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

Datum: 05.05.2015
ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela 04. marca 2015 ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jani Gašparič, Janez Laci, Pavel Horvat, Darko
Gjerek, Tomaž Ferencek, Saša Fras, Leon Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Aleš Lutar, svetovalec župana III Boštjan
Horvat, Sandra Ferencek Barbarič (zapisnikar), računovodkinja Milena Antolin, predstavnica
medijev
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga dnevni red.
Predlagani dnevni red:
• Potrditev zapisnika 4. redne seje
• Realizacija/uresničevanje sklepov
• Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2015 – druga obravnava
• Predlogi in pobude
• Razno
Sklep št. 38
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 4. redne seje.
Robert Ščap, predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnik.
Sklep št. 39
Občinski svet potrdi zapisnik 4. redne seje.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Sklep št. 40
Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov.
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Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2015 – druga obravnava.
Robert Ščap
Daje predlog proračuna Občine Kobilje v razpravo.
Pavel Horvat
Pove, da se je sestal Odbor za varstvo okolja in urejanja prostora, sklepčnost je bila, saj so bili
prisotni vsi člani. Odbor predlaga, da se obveznosti do dobaviteljev plačujejo v tekočem
proračunskem obdobju in pravočasno pošiljanje opominov ter redno obveščanje OS o
terjatvah. Podan je bil predlog, da bi lastniki delno financirali izkop jarka – Smejovi gruntovi.
In predlog, da se obvesti lastnike po internem kanalu za čiščenje obcestnih jarkov.
Glede obnove domjanovega mosta so se že zbrale ponudbe. Delal ga bo g. Robert Zadravec,
saj je njegova ponudba bila najugodnejša.
Robert Ščap
Kar se tiče obveznosti do dobaviteljev, občinska uprava poizkuša sproti plačevati obveznosti.
Terjatve se bodo v bodoče redno terjale, opomini so bili poslani, nekaj le-teh je bilo že
poravnanih. Za vse dolžnike bodo isti postopki in vsi bodo obravnavani enako. Z Arsom se je
občina uspela dogovoriti za delno povračilo stroškov ob sanaciji čebiša in kobiljskega potoka
v sklopu dela v Motvarjevcih. Drugače ARSO planira dodatna dela za Občino Kobilje šele v
letu 2016.
Janez Gašparič
Pove, da se je Odbor za gospodarstvo sestal in podal nekaj predlogov in pobud. Zaradi manjše
glavarnine, v letošnjem letu ni nobenih investicij, kar je po eni strani razumljivo. Pobude, ki
jih odbor poda so: - občinska uprava in župan lahko s pomočjo odbora začne intenzivno iskati
investitorja za OIC; se pomeni z gospodom Kalamarjem glede možnosti ureditve trgovine v
pritličnih prostorih tovarne. Odbor za gospodarstvo postavi vprašanje občinski upravi, kako je
z obnovo državne ceste v Kobilju?
Robert Ščap
Glede OIC smo trenutno v fazi dogovorov, da se naredi pismo o nameri o pobratenju naših
društev s sosednjimi društvi (Občina Csesztrek in Občina Čakovec), možnost investiranja v
okviru Interrega. Z g. Kalamarjem se bodo opravili pogovori in mogoče še s katerim drugim
investitorjem glede sanacije stare tovarne in ureditev trgovine v njej. Kar se tiče državne
ceste, nimamo veliko možnosti o prenovi, saj država nima denarja in ga ne namenja za
sanacijo cest. Poskušalo se bo vzpostaviti povezavo na ministrstvo in apelirati na obnovo
ceste Kobilje-Dobrovnik, kakšen bo odgovor pa se ne ve.
Janez Gašparič
Zdi se mu v redu, da bo naša občina sodelovala in se povezala z drugimi občinami predvsem s
Občino Čakovec, saj so le-ti vedno bili pripravljeni sodelovati.

Zapisnik 5. redne seje Občine Kobilje

2

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

Tomaž Ferencek
Pove, da se je sestal tudi Odbor za kmetijstvo in je predlagal, da bi se poljske poti lahko
sanirale v lastni režiji, se pravi z javnimi delavci in sami kmetje. Na sestanku je beseda tekla
tudi o komasaciji, saj so okoliške občine že izpeljale projekte. S komasacijo bi se uredila
večina stvari – uredba infrastrukture. Dobro bi bilo razmisliti tudi v tej smeri.
