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Datum: 09.10.2014
ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela 26.09.2014 ob 16.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Pavel Horvat, Emil Bukovec,
Tomaž Ferencek, Darko Gjerek, Jani Gašparič
ODSOTEN: Saša Fras Darko Gjerek (opravičen izostanek)
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Robert Ščap, svetovalec župana III Boštjan
Horvat, Simona Bukovec (zapisnikar), Slavko Korošec (DESUS)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 24. redne, 11. Dopisne, 12. dopisne in 20 izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog Odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča v občini Kobilje – prva
obravnava
4. Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Kobilje v obdobju 20152020 – prva obravnava
5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva v občini Kobilje – prva obravnava
6. Poplave 2014
7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Kobilje
8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Kobilje
9. Predlogi in pobude
10. Razno
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga spremembo
dnevnega reda zaradi prejetih elektronskih sporočil s strani svetnikov in sicer, da se z
dnevnega reda umaknejo točke 3, 4, 5, in 7.
Emil Bukovec
Zanima ga ali obstaja kakšna povezava med 3. in 7. točko.
Boštjan Horvat pove, da med točkama ni povezave.
Boštjan Krivec
Kakšne so lahko posledice za občino, v kolikor OS danes ne bo razpravljal o spremembi
Odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča v Občini Kobilje.
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Boštjan Horvat
Ko OS sprejme spremembo Odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča v Občini Kobilje, ga
je potrebno poslati na ministrstvo za finance. Posledic za občino ne bi bilo, saj sprememba ni
predvidena v proračunu.
Pavel Horvat
Predlaga, da se iz dnevnega reda umakne tudi točka 8.
Boštjan Horvat
Glede na to, da je občina zamudila roke, ki so predvideni za sprejetje sklepa o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobilje, se je posvetoval z pravnikom,
kateri je povedal, da sprejetje sklepa ne vpliva, da je rok za predvideno sprejetje potekel, kajti
sprejetje sklepa je zgolj odločitev občinskega sveta.
Pove pa tudi, da so se točke 3, 4, 5 in 7 pripravile na zahtevo OS na 24. redni seji.
Spremembo dnevnega reda 25. redne seje da župan na glasovanje.
Sklep št. 380
Sprejme se predlagani spremenjeni dnevni red
1. Potrditev zapisnikov 24. redne, 11. Dopisne, 12. dopisne in 20 izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Poplave 2014
4. Predlogi in pobude
5. Razno
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnikov 24. redne, 11. Dopisne, 12. dopisne in 20 izredne seje
Župan Stanko Gregorec, predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnike.
Pavel Horvat
Zavrača zapisnik 20. izredne seje, saj manjka del debate o med županom in Pavlom Horvatom
o rekonstrukciji občinske ceste.
Boštjan Krivec
Predlaga ponovno poslušanje 24. redne seje saj je bila ta seja zaradi teme, izredno kočljiva.
Župan predlaga glasovanje, da se sprejmejo zapisniki 11. in 12. dopisne seje.
Sklep št. 381
Sprejme se zapisnik 11. dopisne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo vseh 6 članov.
SKLEP JE SPREJET.
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Sklep št. 382
Sprejme se zapisnik 12. dopisne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo vseh 6 članov.
SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dne
Realizacija/uresničevanje sklepov
Župan Stanko Gregorec seznani člane OS z potekom del ob obnovi občinske ceste od križišča
do vinogradniške hišice. Pove, da se bodo dela pričela v roku 10 dni. Besedo preda Boštjanu
Horvatu.
Boštjan Horvat
Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Legartis d.o.o. Izvedla se bo temeljitejša
rekonstrukcija ceste, kot je bila sprva predvidena. Sprva je bila predvidena samo preplastitev
ceste z asfaltom, sedaj pa bo izveden tudi izkop, narejena bo podlaga, da se prepreči nadaljnje
posedanje cestišča.
Pavel Horvat
Zanima ga, koliko ponudb za izvedbo del je pridobila občina in katera je bila najugodnejša.
Boštjan Horvat
Pridobili smo tri ponudbe in sicer CP Murska Sobota, Asfalti Ptuj in Legartis. Ponudba
podjetja Legartis je bila najugodnejša.
