OBČINA KOBILJE
OBČINSKI SVET
Kobilje 35
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 2 579 92 20
E-mail: obcina@kobilje.si

Datum: 06.04.2011

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 24. februarja 2011 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Krivec Boštjan, Ferencek Tomaž, Emil
Bukovec, Darko Gjerek, Saša Fras, Pavel Horvat in Janez Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III. Boštjan Horvat (zapisnikar), Milena
Antolin (računovodkinja)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Župan Stanko Gregorec v začetku pozdravi vse prisotne ugotovi sklepčnost in predlaga v
sprejem dnevni red, kot je bil posredovan na vabilu za sejo.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 2. redne seje, 1. izredne seje, 2. izredne seje, 1. dopisne seje,
2. dopisne seje in 3. dopisne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Drugo branje in sprejem proračuna za leti 2011 in 2012
4. Zvišanje ekonomske cene vrtca
5. Tovarniška zgradba Milan Puhan
6. Predlog obravnave nakupa službenega vozila
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Glasovanje: ZA: 7 PROTI: 0
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 2. redne seje, 1. izredne seje, 2. izredne seje, 1. dopisne seje, 2. dopisne
seje in 3. dopisne seje
Ker ni nobenih pripomb da župan, na glasovanje naslednji:
Sklep št. 50:
Potrdi se zapisnik 2. redne seje, 1. izredne seje, 2. izredne seje, 1. dopisne seje, 2. dopisne
seje in 3. dopisne seje
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Župan na kratko predstavi realizirane sklepe.
Svetnik Pavel Horvat - ali je stari nadzorni obor dal poročilo kot navedeno v sklepu št. 8.
Boštjan Horvat potrdi, se je odbor sestal in poročilo pripravil.
Svetnik Pavel Horvat - da se dogovorijo kaj se bo obravnavalo kot sklep, kajti dosti je bilo
dogovorjeno, pa ni bilo navedeno kot sklep, zato predlagam da se naslednjič če je nekaj
dogovorjeno to zavedeno kot sklep. S tem se strinja tudi svetnik Darko Gjerek
Župan - da so zapisniki po njegovem mnenju taki kot so sicer zelo temeljiti, vendar glede na
to, da so seje zvočno snemane predlaga, da se zapiše zgolj bistvo oziroma kratki povzetek
povedanega. S tem se strinja tudi svetnik Saša Fras, ki doda še, da se svetnikom zvočni zapisi
sej posnamejo na CD. Nadalje predlaga če kdo hoče, da se povedano v določeni razpravi
zapiše to na seji omeni in predlaga obliko zapisa. Razvije se kratka debata.
Svetnik Emil Bukovec – manjka sklep na 1 izredni seji, da se tistim, ki nimajo poravnanih
vseh obveznosti do občine ne izdaja razna dokumentacija. Predlaga, da se ta sklep obravnava
pod točko razno.
Svetnik Boštjan Krivec – ali je kateri dolžnik že prišel poravnat obveznosti iz opominov, ki so
bili poslani. Računovodkinja Milena Antolin – nekaj je bilo poravnanih, vendar ne dosti.
Župan – pripravljena je kartica dolžnikov, na kateri je seznam dolžnikov, prav tako je
pripravljen predlog za odpis nekaterim dolžnikom z obrazložitvijo. Svetnik Emil Bukovec –
ali se za to oblikuje posebna komisija, ki bo o tem odločala kot je bilo dogovorjeno.
Svetniki predlagajo, da se ne imenuje nova komisija za pregled terjatev ampak o tem odloča
Odbor za gospodarstvo, ki bo predlagal katere terjatve se odpišejo.
Svetnik Pavel Horvat – sklep 18. vodomeri, kako je s tem? Boštjan Horvat – na podlagi
sprejetega odloka mora vsaka hiša imeti svoj vodomer. Svetnik Pavel Horvat – odlok je
potrebno izvajati. Župan – na Sv. Martinu morajo vsi obvezno vgraditi vodomere.
Župan predlaga naslednji:
Sklep št. 51:
Občinsko upravo se zadolži, da se pripravi seznam vseh lastnikov zgradb, ki nimajo oz. ki
imajo pokvarjene vodomere, ter da jim pošlje dopis, da morajo do konca maja vgraditi/
zamenjati vodomere. Za vgradnjo vodomerov bo zadolžen pooblaščeni izvajalec.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat – kako je z donacijo za magnetno resonanco. Župan – donacija je bila
izvedena/realizirana.