Robert Ščap
Komasacija je dober predlog in seveda je to tudi prioriteta občine, saj bi s tem veliko rešili,
tudi kar se poplav tiče.
Tomaž Ferencek
Po nekih izračunih bi priprava elaborata stala cca. 15.000 EUR.
Janez Laci
Velika večina večjih kmetov nasprotuje komasaciji, kar je sicer čudno, saj bi se s tem veliko
uredilo. Potrebno bi bilo, da se organizirano pristopi do njih in se opravi razgovore. Največji
problem je, da si kmetje že med sabo delajo nekakšno »komasacijo«, zato jih bo težko
prepričati. Za občino bi bilo to najboljša varianta, saj bi se uredilo čisto vse - vodotoki, poti
Robert Ščap
Korak je treba narediti, saj to je dobro za širši krog ljudi.
Saša Fras
To je čisto politično vprašanje in najboljše je, da to uredi župan. Točno se ve kdo in zakaj je
proti.
Robert Ščap
Meni, da se stvari že nagibajo na reševanje situacije in s časoma korak za korakom se bodo
stvari reševale.
Boštjan Horvat
Pove, da bo potrebno ustanoviti Odbor za komasacijo.
Darko Gjerek
Odbor za negospodarstvo je bil sklepčen. Ugotovitev proračuna je, da ni investicijsko
naravnan, vendar za to ni kriva občina ampak država. Vsi člani odbora apelirajo na občinsko
upravo in svetnike, da se zagotovijo vsa sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje šole
in vrtca, ki sta prioriteta v občini. Odbor predlaga upravi, da je še bolj aktivna pri iskanju
varčevalnih ukrepov. Pobuda je bila glede knjižnice, zakaj je v Lendavi in ne v Murski
Soboti, saj večina krajanov obiskuje knjižnico v MS. Odbor daje pobudo tudi glede nabave
kombija kot večnamensko vozilo za šolo, društva. Poziv daje tudi občinski upravi, da redno
spremlja razpise za sredstva in pomaga tudi društvom, da se prijavljajo na razpise.
Robert Ščap
Kar se tiče pomoči društvom ni noben problem, trudimo se, da se vsem ponudi enaka
možnost. Strmimo k temu, da bi šola in vrtec delovala nemoteno. Varčevalno smo naravnani,
kar se da, včasih se stvari preverijo tudi trikrat. Knjižnica Murska Sobota je po informacijah iz
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drugih občin občutno dražja kot Lendava. Določila se je maksimalna cena za knjižnično
dejavnost, ki jo je občina pripravljena financirati in ta je od lanskega leta kar precej nižja.
Glede kombija potekajo pogovori z društvi, tudi šola bi lahko uporabljala vozilo. Tu se
pojavlja vprašanje kdo bo skrbnik vozila, vendar v tem letu se to ne bo moglo realizirati, saj ni
sredstev. Amandmaja proračuna ni bilo.
Janez Laci
Predlaga, da bi se dodelila dotacija Zvezi vojnih veteranov v znesku cca. 50 EUR, saj smo ena
redkih občin, ki že 3. leto zapored ne financira zveze. Smotrno bi bilo, da se letos nekje najde
tistih 50 EUR.
Želi se po svoji lastni odločitvi, brez vpliva tretje osebe, odpovedati sejninam v letu 2015.
Robert Ščap
V sklopu dotacij, bi lahko financirali zvezo, potem bi na katerem drugem področju kaj več
privarčevali, vendar se zaradi tega nima smisla odpovedovati sejninam, kar je sicer
spoštovanja vredno.
Darko Gjerek
Predlaga, da se da na glasovanje odpoved sejnin in se odloči o prerazporeditvi sredstev šolam
ali društvom.
Robert Ščap
Lahko se glasuje zdaj, vendar obstaja možnost, da se sproti odloča o humanitarnosti, kot je to
bilo že v praksi v preteklosti. Težko je vnaprej definirati komu, koliko in kdaj.