Darko Gjerek
Zanima ga ali se bo istočasno, ko se bo izvajala rekonstrukcija ceste po Sv. Martinu polagal
tudi nov vod za vodovod na kateri strani bo položen in ali je občina prosila za služnost
lastnike parcel, na katerih se bodo izvajala dela.
Župan Stanko Gregorec
Služnosti lastnikov parcel nismo prosili. V kolikor se bo pojavila potreba po pridobitvi
služnosti, jih bomo pridobili. Nov vod za vodovod se bo polagal na strani, kjer so zgrajeni
objekti, kjer se bo pri vsakem objektu tudi pustil priključek, na katerega bo tudi pozneje
možen priklop na vodovodno omrežje.
Pavel Horvat
Zanima ga ali bo črpalka ostala pri Oskarjevi kleti.
Janez Gašparič
Ni potrebe, da črpalka ostane pri Oskarjevi kleti, saj bo nov vodovodni sistem imel glavno
črpalko posebej za Sv. Martin.
Boštjan Krivec
Koliko sklepov je v mandatnem obdobju 2010-2014 ostalo nerealiziranih in kako jih
realizirati ob primopredaji.
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Razvije se kratka debata, kako seznaniti nov OS o nerealiziranih sklepih.
Župan predlaga, da OS sprejme sklep, da občinska uprava seznani nov OS o nerealiziranih
sklepih v mandatnem obdobju 2010-2014 in ga da na glasovanje.
Sklep št. 383
Ob primopredaji poslov novemu občinskemu svetu v mandatnem obdobju 2014-2018
občinska uprava seznani nov občinski svet o nerealiziranih sklepi v mandatnem obdobju
2010-2014
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Poplave 2014
Župan pove, da so poplave, ki so prizadele vso Slovenijo niso prizanesle niti naši občini. Na
srečo so bile poplave obvladljive in je pričela voda pravočasno upadati. Najbolj prizadeto
območje je bilo od nogometnega igrišča proti Malemu Kobilju. Na srečo škoda ni nastala na
objektih, voda pa ni prizanesla cestam, mostovom in vodotokom. Kako bo z obnovo državne
infrastrukture ne ve, je pa občina takoj obvestila CP Murska Sobota naj postavijo opozorilne
table glede poškodovanosti cestišč, mostov,… Takoj v ponedeljek po poplavah, so bila dana
navodila, da odvzamejo (za analizo)vzorci pitne, prav tako se je obvestilo OŠ Kobilje, naj v
trgovini na račun občine vzamejo ustekleničeno vodo za pitje otrok. Rezultati analize pitne
vode so bili negativni. Analiza pitne voda ni ustrezala normativom o ustreznosti pitne vode.
Navodila uporabnikom pitne vode, kako postopati smo objavili v občinskih medijih in na
radiu Murski Val. Vsa pohvala pa gre članom PGD Kobilje, ki so opravili veliko nalogo. Na
občinsko upravo Občine Kobilje je s strani PGD Kobilje prispela vloga oz. informacija
(priloženo kot gradivo za 25 redno sejo), katero smo OS dali danes v vednost, koliko bi stala
intervencija ob o poplavah po uradnem ceniku GSZ. Cena za njihove storitve bi znašala
3800,00€. Poleg so priložili tudi vlogo za sofinanciranje žage in črpalke, ki bi stali 1050,00€.
Omenjajo tudi nabavo vozila. Vozilo bi stalo cca 8000,00 – 9000,00 €.
Ljudi smo tudi obvestili, da na občino javijo škodo, ki so jo utrpeli ob poplavah. S strani
ministrstva še ni nobenih navodil o zbiranju škode, vendar smo se za ta poziv o prijavi škode
odločili, da bi bili s podatki o nastali škodi pripravljeni.
Boštjan Horvat
Seznani OS o tem, da je bil na 50. izredni seji Sveta Pomurske regije, ki je bila 23.10.2014 v
Beltincih. Na seji so bile prisotne vse občine in predsednik CZ. Predstavnikov države in
ARSO-ja na seji ni bilo.
