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

Datum: 10.2.2022
ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila dne 10.2.2022 ob 17.00 uri
v gasilski dvorani Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Tomaž Zver, Boris Nemet, Dominik Ferencek, Borut
Bukovec, Pavel Horvat, Matej Puhan, Boštjan Balažic
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Tomaž Gregorec – predsednik OVK, Milena Antolin –
računovodkinja, Sabina Forstnerič – direktorica občinske uprave
OSTALI PRISOTNI: Mirko Berden
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. Potrditev zapisnika 16. redne, 6. izredne in 7. dopisne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje dne
30. januarja 2022 in sprejem sklepa o potrditvi mandata članov Občinskega sveta
Občine Kobilje
a. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane Občinskega sveta
(pregled poročila in potrdila o izvolitvi) in ugotovitev izvolitve članov
občinskega sveta
Poročevalec: Tomaž Gregorec, predsednik OVK
b. Sprejem sklepa o potrditvi mandata članov Občinskega sveta Občine Kobilje
4. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2022
Poročevalec: Darko Horvat, župan
5. Sklepanje o možnosti rušitve zadružnega doma
Poročevalec: Pavel Horvat, podžupan
6. Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2022 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
7. Obravnava in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju
Občine Kobilje – skrajšani postopek
Poročevalec: Pavel Horvat, podžupan
8. Obravnava in sprejem Odloka o pokopališkem redu – prva obravnava
Poročevalec: Boris Nemet, svetnik
9. Predlogi in pobude
10. Razno
Sklep št. 185
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 16. redne, 6. izredne in 7. dopisne seje
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb.
Sklep št. 186
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnike 16. redne, 6. izredne in 7. dopisne seje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Sklep št. 187
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
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje dne 30. januarja 2022
in sprejem sklepa o potrditvi mandata članov Občinskega sveta Občine Kobilje
a.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane Občinskega sveta (pregled poročila
in potrdila o izvolitvi) in ugotovitev izvolitve članov občinskega sveta
Predsednik OVK Tomaž Gregorec je podal poročilo občinske volilne komisije o izidu nadomestnih
volitev dveh svetnikov občinskega sveta, ki je v prilogi in sestavni del tega zapisnika. Nato je župan
Darko Horvat dal na glasovanje sklep o potrditvi mandata, o katerem so glasovali vsi prisotni svetniki,
razen Mateja Puhana in Boštjana Balažica.
Sklep št. 188

Občinski svet Občine Kobilje skupaj odloči o potrditvi mandatov 2 (dvema) članoma
Občinskega sveta Občine Kobilje, ki sta bila izvoljena na nadomestnih volitvah dne
30.1.2022:

1.
2.

KANDIDAT
MATEJ PUHAN
BOŠTJAN BALAŽIC

PREDLAGATELJ
Darko Horvat
SDS OO Kobilje

Mandat svetnikov traja do potrditve mandata svetnikov, ki bo izvoljeni na lokalnih volitvah
jeseni leta 2022.
Vsi prisotni člani OS, razen Mateja Puhana in Boštjana Balažica, so glasovali ZA. SKLEP JE
SPREJET.
Župan je po potrditvenem sklepu novoizvoljenima svetnikoma čestital in jima zaželel uspešno delo,
nakar sta se svetnika zahvalila.
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K 4. točki dnevnega reda
Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2022
Župan je predstavil predlog Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2022, ki je v prilogi in
sestavni del tega zapisnika. Povedal je, da se je sam odločil za višino financiranja v letošnjem letu, saj
iz tega naslova športno društvo v lanskem letu ni prejelo sredstev, nakar je podžupan povedal, da
sredstev niso prejeli zato, ker niso vrnili pogodbe. Svetnik Dominik Ferencek je pripomnil, da ni
športno društvo očitno ni dvignilo pošte.
Po razpravi je bil soglasno sprejeti
Sklep št. 189
Občinski svet Občine Kobilje sprejme Letni program športa v Občini Kobilje za leto 2022, s katerim
se bodo sofinancirali naslednji programi: Delovanje društva (vodenje, administracija…) v višini 480
€ in redna dejavnost in dogodki društva v višini 4.320 €, skupaj 4.800 €.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Sklepanje o možnosti rušitve zadružnega doma
Podžupan Pavel Horvat je povedal, da smo zbirali ponudbe za izdelavo rušitvenega načrta za rušenje
zadružnega doma. Za odpadni gradbeni material sta dve možnosti: odvoz mletega materiala na njivske
poti ali pa, da ga prevzame za to pooblaščeno podjetje. Potrebno bo rešiti tudi elektriko.
Svetnik Matej Puhan je povedal, da je elektriko možno speljati tudi v zemljo.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejeti
Sklep št. 190
Naroči se izdelava rušitvenega načrta in na podlagi tega se pristopi k zbiranju ponudb za rušitev
zadružnega doma. Še v letošnjem letu se izvede rušitev zadružnega doma.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda
Predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2022 – prva obravnava
Računovodkinja Milena Antolin je podrobneje podala obrazložitev predloga proračuna Občine Kobilje
za leto 2022, ki je v prilogi in sestavni del tega zapisnika. Po krajši obravnavi je bil soglasno sprejeti
Sklep št. 191