Svetnik Emil Bukovec – kako je z pogodbo za obrambo pred točo. Župan – ni bila podpisana.
Svetnik Janez Gašparič – predstavi razgovor z Jožefom Miholičem glede gradbene parcele.
Pove, da se omenjeni strinja, da ne bo postavljal posebnih odmikov meje. Svetnik Pavel
Horvat – pri izmeri parcele je bilo ugotovljeno, da je del obstoječe zgradbe na občinski
parceli. Prav tako je potrebno določiti kako bo potekala prodaja oz. ali bo javna dražba?
Svetnik Boštjan Krivec – kaj bo v primeru če ne bo mogoče postaviti hiše na to parcelo?
Predlaga, da se potem vseeno parcela proda Jožefu Miholiču. S tem se strinja svetnik Pavel
Horvat. Nadalje pove, da je na eni izmed zadnjih sej bilo omenjeno tudi, da je v pripravi
odlok za mlade družine glede komunalnih priključkov, nadalje ga zanima od kdaj dalje se bo
to izvajalo. Razvije se kratka debata.
Župan – do naslednje seje se pripravi predlog ODLOKA o subvencioniranju plačila
komunalnega prispevka mladim družinam, ki ga pregleda Odbor za varstvo okolja in
urejanje prostora. Odlok bo začel veljati in se izvajati po sprejetju.
Darko Gjerek – predstavi dogovor z Avgust Bukovec. Občina mora povedati kakšno površino
bi bila pripravljena kupiti po enotni ceni 7 EUR/m2, prav tako pričakuje v primeru pozitivnega
sklepa pogovor z županom. Pavel Horvat – g. Bukovec mora glede zasipa jarka povedati ali se
bo preko nje kdaj kaj vozilo, kajti v tem primeru, bo potrebno cevi zabetonirati. Emil
Bukovec doda, da je potrebno videti kakšni bodo stroški zasipa. Razvije se kratka debata.
Župan predlaga naslednji:
Sklep št. 52:
Občinski svet predlaga, da se od Avgusta Bukovca kupi parcela v velikosti cca. 8 arov
(oziroma po predhodnem ogledu in oceni svetnika Darka Gjereka) po enotni ceni 7 €/m2.
Zadolži se župan, da se v roku 2. tednov sestane z g. Bukovcem.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Ker je točka izčrpana da župan na glasovanje.
Sklep št. 53:
Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
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Župan – sklepi bodo objavljeni na internetu in na oglasni deski.
K 3. točki dnevnega reda:
Drugo branje in sprejem proračuna za leti 2011 in 2012
Župan po točkah predstavi amandma svetnika Boštjana Krivca na proračun. Kot prvo se
obravnava dvig cen vodarine in cen za odvajanja komunalnih in meteornih voda ter vključitev
omrežnine za obe storitvi:
Ko se bodo ponovno lahko oblikovale cene vodarine in kanalizacije (odvajanje komunalnih
in meteornih voda) se bo upošteval predlog Boštjana Krivca za povišanje obe ceni na nivo,
ki bo pokrival s tem povezane stroške.
Glede cene omrežnine se razvije kratka debata v kateri sodelujejo vsi svetniki in v kateri se
vsi strinjajo, da je potrebno uvesti ceno omrežnine, s katero se pokrijejo stroški amortizacije
omrežja.
Predlaga se naslednji sklep
Sklep št. 54:
Uvedeta se novi postavki omrežnina vodovod v višini 1,5 EUR/mesec in omrežnina
kanalizacija v višini 1,5 EUR/mesec.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Naknadno se priloži še izračun obeh cen.
Nadalje svetniki obravnavajo vprašanje iz amandmaja svetnika Boštjana Krivca. Zakaj občina
plačuje električno energijo za hodnik v stanovanjih na 16a in Športnemu društvu. Na
vprašanje električne energije za hodnik se zadolži občinska uprava, da uredi pri Stavbarju
in se v prihodnje ti stroški obračunavajo najemnikom. Na vprašanje zakaj občina plačuje
električno energijo Športnemu društvu, svetnik Emil Bukovec odgovori, da občina plačuje
električno energijo vsem društvom. Svetnik Darko Gjerek prebere pismo predsednika
športnega društva v katerem ta navaja, da se v javnosti širijo dezinformacije in zavajanje ljudi,
da je športno društvo prejelo 9.800,00 EUR namreč v te stroške je všteta tudi investicija v
nadstrešek. Nadalje obtoži Občino, da niso prejeli vseh sredstev za dogodke, ki so jih
organizirali (materinski dan in ulični tek). Na temo se razvije kratka debata v kateri župan
pove, da to ni način komuniciranja, saj se je s predsednikom srečal celo pred sejo ni z nobeno
besedo nakazal na teme iz dopis. Nadalje pove, da so bila društvu nakazana vsa sredstva.
Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi svetniki in v kateri svetnik Boštjan Krivec
predlaga, da se društvom ne financira več električna energija in se na tak način zagotovi večja
preglednost nad financiranjem posameznih društev. S predlogom se strinjata tudi svetnik Saša
Fras in Tomaž Ferencek. Svetniki Emil Bukovec, Darko Gjerek in Pavel Horvat pa izrazijo
pomisleke glede enakih možnosti obračunavanja stroškov elektrike za vsa društva, namreč za
društva kot so Kulturno, Društvo upokojencev…, ki nimajo lastnih prostorov in s tem
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električnega števca ne bo mogoče realno oceniti teh stroškov. Razvije se kratka debata v
kateri sodelujejo vsi svetniki.
Župan da na glasovanje naslednji sklep
Sklep št. 55a:
Električno energijo, ki je ne koristi občina plačajo društva oziroma koristniki sami.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani, PROTI 2
člana 1 član občinskega sveta pa se je glasovanja vzdržal. Sklep je sprejet.
Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se v novi dvorani predvidijo števci, na podlagi katerih bo
razvidna poraba posameznih društev.
Svetnika Saša Fras in Boštjan Krivec - za aktivnosti, dogodke ki jih organizirajo posamezna
društva določijo enotna pravila za vse. Računovodkinja Milena Antolin – sredstva, ki jih je
prej plačevala občina za električno energijo naj se prenesejo na novo uvedeno postavko in
bodo namenjena dodatnim aktivnostim, prireditvam društev. S predlogom se strinja večina
svetnikov, zato da župan na glasovanje naslednji:
Sklep št. 55b:
Sredstva, ki jih je prej plačevala občina za električno energijo naj se prenesejo na novo
uvedeno postavko in bodo namenjena dodatnim aktivnostim, prireditvam društev.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani, PROTI 2
člana 1 član občinskega sveta pa se je glasovanja vzdržal. Sklep je sprejet.
Ker je bilo potrebno predvideti višino sredstev za materinski dan da župan na glasovanje
naslednji:
Sklep št. 56:
Za materinski dan se nameni 500,00 EUR. Izvajalec se v primeru da športno društvo ne bo
pripravljeno sodelovati, se poišče drugo društvo za realizacijo prireditev.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Na vprašanje iz amandmaja svetnika Boštjana Krivca, zakaj se poveča sredstva Kulturnemu
društvu? Župan – da zaradi investicije v folklorne obleke za folklorno skupino, ki je ponovno
aktivna, prav tako pa se bodo pridobila tudi nepovratna sredstva in sponzorska sredstva. Bo pa
o vsem poročal v podrobnostih tudi občinskemu svetu.
Svetnik Darko Gjerek – tudi športno društvo ima 2 novi sekciji, ki bi potrebovali vsaj
osnovno opremo za kar bi lahko enako kot pri kulturnem društvu del stroškov sponzorirala
zavarovalnica Triglava kot povračilo za porabljeno električno energijo v Telehiši. Na temo se
razvije kratka debata med županom in svetnikom Darkom Gjerekom.
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Župan nadalje obravnava amandma svetnika Boštjana Krivca, v katerem predlaga, da se ne
financira Center za izvajanje kulturne dejavnosti. S tem predlogom se župan ne strinja.
Namesto Centra za izvajanje kulturne dejavnosti predlaga svetnik Boštjan krivec, da se uredi
in določi vsebina za gramoznico, uredi geotermalna vrtina ter se uredijo sprehajalne poti. Na
temo se razvije kratka debata v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetniki se s predlogom ne
strinjajo.