Janez Gašparič
Se strinja s predlogom župana, saj noben od svetnikov ne kandidira za denar od sejnin. Ve se,
da se je v vsakem mandatu izkazala solidarnost in tudi v prihodnje to ne bo problem.
Janez Laci
Želi se v vsakem primeru odpovedati sejninam za leto 2015 ne glede na ostale svetnike, saj je
to njegova želja.
Pavel Horvat
Pove, da so se svetniki v prejšnjem mandatu odpovedali sejninam petkrat, vedno ko je bila
potreba.
Predlog Darka Gjereka, da se v naprej odpovejo sejnine.
ZA 1, PROTI 5, VZDRŽAN 1.
Predlog ni sprejet.
Pavel Horvat
Vzdržal se je zaradi tega, ker ga ne pripadajo sejnine, bo pa prispeval isto kot vsi ostali
svetniki v primeru, da bo potreba.
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Saša Fras
Zdijo se mu ta razna odpovedovanja čisto populistična, saj bi ta odpovedovanja mogoče iz
koraka v korak zahtevala več odpovedovanj. Vsak posameznik se naj odloči sam o svoji
sejnini.
Tomaž Ferencek
Vsak se naj sam odloči o svoji sejnini, to je stvar posameznika.
Leon Ferencek
Meni isto kot Tomaž, da se naj vsak sam odloči.
Janez Gašparič
Meni isto, da se naj vsak sam odloči.
Sklep št. 41
Občinski svet Občine Kobilje sprejme Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2015 v
predlagani vsebini in z vsemi predlogami.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 6, PROTI nihče, VZDRŽAN 1. SKLEP JE
SPREJET.
Saša Fras
Če bi bil takšen proračun predlagan v prejšnjih mandatih, bi bila po njegovi oceni debata
dolga v vseh branjih 6 ur. S tem proračunom se ne strinja, ker ni nazorno naravnan je
naravnan konstruktivno, kar je v redu. Naravnan je tako, da razpolaga samo sredstva, ki jih
dejansko tudi imamo, ne predvideva nekih dolgoročnih investicij in ne odpira možnost
razvoja v Kobilju. Naredijo naj se jasni kazalniki javnih del. Razlage, ki so bile podane na
odborih in pri prvem branju, ga niso prepričale. Ker se proračun sprejema v roku slabih 100
dni od dneva, ko je bil novi župan potrjen, noče glasovati proti in biti nekonstruktiven, čeprav
bi lahko s svojim delovanjem preprečil sprejetje tega proračuna. Ker je takšen Občinski svet
bil v zadnjih 8 letih. To na nek način jemlje kot nek konstruktiven korak naprej. Proračun je
sprejet, akti zanj so sprejeti, vendar misli, da niso dobro pripravljeni. Daje možnost dejansko
županu, podžupanu in občinski upravi, da se pokaže. Lahko pa že sedaj ugotovi, da bo pri
rebalansu, debata bistveno drugače naravnana. Takrat se bo točno pogledalo, čeprav kazalniki
niso točno navedeni, je pa navedenih nekaj planov. Osebno zagotavlja, da bo vsakega
pregledal in zahteval pojasnila. V primeru, da bo narejeno kot treba, bo dal pohvalo.
Robert Ščap
Strinja se s konstruktivno naravnanostjo. V tem proračunu je predvidena predvsem tekoča
poraba v letu 2015, tako rekoč zanemarjena, razen v deležih prihranka, ki se lahko zagotovi,
da se pokrije približno 100.000 obveznosti do dobaviteljev iz preteklih let. Računa tudi na vse
ostale, da bodo konstruktivno naravnani in vabi vse k iskanju možnosti do prihrankov, kam in
kako jih usmeriti.
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K 4. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Janez Laci
Šola je imela sestanek svet zavoda, ravnateljica se zahvaljuje javnim delavcem za vso pomoč.
Na vprašaje, zakaj proslava ni bila v dvorani, je odgovorila, da je v telovadnici bilo več
prostora in seveda stolov, saj so bila vsa mesta zasedena. Željo imajo, da bi z javnimi delavci
porezali veje ob ograji pri šoli, saj so moteča, ker štrlijo na cesto.
