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Datum: 08.03.2022  
ZAPISNIK 

7. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 
ki je bila dne 03.03.2022 ob 16.30 uri 

v sejni sobi Občine Kobilje  
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Tomaž Zver, Boris Nemet, Dominik Ferencek, Pavel 
Horvat, Matej Puhan, Boštjan Balažic in Borut Bukovec. 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Marija Hržica Jelen – kvačkarica, dr, Damir Josipovič – višji 
znanstveni sodelavec na inštitutu za narodnostna vprašanja, Goran Kuzma – direktor doma starejših 
občanov Lendava. Črtomir Časar – direktor BV Finančne skupine d.o.o., Fabijan Tomaž – 
nepremičninski svetovalec - sodelavec BV Finančne skupine d.o.o., Sabina Forstnerič - direktorica 
občinske uprave, Sandra Ferencek Barbarič – poslovna sekretarka, in Jerica Ferencek – strokovna 
sodelavka. 
 

SEJO JE VODIL: župan Darko Horvat 
 

Župan Darko Horvat je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji dnevni 
red, ki ga je dal na glasovanje:  
 

1. Predaja grba, izdelanega v okviru vseslovenskega projekta Slovenija kvačka 
2. Podaja mnenja k sklepu o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava – LKKK 

pred iztekom mandata  
3. Predstavitev demografske študije (poročevalec dr. Damir Josipovič, višji znanstveni 

sodelavec na inštitutu za narodnostna vprašanja) 
4. Predstavitev izdelave poslovnega načrta za investicijski projekt gradnje 

večstanovanjskega objekta in gradnje novega stanovanjskega naselja v Ciglenicah 
(poročevalec mag. Črtomir Časar, direktor BV Finančne skupine, d.o.o.) 

 

Sklep št. 195 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 

Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 

K 1. točki dnevnega reda 
Predaja grba, izdelanega v okviru vseslovenskega projekta Slovenija kvačka 
 
Župan je pozval Marijo Hržico Jelen, da pove, kako je bilo z izdelavo našega grba. Marija Hržica 
Jelen je povedala, da najprej sploh ni vedela, kje se nahaja občina. Povedala je, da je za izdelavo grba 
porabila 85 ur in da ji je v čast, da je lahko v okviru vseslovenskega projekta Slovenija kvačka 
ustvarila grb za našo občino. Projekt je kvačkanje grbov prijavil za Guinnessovo knjigo rekordov. 
Izdelan grb je nameščen v sejni sobi župana in uradno predan Občini Kobilje.  
 

K 2. točki dnevnega reda 
Podaja mnenja k sklepu o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava – LKKK pred iztekom 
mandata 
 

Sklep št. 196 
Občinski svet Občine Kobilje v zaprošeni zadevi ne razpolaga z vsemi pravno relevantnimi dejstvi, 
na podlagi katerih bi lahko občinski svet sprejel svojo odločitev, zato v zadevi ne more podati 
pozitivnega ali negativnega mnenja. 
 

Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
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K 3. točki dnevnega reda 
Predstavitev demografske študije (poročevalec dr. Damir Josipovič, višji znanstveni sodelavec na 
inštitutu za narodnostna vprašanja) 
 

Pred predstavitvijo dr. Damirja Josipoviča, ki se je seji pridružil naknadno, je direktor Doma starejših 
Lendava Goran Kuzma na kratko predstavil možnost postavitve enote Doma starejših na Kobilju.  
 

Nato je sledila predstavitev demografske študije. Dr. Damir Josipovič, ki je nazorno prikazal 
zgodovinske podatke demografskega gibanja Kobilja in okoliških krajev, kakor tudi projekcijo za 
prihodnja leta. Izjemno zaskrbljujoče je, da se bo število prebivalstva Kobilja občutno zmanjšalo že v 
zelo kratkem času, v kolikor ne bomo primerno ukrepali in upadanje zaustavili. 
 

Direktor Goran Kuzma je nato povedal, da se mu zdi zaskrbljujoča študija glede demografije, kar pa ni 
problem samo v naši vasi ampak tudi v celotni Sloveniji. Zdi se mu smiselno, da se izgradnja novega 
doma umesti v prostor med občino in bivšo zgradbo pošte. To isto lokacijo je predlagala tudi 
direktorica ZEU Murska Sobota Alenka Šumak, ki že ima izkušnje na področju projektiranja domov 
za starejše. 
 

Sklep št. 197 
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z demografsko študijo, ki je priloga tega zapisnika.  
 

Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 

K 4. točki dnevnega reda 
Predstavitev izdelave poslovnega načrta za investicijski projekt gradnje večstanovanjskega objekta in 
gradnje novega stanovanjskega naselja v Ciglenicah (poročevalec g. Črtomir Časar, direktor BV 
Finančne skupine, d.o.o.) 
 

Mag. Črtomir Časar in Tomaž Fabijan sta predstavila možne kombinacije izdelave poslovnega načrta.  
 

Župan je povedal, da glede na prejšnjo točko dnevnega reda nujno potrebujemo stanovanjske 
kapacitete. 
 

Borut Bukovec je vprašal, kako je s tem, da je okrog OIC intenzivno obdelovalna zemlja in kakšen 
vpliv bo le to imelo na stanovanjsko naselje? 
 

Boris Nemet je tudi izpostavil, da bi bilo najboljše, da se istočasno pripravi načrt  za staro zadružno 
stavbo ker bi s tem najhitreje prišli do stanovanjskih kapacitet. Izpostavi tudi problematiko 
infrastrukture za stanovanjsko naselje v Ciglenicah.  
 

Pavel Horvat je bil mnenja, da bi bilo najboljše, da se istočasno pripravi načrt za Ciglenice in staro 
zadružno stavbo.  
 

Župan je povedal, da se bomo na podlagi načrta odločali, kaj bo prioriteta za izgradnjo in da 
infrastruktura ne more biti problem pri izgradnji novega naselja v Ciglenicah. Bomo pa vse predvideli 
tudi v poslovnem načrtu. 
 

Sklep št. 198 
Občinski svet Občine Kobilje je odločil, da Občina Kobilje pri podjetju BV Finančne skupine, d.o.o. 
naroči izdelavo študije ekonomske upravičenosti investicije za projekt gradnje večstanovanjskega 
objekta na mestu starega zadružnega doma in gradnje novega stanovanjskega naselja v Ciglenicah. 
 

Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 

Seja je končana ob 20. uri. 
 

Zapisala          Župan Občine Kobilje 
Sandra Ferencek Barbarič                     Darko Horvat, mag.  