Dorečene so je bilo naslednje:
1. da se zahteva od države, naj sprejme interventni zakon za sanacijo škode ob polavah
(podobno kot ob žledolomu)
2. obveščeni smo bili, da imajo občine možnost zaposlovanja preko javnih del – program
za odpravo posledic ob poplavah
3. pričeli se bodo vršiti pritiske na določene državne organe, z namenom, da se sanirajo
vodotoki, skupaj z Vodnim gospodarstvom
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4. predsednik CZ je dal poročilo, koliko stroškov je nastalo v občinah
O težavah na Kobiljskem potoku (zaraščenost, izpodjedanje struge potoka,…) so bile
obveščene tudi inšpekcije. Predlaga, da se občinska komisija za ocenjevanje škode odpravi na
teren in opravi prvi ogled. Občinska uprava je vso škodo, ki je nastala evidentirala in
fotografirala.
Tomaž Ferencek
Pove, da vloge za povračilo lahko oddajo samo tisti , kateri so utrpeli škodo na infrastrukturi.
Škoda, ki je nastala v kmetijstvu ne pride v poštev. Po neuradnih podatkih, bi naj ministrstvo
nekaj pripravljalo, zagotovo pa še ni nič znanega. Rok za prijavo škode je 20.10.2014.
Župan Stanko Gregorec
Dne 26.09.2014 smo bili dogovorjeni z direktorjem Panvite d.o.o., posestva Motvarjevci
gospodom Vöröšem o skupni sanaciji ceste v Čobarvaj, saj njihovo posestvo, rabi občinsko
cesto za dostop do svojih kmetijskih zemljišč. Gospoda Vöröša ni bilo na sestanek, niti
opravičil se ni. Pove, da so se odločili, da bodo šli do nadrejenih gospoda Vöröša v Rakičan in
zahtevali sanacijo ceste. V kolikor ne bodo prisluhnili zahtevam občine, je občina pripravljena
preprečiti dostop do kmetijskih zemljišč Panvite, njihovi mehanizaciji.
Pavel Horvat
Pove, da sta pred časom z Mirkom Berdenom zahtevala zaporo ceste, vendar se občina takrat
s tem ni strinjala in da začenja občina podobno razmišljati tako, kot sta onadva razmišljala že
pred leti. Ob obilici vode, se je sedaj pokazalo, kje je največji problem oz. kjer ni pretočnosti.
Meni, da je potrebno očistiti Čebiš potok pri Nametih. Po njegovem mnenju, bi s tem rešili
problem poplavne ogroženosti vasi Kobilje.
Boštjan Horvat
Primerno bi bilo, da bi se izvedel podoben projekt kot Pomurski vodovod, kjer bi bile
vključene vse občine. Nima smisla, da občine same financirajo saniranje vodotokov,
nasipov,…
Župan Stanko Gregorec
Velik delež krivde gre tudi pripisati samim lastnikom kmetijskih zemljišč. Vratnice so zorane,
konci njiv niso jarčeni. Velik problem je tudi Berek, saj je ogromna količina vode pritekla z
Bereka in se valila proti vasi. Potrebno je narediti jarek iz Sv. Martina. Travnik pri
pokopališču sprejme vsaj nekaj vode. Pri igrišču je potrebno rešiti jarek. Dokler te stvari ne
bodo rešene, ne bomo zmanjšali verjetnosti poplav.
Darko Gjerek
Dosti smo si sami krivi, da ni bila izvedena komasacija.
Emil Bukovec
Potrebno je narediti popis poškodovane občinske infrastrukture. Zelo je uničena brežina
Kobiljskega potoka. Pri Marti Horvat, je voda izpodkopala jarek. Te stvari bomo morali sami
sanirati. Naj se kar javni delavci sami lotijo dela
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Darko Gjerek
Takoj, ko bi se začela dela na vodotoku, bi se pojavila inšpekcija.
Na podlagi razvite debate župan predlaga sklep, da je občinski svet seznanjen s stanjem po
poplavah
Sklep 384
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s stanjem po poplavah.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Župan Stanko Gregorec
Pove, da je svetnik Boštjan Krivec je poslal na občinsko upravo elektronsko pošto, ki je del
gradiva te seje, kjer poziva župana, naj da v vpogled svoje plače. Pove, da kot župan občine
nima kaj skrivati. Vse je transparentno vse je vidno, kar se tiče njegove plače in plačilnih list.