Tomaž Ferencek
Pravi, da je obljubil, da bo porezal veje.
Robert Ščap
Eden od komentarjev, zakaj ni bila proslava v dvorani, je bil tudi ta, da so nastopale folklorne
skupine, ki so se preoblačile v učilnicah.
Janez Laci
Komentarji so tudi, da se po občinski cesti vozijo tovornjaki, cisterna za mleko, ti sicer trdijo,
da je ta cesta bolj urejena. Ali bi se lahko to lahko uredilo s prometno signalizacijo?
Robert Ščap
Znak bi bil po tem takšnem bil smotern zgoraj pri mostu levo.
Aleš Lutar
Znak se lahko postavi, vendar to lahko kontrolira samo policija.
Razvije se kratka debata o tem ali se splača postavljati prometni znak.
Leon Ferencek
Pove, da je bila tudi pritožba za avtobus, ki se vozi po tisti strani. In po razgovoru s šoferjem
je uradno, da avtobus nima nikjer postajališča v Kobilju. Zato bi občina morala nabaviti
prometni znak.
Pavel Horvat
Najboljše bi bilo, da se zmeni z Avtobusnim prometom kako in kaj.
Saša Fras
Zanima ga, kdaj so bili poslani opomini in kakšen rok plačila se je določil. Saj naj se ne bi
čakalo več kot 20 dni za plačilo.
Robert Ščap
Opomini so bili poslani pred cca. dvema tednoma, rok plačila je bil 15 dni.
Saša Fras
Ali obstajajo zapisniki z Arsom ali se je vse samo tako dogovarjalo?
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Robert Ščap
Načeloma se zapisniki niso delali, so jih pa prepričali posnetki, ki so se jim pokazali.
Saša Fras
Kdaj bodo razpisi Interrega?
Boštjan Horvat
Pove, da je program že zunaj in razpis za mehke vsebine – mednarodni med tremi državami.
Razvije se debata.
Saša Fras
Ne priporoča Interreg, ker ima izkušnje, saj je sam vodil projekt pred parimi leti in toplo
odsvetuje sodelovanje na razpisih. Občino bi lahko, takšni projekti pripeljali v podobno
situacijo kot je Občino Črenšovce zaradi Pomurskega vodovoda. Sredstva, ki se dobijo pa se
zelo dolgo čakajo. Iterreg projekti so zelo dobro financirani, vendar brez kakovostnega
razgovora v naslednjem pol leta, z nekom, ki je močan, je velika verjetnost, da se ga sploh ne
bo dobilo ali bi se ga pa zelo težko izvedlo. Dobro bi bilo, da se do poletja zberejo vse
informacije o postopkih, kdaj in kako in najti tudi tiste, s katerimi se lahko nekaj dogovori.
Svetuje, da se v primeru odločitve s kom raje sodelovati, odloči za Madžarsko saj dejansko
meji samo na Pomurje, s tem da Hrvaška ne.
Zanima ga tudi kakšen je pravni status Kluba mladih Kobilje?
Robert Ščap
Ustanovili so novo društvo z novim imenom Društvo mladih Kobilje, zaradi normalnega
poslovanja v bodoče. Staro društvo so »zaprli«.
Saša Fras
Predlaga, da se društvu ponudi pomoč in da se s skupnimi močmi najde najboljša rešitev
glede starega društva.
Leon Ferencek
Na občnem zboru se je sprejelo, da se ustanovi novo društvo.
Saša Fras
Kakšno je stanje z bivšo Komuno? Kaj se namerava s tem?
Robert Ščap
Občina je to zemljišče kupila od Ministrstva za obrambo in naprej prodala.
Saša Fras
Zdi se mu, da je za to prodajo bila narejena samo asignacija. V bistvu je bilo zemljišče
prodano samo na papirju, transakcija se ni izvedla.
Robert Ščap
Pove, da to sicer ne ve, se bo pa preverilo v arhivu.
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Pavel Horvat
Pove, da je še isti dan bilo narejeno nakazilo.
Saša Fras
Meni, da je bila pripravljena samo pogodba, transakcija se ni izvedla, oziroma se je izvedla
kasneje preko kompenzacij.
