »Odkrij območje LAS Pri dobrih
ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini«, ki ga je izdelal: Mojca Makovec Haložan, TRS
Renkovci in Peter Beznec ter Ana Šabjan, CZR MS februarja 2021. Sklep o potrditvi DIIPa
je priloga in sestavni del tega zapisnika.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2021 – druga obravnava
Računovodkinja Milena Antolin je ponovno predstavila predlagani Proračun Občine Kobilje
za leto 2021 in povedala, da je bil predlog proračuna obravnavan tudi na delovnih telesih
občinskega sveta (zapisniki odborov so v prilogi tega zapisnika) ter v javni obravnavi,
objavljen na spletni strani občine. Nadalje je povedala, da se del sredstev LAS zagotovi za
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projekt LAS Mladi in energija ter zdravo okolje, ki je bil zajet že v lanskem proračunu,
vendar bo realizacija projekta šele v letošnjem letu.
Župan je povedal, da bo projekt Mladi in energija ter zdravo okolje izveden skupaj z Lokalno
energetsko agencijo za Pomurje, in je 80 % sofinanciran iz sredstev LAS PDL. Smiselno ga
bo izvajati v OŠ Kobilje, ki je bila energetsko sanirana, saj gre za pilotski sistem spremljanja
rabe energije z on line prikazom, organizacijo energetskih dni, izdelavo brušur in delovnih
listov… Nato je župan še povedal, da bo glede na terminski plan izvedbe projekta »Odkrij
nas« možno del sredstev že med letom uporabiti za sanacijo Panonske domačije, kar bi
prerazporedili z rebalansom proračuna, nato pa je odprl razpravo po predstavitvi proračuna.
Boruta Bukovca je zanimalo, kako je s selitvijo habitata iz obrtne cone in predlagal, da bi se
del zemlje od kolesarske poti lahko uporabil v ta namen.
Župan je odgovoril, da je to načeloma možno, v kolikor pa bi se odločili za gradnjo
stanovanjske soseske, habitata niti ne bi bilo potrebno seliti.
Saša Fras je menil, da bi mogoče manjše jezero predstavljalo dodan vrednost.
Po razpravi je bil sprejeti
Sklep št. 131
Občinski svet Občine Kobilje je opravil drugo branje Proračuna Občine Kobilje za leto
2021 in sprejel Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2021, ki se objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin. Tabelarični del z obrazložitvijo proračuna ter Odlok o proračunu
so v prilogi kot sestavni del tega zapisnika.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Obravnava vloge za izdajo soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Pomurskih lekarn
za leto 2021
Župan je pozval Saša Frasa kot člana sveta Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, da na
kratko predstavi program dela Pomurskih lekarn.
Saša Fras je poročal o aktualnem dogajanju v Pomurskih lekarnah in povedal, da je za nas
lekarna v Dobrovniku izrednega pomena, prav tako pa si prizadevajo, da bi podaljšali delovni
čas lekarne v Lendavi oz. uvedli dežurstvo.
Darko Horvat je povedal, da ga veseli, da Pomurske lekarne delajo uspešno in se strinjal, da je
za Kobilje lekarna v Dobrovniku zelo pomembna.
Program dela in finančni načrt Pomurskih lekarn za leto 2021 je obravnaval tudi odbor za
negospodarstvo, ki ni imel nobenih pripomb (priloga zapisnik odbora).
Nato je bil sprejeti
Sklep št. 132
Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu
Pomurskih lekarn za leto 2021.
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K 6. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Borut Bukovec je predlagal, da bi bilo potrebno urediti pot na Vilicaj, na pobudo občana
Jožefa Miholiča v dolžini vsaj 50 m po možnosti asfaltirati. Pavel Horvat je povedal, da bi
zaenkrat dali mleti asfalt na tej poti pa tudi na nekaterih drugih poteh.
Župan je povedal, da bi najenostavnejša rešitev bila komasacija, saj smo v roku 10 let vložili
okrog 100.000 € v poljske poti, pa še vedno niso trajno rešene.
Pavel Horvat je povedal, da se bo odbor poskušali dogovoriti z lastniki zemljišč in bo
občinskemu svetu predlagal možnosti ureditve poti.
Župan je svetnikom predstavil skico parcel s cesto, ki jih želi Leonn Turner urediti tako, da bi
naredil menjavo z občino. Povedal je, da je tu veliko lastnikov, ki bi se potem morali strinjati
z odkupom. Predlagal je, naj odbor za kmetijstvo poskuša najti rešitev in jo predstaviti
občinskemu svetu.
K 7. točki dnevnega reda
Razno
Župan je povedal, da je občina bila uspešna s pozivi za vključitev v storitve gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na sv. Martinu, saj jih je že 80 % vključenih,
ostali pa so dobili dodatni rok za vključitev, v kolikor tega ne storijo, pa se jih preda v
inšpekcijski postopek. Pozive za vključitev pa bodo prejeli tudi lastniki nepremičnin, ki živijo
le občasno v Kobilju.
Boruta Bukovca je zanimalo, ali smo že prejeli ponudbo za rušenje zadružnega doma, pa je
župan odgovoril, da ponudbe še nismo prejeli.
Tomaž Zver je povedal, da pregrada na potoku pušča, nakar je Pavel Horvat odgovoril, da bo
obvestil Vodno gospodarstvo.
Nadalje je Pavel Horvat povedal, da je v plan za letošnje leto zajeta preplastitev državne ceste
v odseku od mosta proti Malemu Kobilju.
Seja je končana ob 18.30 uri.
Zapisala
Sabina Toplak
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