Plače in plačilne liste lahko vidi kdor koli želi v času uradnih ur Občine Kobilje.
Boštjan Krivec
Postavi vprašanje Stanku Gregorecu ali je bila v mesecu maju, juniju, juliju in avgustu 2014
pri plačah obračunana bolniška.
Župan Stanko Gregorec
Pove, da je občini zaposlen 4 ure in 4 drugje. Bolniška na občini ni bila obračunana, na
drugem delovnem mestu pa je bila obračunana. Bolniške na občini si ni dal obračunati, ker je
bil vsaki dan na občini, razen tiste dni, ko je bil v bolnici. Kot razlog zakaj si ni dal obračunati
bolniške, navede, da je vso tisto obdobje za katero mu je zdravnik izdal bolniške liste delal na
občini. To ve tudi predsednik NO, saj ga je klical zaradi odkritja suma kaznivega dejanja na
občini. Zaradi izrednega stanja na občini je moral delati.
Robert Ščap
Zanika trditve župana in mu pove, da je on klical župana, mu povedal za sume ter predlagal
kako nastalo situacijo reševati.
Boštjan Krivec
Vpraša župana, ali mu je bila bolniška za čas ko je bil v bolnišnici obračunana.
Župan Stanko Gregorec
Pove, da mu za čas, ko je bil v bolnišnici, bolniška ni bila obračunana, ter da je pripravljen
vrniti delež plače, do katere je neupravičen.
Boštjan Krivec
Kdaj misli vrniti delež plače cca 140€, do katere je neupravičen. Županu tudi očita, da če ne
bi šel preverjat plač, predvideva, da se za nepravilnost okoli plač in bolniške nikoli ne bi
izvedelo. Računovodstvo, ki obračunava plačo, pa obračuna plačo na podlagi podatkov na
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podlagi podatkov, katere predložil župan. Torej je župan računovodstvu predložil lažne
podatke.
Župan Stanko Gregorec
Preveč izplačano plačo bom vrnil občini takrat, ko Boštjan Krivec več ne bo svetnik.
Pavel Horvat
To, da si pri enem delodajalcu 4 ure v bolniški, pri drugem pa 4 ure ne, je zelo nelogično in
neprimerno.
Župan Stanko Gregorec
To kar je povedal predsednik NO Robert Ščap ne drži. Zvečer sem ga klical in vprašal ali gre
z mano na policijo. Z nami je šel tudi podžupan. Sestali smo se, kjer smo se dogovorili, kako
bomo reševali situacijo suma kaznivega dejanja. To se je dogajalo takoj, ko sem prišel domov
iz bolnice. Kar se tiče plače, ko bi morala biti obračunana bolniška in sicer za čas, ko je bil v
bolnici, bo vrnil. Ko bo ta del plače vrnjen bodo občani o tem obveščeni. Pavlu Horvatu očita,
da mu je na dom poslal komisijo, ki preverja bolniške staleže.
Robert Ščap
Pove, da tisti dan, ko so je občinski upravi preverjalo ali obstajajo sumi kaznivega dejanja, sta
bila župan in podžupan na prireditvi v Čakovcu. Po končani interni preiskavi, je predsednik
NO poklical župana in podžupana, da se morajo nujno dobiti in povedal da je zadevo
potrebno prijaviti na policiji.
Glede, časovnega zaporedja dogodkov, ki so se odvijali in kdo je koga klical, se razvije
razprava med Stankom Gregorecem in Robertom Ščapom, v kateri vsak zagovarja svoje
stališče.
Pavel Horvat
Zanika trditve župana, da je dal prijavo na komisijo, ki preverja bolniške staleže. Predlaga, da
občinski svet sprejme sklep, da zadevo glede neobračunane bolniške pri županu pregleda NO
in poda svoje mnenje.
Župan da na glasovanje predlog Pavla Horvata naj občinski svet Občine Kobilje sprejme
sklep, da zadevo glede neobračunane bolniške pri županu v mesecu maju, juniju, juliju in
avgustu 2014 pregleda Nadzorni Odbor Občine Kobilje in poda svoje mnenje.