Občinski svet Občine Kobilje je opravil prvo branje Proračuna Občine Kobilje za leto 2022
ter sprejel naslednje spremembe na postavkah: za ureditev njivskih poti na kontu 4025031
se nameni 5.000,00 €, vsem društvom pa se zniža predviden znesek dotacje za 20 % (kot se
je znižalo pri sofinanciranju letnega programa športa za 20 %; če ostane razlika, se ta
porabi za izdelavo projektne dokumentacije). Novi zneski po postavkah:
41200001
41200004
41200005
41200006
41200007
41200009
41200019
41200020

Dotacija za KD Kobilje
Dotacija ŠD Kobilje
Dotacija Vinogradniško društvo Kobilje
Dotacija Društvo upokojencev Kobilje
Dotacija PGD Kobilje
Dotacija za Društvo mladih Kobilje
Dotacija za Lovsko družino Kobilje
Dotacija za Čebelarsko družino Kobilje
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Proračun se daje v nadaljnjo javno razpravo ter obravnavo občinskim odborom.
Hkrati Občinski svet soglaša, da se opravijo vzdrževalna dela v prostorih občinske uprave.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Po tej točki je računovodkinja Milena Antolin zapustila sejo.
K 7. točki dnevnega reda
Obravnava in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje – skrajšani
postopek
Podžupan Pavel Horvat je povedal, da je Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora obravnaval
predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje. Na kratko je povzel vsebino odloka. V 2.
členu je odbor dodal 8. točko, da se zagotovi tudi zbiranje nevarnih odpadkov, v 21. členu se doda, da
se pri postopku izbire koncesionarja za več občin skupaj v strokovno komisijo imenuje en član iz
vsake občine, pojasnilo 22. člena pa je, da samo občinska uprava lahko izda odločbo in to pomeni, da
odloči. Predlog pa seveda poda strokovna komisija in ta predlog se lahko obravnava tudi na občinskem
svetu, nakar občinska uprava formalno z izdano odločbo odloči o izboru koncesionarja, župan pa
podpiše koncesijsko pogodbo.
Nato je bil soglasno sprejeti
Sklep št. 192
Občinski svet občine Kobilje sprejme Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje.
Čistopis odloka je priloga in sestavni del tega zapisnika.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 8. točki dnevnega reda

Obravnava in sprejem Odloka o pokopališkem redu – prva obravnava
Svetnik Boris Nemet je povedal, da je odbor za gospodarstvo obravnaval predlog Odloka o

