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

Datum: 8.12.2021
ZAPISNIK
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila dne 8.12.2021 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Tomaž Zver, Boris Nemet, Dominik Ferencek,
Pavel Horvat in Borut Bukovec, ki se je priključil ob 17.15 uri.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Sabina Forstnerič - direktorica občinske uprave
SEJO JE VODIL: župan Darko Horvat
Župan Darko Horvat je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji
spremenjeni dnevni red, ki ga je dal na glasovanje:
1.
2.
3.
4.

Seznanitev Občinskega sveta z načinom opravljanja funkcije župana
Imenovanje nadomestnih članov v delovnih telesih občinskega sveta
Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Lendava
Sprejem sklepa o izstopu Občine Kobilje iz javnega zavoda Ljudska univerza
Lendava
5. Določitev terminskega plana izvedbenih aktivnosti sprejetega Razvojnega
programa
Sklep št. 178
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Seznanitev Občinskega sveta z načinom opravljanja funkcije župana
Župan Darko Horvat je povedal, da je Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Kobilje (KMVI) seznanil, da bo funkcijo župana opravljal nepoklicno. O nepoklicnem
opravljanju funkcije župana mu je KMVI izdala tudi sklep, s katerim sedaj seznanja svetnike.
Sklep št. 179
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z odločitvijo župana in sklepom KMVI, da bo
funkcijo župana Darko Horvat opravljal nepoklicno.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Imenovanje nadomestnih članov v delovnih telesih občinskega sveta
Na predlog KMVI, ki je v prilogi in sestavni del tega zapisnika, je bil sprejeti
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Sklep št. 180
Občinski svet Občine Kobilje sprejme sklep o imenovanju nadomestnih članov v odborih,
kot sledi:
- v Odbor za negospodarske dejavnosti imenuje nadomestni član Boštjan Balažic in Pavel
Horvat - do potrditve novoizvoljenih nadomestnih svetnikov
- v Odbor za gospodarske dejavnosti imenuje nadomestni član Simona Bukovec in Pavel
Horvat - do potrditve novoizvoljenih nadomestnih svetnikov
- v Statutarno pravno komisijo imenuje Boris Nemet,
- v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Boris Nemet, za
predsednika komisije pa se imenuje Tomaža Zvera.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Lendava
Na predlog KMVI je bil sprejeti
Sklep št. 181
Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet zavoda Zdravstveni dom Lendava,
Kidričeva 34, 9220 Lendava, imenuje Tomaž Zver, Kobilje 87.
Vsi prisotni člani OS, razen Darka Horvata, so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Sprejem sklepa o izstopu Občine Kobilje iz javnega zavoda Ljudska univerza Lendava
Sabina Forstnerič je povedala, da je od zadnjega sprejetega odloka in njegovih sprememb je
minilo nekaj let. V vmesnem času se je spremenilo veliko zakonodaje, ki vpliva na delovanje
javnega zavoda na področju izobraževanja odraslih. Ker bi po eni strani LU rada odlok
uskladila z veljavno zakonodajo, bi rada tudi dorekli ustanoviteljske pravice. V zadnjih letih
so vključeni v številna izvajanja in prijave na nacionalne kot mednarodne razpise, kar od njih
zahteva veliko fleksibilnosti.
Tehnično bi za večino prijav potrebovali soglasja za prijave na razpise od ustanoviteljic, kar
pa zna biti problem, saj bi taka soglasja prihajal do njih prepozno in bi zamujali na prijave.
Realno je tudi Občine Lendava edina sofinancirala njihovo dejavnost v zadnjih letih, a ni to
razlog za njihov predlog. Predvsem gre za večjo fleksibilnost ob pisanju in prijavljanju
razpisov. Z občino Kobilje bi pa podpisali dolgoročni sporazum o medsebojnem sodelovanju,
kjer bi nekje enkrat na leto usklajevali vsebine, ki bi jih v Občini Kobilje izvajali, od
brezplačnih, ki jih imajo pokrite preko projektov do takih, ki bi jih naši občani potrebovali.
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Sklep št. 182
Občinski svet Občine Kobilje je odločil, da Občina Kobilje ne bo več ena od soustanoviteljic
javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine (v
nadaljevanju: javni zavod), ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Lendava zavod za izobraževanje odraslih in mladine (Uradni list RS, št.
92/98 in naslednji). Občinski svet pooblašča župana, da uredi vse potrebno glede prenosa
ustanoviteljskih pravic na Občino Lendava in ureditev drugih razmerij Občine Kobilje do
javnega zavoda v roku 60 dni od uveljavitve tega sklepa.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Določitev terminskega plana izvedbenih aktivnosti sprejetega Razvojnega programa
Župan je povedal, da ni univerzalnega projektnega načrta. Ni v naprej pripravljene najboljše
predloge. Čeprav obstajajo standardi, učbeniki, seminarji, svetovalci, ki nas prepričujejo v en
in edini pravi pristop. Kako bo izgledal plan je odvisno od več dejavnikov: starost in
izkušenost članov projektne ekipe, metodologije podjetja, orodja, ki so na voljo za planiranje,
birokratska kapaciteta vključenih članov, njihove osebne lastnosti, strokovna podkovanost
projektnega vodje in nenazadnje njegova kreativnost. Vsekakor velja, da je za uspešno
izveden projekt potrebno kvalitetno pripravljen terminski plan. To je ključen dokument, ki
služi za pravilen pristop, pripravo in samo izvedbo projekta v določenem času z
razpoložljivimi sredstvi. Za izdelavo terminskega plana je potreben dobro izdelan predračun!
Bistvo dobro izpeljanega projekta povezujejo tri »najpomembnejša pravila« kvaliteten,
pravočasno zgrajen in finančno stabilen projekt. Proces tega se ne začne na samem gradbišču,
temveč že veliko prej: z idejnimi študijami, projektantskimi načrti pa do same izvedbe. Del
tega je tudi terminski plan, ki ga želimo danes obravnavamo.
Nadalje je župan odprl razpravo o predvidenih aktivnostih:
1.
2.