Sklep 385
Predvidene nepravilnosti pri obračunu plač za župana v mesecu maju, juniju, juliju in
avgustu 2014 pregleda Nadzorni odbor Občine Kobilje in poda svoje mnenje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov
VZDRŽAN je bil 1. SKLEP JE SPREJET.
Župan Stanko Gregorec
Na občino je, svetnik Boštjan Krivec poslal vprašanje kako je z stanje v zvezi z neplačniki
občinskih računov. Besedo predaja Simoni Bukovec
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Simona Bukovec
Seznani občinski svet, da trenutno na občini poteka revizija, z namenom, da glede
nepravilnosti v občinski blagajni podajo svoje mnenje predvsem, kako zadevo računovodsko
sanirati. Točno trenutno stanje, je v tem trenutku nemogoče povedati, še manj pa govoriti o
kakršnih koli številkah, zapadlih obveznostih, predvsem pa o kakršnih koli točnih zneskih.
Prav tako je nemogoče povedati, koliko terjatev je zapadlih in koliko terjatev je zastaralo.
Boštjan Krivec predlaga, da občinski svet sprejme sklep, da bo občinski svet iz mandatnega
obdobja 2010-2014 izvedel rezultate revizije.
Župan da na glasovanje predlog sklepa, ki ga je podal Boštjan Krivec in sicer, da bo občinski
svet iz mandatnega obdobja 2010-2014 izvedel rezultate revizije.
Sklep 386
Občinski svet iz mandatnega obdobja 2010-2014 bo izvedel rezultate revizije
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Razno
Župan Stanko Gregorec da točko v razpravo.
Boštjan Krivec
1. Na prejšnji seji, je bilo govora o nakupu oz. prodaji gradbene parcele št. 3132.
Povedano je bilo, da se za naslednjo sejo pripravi gradivo, za razpravo na to točko.
Zanima ga, zakaj danes ni te točke na dnevnem redu.
2. Prav tako, ga zanima kako je s prodajo garaže, o kateri je bilo govora na prejšnji seji.
3. Na prejšnji seji je bilo neformalno dogovorjeno, da se bo za naslednjo sejo pripravil
rebalans proračuna za leto 2014
Boštjan Horvat
1. Gradivo o nakupu oz. prodaji omenjene parcele ni pripravljeno, ker so lastniki
preklicali prodajo parcele.
2. Kar pa se prodaje garaže tiče, pa so po pregledu in ocenitvi vrednosti garaže in
izstavljenih računov ugotovili, da ni ekonomično prodajati garaže, saj bi sama cenitev
garaže stala polovico njene vrednosti. Predlaga, da se garaža proda šele takrat, ko bo
najemnik pokazal interes o nakupu.
3. Rebalans je bil obljubljen, vendar, ker smo komaj pred štirimi dnevi prejeli sklep
ministrstva za projekt VRPIC, da se ga zavrne, bi morali v rebalansu tudi upoštevati te
okoliščine. Za ta projekt so bila v proračunu za leto 2014 predvidena sredstva. Časa,
da se izdela rebalans do seje, je bilo premalo.
Darko Gjerek
Katero občinsko stanovanje bo prosto in kakšen je nadaljnji postopek občine, da se poišče
najemnika zanj.
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Boštjan Horvat
Občina mora pripraviti razpis. Seznani tudi občinski svet o sklepu, glede projekt VRPIC, ki je
prišel z ministrstva. Kot vzrok za zavrnitev projekta je ministrstvo navedlo, formalno napako
v izračunu in sicer v vrednosti 30€.
Boštjan Krivec
Zanima ga ali se misli občina zoper odločitev ministrstva o zavrnitvi projekta pritožiti.
Boštjan Horvat
Verjetno se ne bomo pritožili. Smo pa imeli že razgovor z gospodom Kalamarom lastnikom
podjetja Goričanka Kalamar d.o.o., glede njegovega interesa o javno zasebnem partnerstvu,
da bi uredili poslovni prostor za trgovino v tovarni. Povedal je, da v tem trenutku ne more
povedati svojega mnenja, saj trenutno predvideva večjo investicijo v Rogaševcih.