Janez Gašparič
Pove, da ve, da je to zagotovo bilo speljano, kot mora biti in da so bile vse transakcije
opravljene.
Saša Fras
S temi ljudmi bi bilo potrebno vzpostaviti kontakt in nekaj iz tega narediti oziroma naj
povedo, kaj se bo iz tega naredilo.
Tomaž Ferencek
Pove, da neki dogovori potekajo s strani škofije, saj to ni edina stvar, ki jo ima Don Perino v
Sloveniji. Dogovarjajo se, da bi naj to lastništvo uredili, da bi prešlo nazaj v last države.
Saša Fras
Predlaga, da župan določi katero od javnih delavk, da napišejo zapisnike odborov. Kar bi bilo
najenostavnejše za vse. Če bi bil samo en človek na občini, bi ga bilo brezveze bremeniti, zdaj
pa je situacija takšna, da bi se to dalo tako urediti. Zanima ga še kako je s prostori v telehiši,
saj je nedavno v njej potekala neka zabava. Motijo ga predvsem posledice, saj je dvorišče v
slabem stanju. To je slaba popotnica za Telehišo, saj je to spominska hiša, ki je na seznamu
kulturne dediščine. Želi, da se v bodoče ne poslužujejo prostori v te namene. Za to imamo
točno določen objekt in naj se poslužujejo tistega.
Robert Ščap
Pove, da je bilo takrat na tisti dan vse zasedeno. S soglasjem vinogradnikov se je iskala
možnost in večja škoda se ni povzročila.
Saša Fras
Ali je bilo narejeno kakšno plačilo za prostor?
Robert Ščap
Dogovorili so se da to uredi Društvo vinogradnikov, da izstavi račun.
Saša Fras
Razume, da če je vse zasedeno, da se išče alternativa, vendar predlaga da v bodoče to ni
najboljša izbira.
Pavel Horvat
Glede Telehiše in prostora, ki ga je zalila voda v času poplav. Dobro bi bilo, da se naredi
loputa za izpust vode v potok in nazaj.
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Janez Laci
Ali so v Telehiši vsi prostori zasedeni? Je možno, da se še kakšen prostor dobi?
Boštjan Horvat
Zgoraj je prosto samo podstrešje, vendar ni primerno za kakršno koli rabo.
Janez Laci
Pove, da so se na občnem zboru čebelarjev pogovarjali ali bi lahko kje shranili inventar, saj
svojega prostora nimajo.
Pavel Horvat
Potrebno bi bilo, da se preveri ali je kje možnost takšnega skladiščenja.
Darko Gjerek
Gasilci so vprašali ali je možno, da se do njih spelje internet?
Robert Ščap
Glede na to, da je spodaj bil internet, to nebi smelo biti problem.
Janez Laci
Kako je s podeljevanjem paketov rdečega križa?
Robert Ščap
Se bo pozanimalo o tej zadevi in situaciji.
Janez Laci
Ali se je v Kobilju zdaj kdaj ustanovilo novo društvo?
Boštjan Horvat
Ja, vendar brez imena Kobilje v imenu društva.
Tomaž Ferencek
Ali se bo pred ležečim policajem zasvaltiralo? Saj so predlagali, da bi se znižal ali nekaj v tej
smeri naredilo, saj če imaš nižji avto, ga lahko poškoduješ.
Robert Ščap
Povpraša se lahko, ali je to tehnično možno.
Leon Ferencek
Predlaga, da bi se vseeno v bodoče šola morala posluževati dvorane in ne koristiti
telovadnice. Prvo kot prvo, parket se tam poškoduje s stoli, ko je zima in so rekreacije,
odpadejo aktivnosti zaradi prireditev, stoli, ki se prenašajo tja pa dolgo ne bodo zdržali, saj so
iz blaga in se kaj hitro lahko strgajo. Osebno je proti temu, da se stoli nosijo iz dvorane.
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Robert Ščap
Se strinja s tem, da treba dvorano maksimalno izkoristiti. V bodoče se bo delalo na tem, da so
prireditve v dvorani. Če ni kakšnih drugih tehničnih problemov, bo tudi ravnateljica vendar
soglašala s predlogom.