Župan da v nadaljevanju na glasovanje naslednje sklepe na podlagi amandmaja svetnika
Boštjana Krivca:
Sklep št. 57a:
Postavka za pisarniški material in storitve se zmanjšajo za 200,00 EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 57b:
Postavka za čistilni material in storitve se zmanjšajo za 300,00 EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Postavka za tiskarske in založniške storitve se zmanjšajo za 800,00 EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA sta glasovala 2 člana, PROTI
pa je glasovalo 5 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Sklep št. 58a:
Postavka za oglaševalske storitve se zmanjšajo za 200,00 EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 58b:
Postavka knjige in ostale literature se zmanjšajo za 200,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 59:
Postavka reprezentance se zmanjšajo za 1.000,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
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Predlog sklepa:
Postavka telefonije elektronske pošte se zmanjšajo za 300,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA sta glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Predlog sklepa:
Postavka tekoče vzdrževanje druge opreme se zmanjšajo za 300,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA sta glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Kot naslednji predlog sklepa da župan na glasovanje na podlagi amandmaja svetnika Boštjana
Krivca dodatna sredstva v letu 2012 za urejanje njivskih poti 5.800,00 EUR. Svetnik Pavel
Horvat izpostavi, da so v njihovem odboru na podlagi predračuna/ponudbe ugotovili, da bi bil
minimalni znesek za vsaj delno ureditev njivskih poti 9.000,00 EUR. Prav tako poudari, da bi
bilo mogoče stroške razdeliti na dve leti, vendar je to minimalni znesek, ki bi ga bilo potrebno
v ureditev navedene problematike vložiti. Nadalje pove, da se v odboru zavedajo, da v
primeru, da bodo ponudbe za večnamensko zgradbo ugodne in se bo šlo v izvedbo, bo
potrebno postaviti prioritete katere bodo z razpoložljivimi sredstvi izvedljive.
Župan na podlagi tega predlaga naslednji:
Sklep št. 60:
Na postavki urejanje poljskih poti se v leto 2012 zagotovi 5.800,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Občina kupi službeno vozilo (kombi) za kar se uvede postavka stroški službenega vozila za
leti 2011 in 2012 v višini 2.000,00 EUR za leto 2011 in 2.500,00 za leto 2012
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA sta glasovala 2 člana, PROTI
sta glasovala 2 člana, 3 člani pa so se vzdržali. Sklep ni bil sprejet.
Svetnik Darko Gjerek – od društev in šole je potrebno pridobiti podatka kakšni so potni
stroški. Na to se razvije kratka debata v kateri so svetniki skupnega mnenja, da se bo o
nakupu službenega vozila odločalo drugič oziroma po tem, ko bo znano ali se gre v
investicijo centra za izvajanje kulturne dejavnosti.
Ker je tema izčrpana župan nadaljuje z predlogi iz amandmaja svetnika Boštjana Krivca ter da
na glasovanje naslednje:
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Predlog sklepa:
Na novo se uvede postavka odkup vrtine tople ki v letih 2011 in 2012 predvideva za vsako
leto vrednost 35.000,00 EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 član, PROTI je
glasovalo 6 članov. Sklep ni bil sprejet.
Predlog sklepa:
Za odkup zemljišč okoli vrtine tople vode se nameni v letu 2011v vrednosti 4.000,00 EUR v
letu 2012 pa v vrednosti 10.000,00 EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 član, PROTI so
glasovali 3 člani, 3 člani pa so se vzdržali. Sklep ni bil sprejet.
Sklep št. 61:
Za pridobitev uporabnega dovoljenja tovarne se vključi 15.000,00 EUR v proračun za leto
2011.
Svetnik Pavel Horvat – strinja se s predlogom svetnika Boštjana Krivca, namreč je mnenja, če
želi občina prostore prodati oziroma vsaj oddati in s tem vsaj približno pokriti stroške, ki
nastanejo z zgradbo (ogrevanje, elektrika…) bo potrebno čim prej zgradbo sanirati tudi na
račun manjših projektov kot so ureditev okolice cerkve in pokopališča. S tem se strinja tudi
svetnik Janez Gašparič.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
pa sta glasovala 2 člana. Sklep je sprejet.
Predlog sklepa:
Za ureditev ogrevanja v Telehiši se predvidi 5.000,00 EUR za leto 2011.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Predlog sklepa:
Pridobitev uporabnega dovoljenja v Telehiši se predvidi 8.000,00 EUR za leto 2011.
Svetnik Saša Fras – brez ogrevanja ni mogoče pridobiti uporabno dovoljenje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Predlog sklepa:
V letu 2011 se organizirajo medgeneracijske delavnice v vrednosti 1.000,00 EUR.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Predlog sklepa:
V letu 2012 se uredi vrtina tople vode v vrednosti 200.000,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Predlog sklepa:
V letu 2012 se uredijo sprehajalne poti v vrednosti 180.000,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
Predlog sklepa:
V letu 2012 se uredi gramoznica v vrednosti 20.000,00 EUR
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasoval 1 člana, PROTI pa
je glasovalo 6 članov občinskega sveta . Sklep ni bil sprejet.