Boštjan Krivec
Zanima ga, zakaj se še vedno ni pripravil razpis za oddajo poslovnega prostora za dejavnost
trgovine. Očita županu, da je imel eno leto časa, da se ga pripravi.
Župan Stanko Gregorec
V kolikor bi se odločili za razpis, bi bili ves tisti čas, ko bi trajal razpis, brez trgovine. Ko bi
občina na podlagi razpisa pridobila novega najemnika, bi le ta moral dobiti vsa uporabna
dovoljenja. Glede na stanje objekta je prepričan, da najemnik le tega ne bi dobil. Tako se je
odločil, da bo šel mimo razpisa in omogočil ljudem, da imamo trgovino v vasi. Glede obnove
Zadružnega doma, pa je bilo že mnogokrat povedano, da se ga ne splača sanirati. Potrebno ga
je podreti.
Pavel Horvat
Postavi naslednja vprašanja:
1. zanima ga, kako je s popravilom mulde. Po informacijah, s katerimi razpolaga, to ni
bilo storjeno. V projektu piše drugo, kar je bilo izvedeno. Takrat je bila v projektu
predvidena ureditev meteorne vode. Ta projekt je stal 30.000€.
2. zanima ga ali se bo naredil fin asfalt pri šoli
3. kako je s popravilom strehe nad telovadnico v OŠ
4. kako napreduje sprememba prostorskega načrta
5. kako se rešuje dolg oz. odpis dolga do skupne občinske uprave
Boštjan Horvat odgovori:
Ad.1. Projekt hodnik za pešce je prvotno bil ovrednoten na 30.000,00€ pred oddajo pa je bil
zaradi omejitve razpoložljivih sredstev znižan na 20.000,00€. V sklopu projekta se je uredila
in vgradila toplovodna povezava od šole do Zadružnega doma. Urejeno je bilo tudi
odvodnjavanje.
Ad.2. Pri šoli je bil narejen fin asfalt, vendar dela niso bila izvedena kakovostno. Asfalt se je
posedel. Cestišče se bo dokončno saniralo sedaj ob obnovi ceste, med križiščem in
Vinogradiško hišico.
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Župan Stanko Gregorec odgovori:
Ad. 3. O tem, da streha pušča smo obvestili Bisol. Prav tako smo poklicali krovce, ki so
pogledali, kje naj bi bila težava. Ti so predlagali, da se spoji pločevine, s katero je pokrita
telovadnica zatesnijo s kitom, kar so tudi naredili. Kljub temu, streha še vedno pušča. Sedaj
smo poklicali drugega krovca. Ta naj bi prišel v začetku oktobra in podal svoje mnenje. V
istem času, se bodo začela izvajati dela na strehi telovadnice, ko bo pričelo podjetje Elmod
delati strelovod.
Pavel Horvat
Vidi težavo v tem, da takrat, ko so se postavljale sončne celice na strehi telovadnice, občina ni
imela nadzornika, ki bi nadziral dela. V primeru, reklamacij na izvedbo del, ima to, da je delo
nadziral nadzornik tudi neko težo in se lažje uveljavlja reklamacija.
Boštjan Horvat
Največja težava je v tem, da je podjetje Bisol, ki je izvedlo dela na šolski telovadnici
(postavitev sončnih celic) v stečaju.
Robert Ščap
Za prijavo terjatev za odškodnino, katero bi lahko uveljavljali od podjetja v stečaju, bi se
morala občina prijaviti v določenem datumskem roku.
Ob 18.20 uri Janez Gašparič zapusti sejo.
Ad. 4. župan Stanko Gregorec
Se strinja, da je potrebno zaključiti oz. posodobiti PUP. Ta bi občino stal 20.000,00€. Pogoj,
da se uredi oz. posodobi PUP je nova poplavna študija za celotno vas, ki jo zahteva ARSO.
Dodatna ovira, da bi lahko povečali število zazidljivih parcel je to, da sama vas ni zapolnjena.
Na temo poplavne in verjetnosti poplav v občini se razvije debata.