pokopališkem redu. Na kratko je predstavil vsebino odloka, nakar se je razvila razprava.
Sprejeti je bil
Sklep št. 193
Občinski svet je opravil prvo obravnavo Odloka o pokopališkem redu.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 9. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Svetnik Boris Nemet je predlagal, da se prouči možnost postavitve paketomata.
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Svetnik Borut Bukovec je predlagal, da se ob novi kolesarski stezi uredi breg in odvzame zemlja s
koreninami, saj bo ovinek nepregleden, ko bo pognalo rastje, nakar je podžupan povedal, da bomo
brežino čistili in da se bodo postavila tudi korita. Glede odstranitve pa je povedal, da imamo zemljišče
dano v uporabo in bo potrebno preveriti, kaj je možno urediti glede tega. Nadalje je podžupan povedal,
da se bo spomladi izvedlo črtanje cestišča od šole do državne ceste.
Župan pa je nadaljeval, da bo Legartis poskrbel za ozelenitev ob novi kolesarski stezi, v sodelovanju z
čebelarsko zvezo in čebelarsko družino pa se bodo zasadile tudi medovite rastline. Svetnik Boštjan
Balažic bo pripravil predlog zasaditve medovitih rastlin.
Svetnik Borut Bukovec je nadalje povedal, da bo PGD Kobilje 24.6.2022 pripravilo tradicionalno
prireditev Mokri petek, za kar je predvidena lokacija za nogometnim igriščem. Urediti bo potrebno
dovoljenje za uporabo električne energije. Glede tega bo lahko pomagal svetnik Matej Puhan.
K 10. točki dnevnega reda
Razno
Župan je povedal, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javni razpis za dodelitev sredstev za
investicije v manjše sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode. S podžupanom sta že opravila nekaj
razgovorov glede možnosti investicije v našo čistilno napravo.
Na predlog župana je bil soglasno sprejeti
Sklep št. 194
Občinski svet imenuje delovno skupino za proučitev možnosti in pripravo na javni razpis
Ministrstva za okolje in prostor za dodelitev sredstev za investicije v manjše sisteme odvajanja in
čiščenja odpadne vode v sestavi:
1. Pavel Horvat, vodja
2. Boris Nemet
3. Borut Bukovec
4. Marjan Ferencek
5. Matej Puha
6. Darko Horvat.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Nadalje je župan povedal, da sta dne 24. januarja letos z Borisom Nemetom bila na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, kjer so se dogovarjali o možnostih postavitve enote doma starejših na
Kobilju (domska oskrba, varovana stanovanja, institucionalno varstvo…). Za postavitev npr. 24 enot
bi morala občina zagotoviti zemljišče, izvajalec pa vso potrebno dokumentacijo (gradbeno dovoljenje,
projektno dokumentacijo). Z direktorico ZEU je dogovorjeno, da nam svetuje, katera parcela je
primerna (na mestu zadružnega doma, ali med občino in pošto ali na obrtni coni….,), saj je ZEU že
delal projekte za domove. Kobilje bi lahko bila eksterna enota Doma starejših Lendava, ki bi se tudi
prijavil na razpis za okrevanje. V kolikor ne bi bil uspešen, bi nam zemljišče vrnili v našo last. Svetnik
Boris Nemet je bil mnenja, da je to zelo lepa priložnost za Kobilje, saj bi z domsko dejavnostjo
pridobila cela občina, odprla bi se nova delovna mesta v okviru doma pa tudi izven njega, vzpostaviti
bi bilo možno razne vzporedne aktivnosti.
Župan je povedal tudi, da se občina prijavlja na razpis LAS in sicer kot vodilni partner skupaj z RIS
Rakičan in Občino Turnišče, v okviru katerega bi uredili habitat v obrtni coni, ter kot partner v
projektu skupaj z občino Odranci, v okviru katerega bi dokončno uredili skupni prostor (pred
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streliščem) v Športno medgeneracijskem centru (nabava opreme za mini kuhinjo, ureditev kurjave,
nabava miz).
Sledila je krajša razprava, v kateri so svetniki podprli oba projekta LAS, kakor tudi možnost ureditve
doma starejših na Kobilju.
Župan je povedal še, da smo prejeli predračun za ureditev javne razsvetljave na Kobilju od hišne št. 1
do 119, ki bi zajemala povišanje obstoječih kandelabrov in zamenjavo starih svetilk z varčnimi
svetilkami. Okvirna predračunska vrednost je 9.400 €.
Seja je končana ob 20.40 uri.
Zapisala
Sabina Forstnerič
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