S tem sklepom je amandma svetnika Boštjana Krivca po posameznih predlogih predstavljen
in deloma sprejet, zato župan predlaga, da predsedniki odborov predstavijo predloge odborov
na proračun.
Najprej predstavi predloge predsednik Odbora za varovanje okolja in urejanje prostora Pavel
Horvat. Odbor predlaga naslednje:
1. Ureditev lokalnih cest in njivskih poti. (ponudba za lokalno cesto Malo Kobilje je v
fazi izdelave) pridobljen pa je predračun podjetja Komunala Murska Sobota za
gramoziranje njivskih poti in lokalne ceste: šola - križišče v vrednosti 9.000,00 z DDV
(predlog je bil sprejet s sklepom št. 65)
2. Čistilna naprava in prečrpališči. cca 1.500,00 EUR (čiščenje dveh prečrpalnih jaškov,
delo naj bi izvajala Komunala Murska Sobota, prečrpališče pri vagi, ureditev
signalizacije oz. obveščanje o napaki, preureditev omarice za avtomatsko delovanje,
čistilna naprava: popravilo obroča za vpihavanje zraka v bazen/laguno (namestitev
objemk)
3. Odbor ne predvideva stroškov vzdrževanja na Vodnem zajetju in črpališču razen v
primeru okvar.
Na podlagi navedenega da župan na glasovanje naslednji:
Sklep št. 62:
Zmanjša se postavka Tekoče vzdrževanje občinskih cest ki so planirani v višini 18.800,00
EUE za 1.500,00 EUR, ki se namenijo za čistilno napravo (čiščenje dveh prečrpalnih
jaškov, prečrpališče pri vagi, ureditev signalizacije oz. obveščanje o napaki, preureditev
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omarice za avtomatsko delovanje, čistilna naprava: popravilo obroča za vpihavanje zraka v
bazen/laguno (namestitev objemk)
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat – kaj je zajeto v postavko vzdrževanje vodovoda? Računovodkinja
Milena Antolin – večinoma gre za stroške vzdrževalca podjetja Režonja.
Svetnik Pavel Horvat – koliko je predvideno za ureditev ceste malo Kobilje? Računovodkinja
Milena Antolin – 6.400,00 EUR. Svetnik Pavel Horvat – pridobiva se ponudba na podlagi
katere se bo potrebno odločiti ali se gre v investicijo ali ne. Nadalje pove, da je dosti
pripomb, ki so upravičene glede mrliške vežice, kjer ni urejeno ogrevanje in sanitarije, glede
tega ga zanima ali je mogoče pridobiti kakšna sredstva, da bi se stanje saniralo. Župan
odgovori, da je to bilo že predvideno ampak sama konstrukcija tega ne omogoča. Na temo se
razvije kratka debata.
Kot naslednji predstavi predlog na rebalans predsednik Odbora za kmetijstvo Toma Ferencek.
Odbor na prihodkovni strani predlaga prodajo kmetijskih zemljišč v lasti občine, ki niso
zanimive za menjavo za kar je potreben seznam zemljišč. Župan – občinska uprava je
pripravila seznam. Župan preda seznam predsedniku kmetijskega odbora.
Kmetijski odbor se zadolži, da do naslednje seje pripravi čistopis, katere parcele naj se
prodajo, na podlagi seznama se preveri na Skladu kmetijskih zemljišč, katere parcele je
potrebno prenesti na njih.
Svetnik Darko Gjerek – kot predstavnik Odbora za kmetijstvo prestavi predlog odbora, da se
na prihodkovni strani doda postavka cestnina za traktorje. Namreč celotna ideja je, da se na
leto enkrat (ob registraciji traktorja) plača v posebni sklad/postavko določen znesek za porabo
poljskih poti. Sredstva se nato vsako leto porabijo za popravilo in vzdrževanje poljskih poti.
Svetnik Saša Fras se z predlogom strinja. Razvije se kratka debata v kateri svetniki pridejo
do zaključka, da je predlog zanimiv, Odbor za kmetijstvo pa naj preveri kakšna je praksa
vdrugih občinah in predvsem kakšen je znesek, ki ga plačujejo lastniki traktorjev.