Boštjan Horvat
Glede na mnenja, ki smo jih dobili s strani ministrstva, bi nam uspelo spremenili v zazidljive
samo 2-3 parcele. Te bi bile v smeri Maloga Vreja na Vilicaj. Postopno širitev bi načeloma
odobrili desni strani ceste vasi proti Malemu Kobilju. OPN je občino že stal več kot
60.000,00€ in bi za zaključek stal še cca 20.000€. Vsekakor je OPN potrebno zaključiti,
vendar je zanj predhodno potrebno zagotoviti sredstva. Zavedati pa se je potrebno, da se z
novim OPN stvari za tiste, ki bodo želeli graditi ne bodo bistveno izboljšale.
Ad. 5. Boštjan Horvat
Pove, da je arbitražni sporazum podpisan s strani vseh treh občin (Kobilje, Dobrovnik in
Lendava). Potrebno je samo, da se stanje računovodsko uskladi, oz. da se dolg odpiše.
Boštjan Krivec
Zanima ga na podlagi česa občina izračunava komunalni prispevek in ali obstaja pravilnik za
zaračunavanje komunalnega prispevka.
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Boštjan Horvat
Za zaračunavanje je komunalnega prispevka je potrebna je izdelava elaborata. Ni nujno, da
občina zaračunava komunalni prispevek. Potrebno bi bilo brisati stari odlok o zaračunavanju
komunalnega prispevka.
Boštjan Krivec
Na podlagi novo sprejetega odloka se izda upravna odločba o plačilu komunalnega prispevka.
Župan Stanko Gregorec
Na prejšnji redni seji je bilo s strani svetnika Boštjana Krivca postavljeno vprašanje, koliko
prireditev na letni ravni se vrši v kulturni dvorani Centra za izvajanje kulturne dejavnosti. Po
pregledu prireditev smo ugotovili, da je v povprečju na letni ravni 17 prireditev.
Pove tudi, da se je na občini pojavil kupec za občinsko zemljišče v Čertegu. Gre za parcelno
številko 463 površine 4,02ar. Predlaga občinskemu svetu, da se sprejme sklep, da se omenjena
parcela proda.
Sklep 387
Občinski svet sprejme sklep, da se zemljišče vpisano v k.o. Kobilje s parcelno številko 463
proda.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Bukovec Emil
Pove, da glede na veliko delo, ki so ga opravili člani PGD Kobilje ob poplavah, občinski svet
ni odločil nič o njihovih prošnjah. Misli, da bi bilo dobro, da bi občinski svet ugodil vsaj eni
od njihovih prošenj.
Na omenjeno temo se razvije kratka debata, kjer občinski svet pride do zaključka, da si
zaslužijo, da jim občina oz. občinski svet odobri vsaj eno njihovo prošnjo in sicer
sofinanciranje nabave žage in črpalke v vrednosti 1050,00€.
Župan predlaga sklep, da Občina Kobilje, PGD Kobilje donira 1050,00€ za nabavo žage in
črpalke.
Sklep 388
Občina Kobilje, PGD Kobilje donira 1050,00€ za nabavo žage in črpalke.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Emil Bukovec
Zanima ga kaj bo s protipoplavnimi vrečami, ki so še sedaj po vasi.
Župan Stanko Gregorec
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Odločili smo se, da jih še pustimo kratek čas, nato jih bomo izpraznili, posušila in pospravila,
v kolikor bi jih še rabili.
Boštjan Horvat
S strani Občine Dobrovnik smo prejeli dopis, ki se navezuje na zdravstveni dom Dobrovnik.
Občina Dobrovnik v dopisu izpostavlja, da niso mogli izkoristiti odstopljene kvote, zato
zahtevajo drugačno rešitev. Občinska uprava je na dopis odgovorila, da je bil odstop kvote
edina oblika financiranja v katero je Občina Kobilje pristala in to je bilo jasno izraženo pri
dogovoru, saj Občina Kobilje ni bila kot sofinancer navedena v nobeni pogodbi.
Župan Stanko Gregorec
Pove, da se končuje zadnja seja občinskega sveta v mandatnem obdobju 2010-2014. Pove, da
je bilo nekaj narejenega. Vsem se zahvali za sodelovanje in vsem članom OS želi uspeh na
prihajajočih volitvah.
Seja končana ob 19.30 uri
Zapisala Simona Bukovec

Priloge:
-prošnje PGD Kobilje

Župan Občine Kobilje
Stanko Gregorec