Aleš Lutar
Predlaga, da se redno ureja internetna stran in se posodabljajo podatki glede društev.
Boštjan Horvat
V bodoče, če nam bodo društva zagotovila ustrezen material, bomo posodobili občinsko stran
z vsemi novitetami.
Saša Fras
Predlaga, da se nekajkrat na leto pokliče dotične predstavnike društev in jih opomni, glede
posodobitev in osvežitev podatkov.
Aleš Lutar
Predlaga, da se ažurirajo zapisniki in osvežijo podatki na spletni strani.
Boštjan Horvat
Pove, da so vsi zapisniki objavljeni na portalu Lex Localis, res pa je da niso osveženi direktno
na spletni strani. Zadeva se bo v bodoče uredila. Kar se tiče društvenih stvari, nam društva
morajo dostaviti dokumentacijo in se bo uredilo tudi to.
Leon Ferencek
Meni, da društva kar želijo objaviti, naj pripravijo in pošljejo na občino in takrat se zadeva
objavi na spletni strani.
K 5. točki dnevnega reda
Razno
Robert Ščap
Obravnava predloga pravilnika o najemu zemljišč, ki so v lasti občine. Podani so že bili
predlogi, kar se tiče vsebinskega dela.
Boštjan Horvat
Pravilnik je že bil v obravnavi v Odboru za kmetijstvo, v prejšnjem mandatu je bil že tudi
cenik popravljen, vendar se je ta zadnja verzija nekje izgubila. Dobro bi bilo, da se cenik še
enkrat predebatira in se ustrezno popravi. Da se na naslednji seji lahko sprejme.
Tomaž Ferencek
Misli, da je bila cena 150 €/ha, vendar ni 100%. Najboljše, da se pripravi čistopis zemljišč.
Boštjan Horvat
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Pove, da bo pripravil čistopis zemljišč za katera se točno ve ali so za prodajo ali najem, da se
naredi predlog z strani odbora.
Robert Ščap
Predlaga imenovanje članov v svet zavodov.
Sklep št. 42
Občinski svet sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda ZDRAVSTVENI DOM
LENDAVA, imenuje Saša Fras.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 43
Občinski svet sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda LJUDSKA UNIVERZA
LENDAVA, imenuje Darko Gjerek.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 44
Občinski svet sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda POMURSKE LEKARNE, imenuje
Saša Fras.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 45
Občinski svet sprejme sklep, da se v Odbor za pogrebne dejavnosti imenujejo Ivica Fras,
Štefan Volf, Marjeta Vugrinec, Janez Seršen.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 46
Občinski svet sprejme sklep, da se v Komisijo za preverjanje vlog in programov delovanja
društev imenujejo Boštjan Horvat, Ivica Fras, Marijana Kovač, Janez Seršen in Hermina
Bukovec.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 47
Občinski svet sprejme sklep, da se v Komisijo za ocenjevanje škode imenujejo Tomaž
Ferencek, Emil Bukovec, Pavel Horvat, Andrej Grof.
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Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 48
Občinski svet sprejme sklep, da se v Komisijo za vloge in pritožbe se imenujejo, Janez
Gašparič, Saša Fras, Aleš Lutar.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 6, PROTI nihče, VZDRŽAN je 1. SKLEP JE
SPREJET.
Robert Ščap
Pove, da se je na sejo povabilo morebitne snemalce sej, vendar so se vsi v zadnjem trenutku
opravičili. Zbralo se je nekaj ponudb, treba se je odločiti. Na naslednji seji se bo odločalo o
izbiri in se morebiti zbralo dodatne ponudbe.
Boštjan Horvat
Pove, da se je vaščanka zanimala za izvajanje peke v Telehiši. Glede na to, da Telehiša nima
uporabnega dovoljenja za peko in investicija za popravilo dimnika bi bila velika.
Saša Fras
Predlaga, da se za Telehišo pridobi uporabno dovoljenje na splošno in v primeru, da se
kasneje pojavi potreba po tem, ne bo večjih problemov za širitev dovoljenja.
Seja je končana ob 20.50 uri.
Zapisala
Sandra Ferencek Barbarič
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