3.
4.

Ime projekta
Center za starejše, priprava
za investitorja
Odkrij območja LAS pri
dobrih ljudeh, kot ga vsaki
dan živimo domačini
NADSTREŠEK
ZA
MLATILNICO
VZDRŽEVALNA DELA V
NOTRANJOSTI
GOSPODARSKEGA
POSLOPJA
POSTAVITEV OGRAJE
NA
NOGOMETNEM
IGRIŠČU
OPTIMIZACIJA
IN
DIGITALIZACIJA
POSLOVANJA OBČINE
KOBILJE

Lokacija
Stara zadružna stavba

Čas izvedbe
2022-2024

Telehiša

2022

ŠPORNO2022
MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE
OBČINA
KOBILJE 2022
(NABAVA OPREMETABLICE
SVETNIKOM)
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PRIDOBIVANJE
INVESTITORJA
LAS-prijava oddana

SOFINANCIRANJE
FUNDACIJE ZA ŠPORTprijava oddana
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5.

VSPOSTAVITEV
SPLETNE STRANI EOBČINA
6. UREDITEV ARHIVA
7. IZDELAVA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
KOLESARSKE STEZE V
NASELJU
KOBILJENADALJEVANJE STEZE
(POKOPALIŠČECENTER
KOBILJAMOTVARJEVCI)
8. VEČSTANOVANJSKI
OBJEKT
9. POSTAVITEV ŽARNEGA
ZIDU
10. GLAMPING NASELJE

OBČINA KOBILJE

2022

OBČINA KOBILJE
NESELJE KOBILJE

2022-2023
2022-2024

Med občino in »staro 2022-2023
pošto«
POKOPALIŠČE
2022-2025

MALA
GRAMOZNICA
ČISTILNE ČISTILNA

Prijava na projekte

Iskanje investitorja

2022-2023

Prijava na razpis 2022

11. OBNOVA
NAPRAVE
12. NOVO STANOVANJSKO INDUSTRIJSKA
NASELJE
CONA

2022-2026

Prijava na projekte 2022

2022-2026

Pripravazemljišča,
OPN!

13. OBNOVA MOSTU ČEZ MOST NA CESTIKOBILJSKI POTOK
14. PRENOVA TURISTIČNIH JAKOBOVA POT,
POTI
MARTINOVA POT,
EUROVELA
15. ŠOLA-OBNOVA
OŠ KOBILJE
ZUNANJEGA IGRIŠČA,
OBNOVA PARKETA V
TELOVADNICI
16. PRIREDITVENI
ŠPORTNO-MED.S.
PROSTOR
17. TURIZEM-NETOPIRJI,
NEDOLOČENO
RAZGLEDNI STOLP…

2023-2026

sanacija
sprememba

Iskanje investitorja
2022-2023

Prijave na projekt

2022-2023

Projekt že v pripravi

2022-2023
2022-

PRIJAVE NA PROJEKTE

V razpravi so bili svetniki mnenja, da bi v prihodnjem letu pristopili predvsem k izdelavi razne
projektne dokumentacije, da bomo imeli že vnaprej pripravljene izdelane projekte, ko se bodo
pokazale možnosti za izvedbo.
Nato je župan svetnike še seznanil s prošnjo župnije za dotacijo za obdaritev otrok ob miklavževanju
v višini 300 €.
Seja je končana ob 19.10 uri.
Zapisala
Sabina Forstnerič
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