Kot naslednji predlog na proračun kmetijski odbor predlaga, da se ponovno regresira apnenje.
Župan – s predlogom se strinja vendar pričakuje od kmetov, da bodo bolj pripravljeni
sodelovati pri komasiranju. Na temo se razvije kratka debata v kateri svetniki pridejo do
zaključka, da v tem trenutku o tem ne bodo odločali/sklepali.
Kot naslednji predstavi predsednik Odbora za negospodarstvo Emil Bukovec predloge na
proračun. Pove, da odbor ni imel konkretnih finančnih posegov v proračun ampak predlagajo
določene ukrepe:
1. Koncept dela in promocije za Ritlopovo hišo z letaki plakati…
2. Javna predstavitev vseh projektov planiranih in tistih v izvedbi na internetni strani in v
fizični obliki.
3. Preden se začne kar koli urejati na pokopališču z mrliško vežico se mora to predstaviti
občanom, na kar se zbira pripombe.
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4. Čimprejšnji širokopasovni dostop
5. Sanacija strehe na šoli in hidroizolacija vrtca
Svetnik Boštjan Krivec – ali se bo kaj sredstev namenilo za šolo (igrala, streha in
hidroizolacija) župan pove, da so za te namene predvidena sredstva v višini 9.000,00 EUR.
Svetniki se strinjajo, da je problem s streho nujen in ga bo potrebno sanirati. Župan – pridobili
se boo predračuni za strehi na podlagi katerih se bo svet nato odločil. Prav tako predlaga, da
se počaka na 6 javni poziv Razvoj regij iz katerega bi mogoče lahko sofinancirati sanacijo.
Svetnik Pavel Horvat – vodstvo osnovne šole je odgovorno, da pripravi se potrebne podatke,
ki bodo pomagali pri odločitvi za sanacijo, prav tako bi morali se pri ministrstvu za šolstvo
pozanimati ali so kakšne možnosti za sofinanciranje. Svetnik Saša Fras – strinja se s
svetnikom Pavlom Horvatom in nadalje pove, da na podlagi podatkov ki jih imajo na
razpolago o tem ne morejo sklepati.
Župan –ali ima kdo še kakšen predlog na proračun? Svetnik Tomaž Ferencek pove, da je
pripravljeni iti na podjetje Panvita glede ureditve/sanacije poljskih poti, vsaj tistik ki jih oni
uporabljajo. Župan se strinja.
Ker noben od članov nima več predlogov na proračun da župan na glasovanje naslednje:
Sklep št. 63:
Sprejme se proračun Občine Kobilje za leti 2011 in 2012 z vsemi popravki.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
pa je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je sprejet.
Čistopis proračuna se da svetnikom pred objavo še v vpogled, da bodo videli, da so bile
upoštevane vse sprejete spremembe.
K 4. točki dnevnega reda:
Zvišanje ekonomske cene vrtca
Računovodkinja Milena Antolin predstavi oba predloga Osnovne šole Kobilje za zvišanje
ekonomske cene. Svetniki v nadaljevanju diskutirajo o obeh variantah na koncu pa da župan
na glasovanje naslednji:
Sklep št. 64:
Cene programa v vrtcu v Kobilju znašajo od 01.03.2011 dalje mesečno 367,36 EUR/otroka
in zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico (stara cena 318,05 EUR/otroka).
Obračunavanje odsotnosti, plačevanje vrtca in najmanjše število vpisanih otrok:
1. prvi dan otrokove odsotnosti živil ne odračunamo, razen v primeru počitnic, ko že
starši v naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec,
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2. naslednjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, odračunamo stroške živil, za
vse vrste odsotnosti,
3. za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom, se staršem
za prvi dan ne obračuna nič, za naslednjih 5 dni stroški živil, za ostale naslednje dni
pa se odračunajo staršem oskrbni dnevi, ki bremenijo občino Kobilje.
4. za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilom, se staršem
zaračuna 25% od deleža staršev , razlika se zaračuna občini Kobilje.
5. staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se
zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno –
odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega
izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh mesecev.
6. otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz
vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.
7. vrtec je dolžan pričeti in končati poslovalni čas vrtca ko je izkazana potreba staršev
otrok najmanj za dva otroka,
8. najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca v mesecu juliju ali avgustu je vsaj pet
prijavljenih otrok,
9. v primeru manjšega števila prijavljenih otrok od pet, imajo starši možnost začasnega
izpisa otroka iz vrtca in vpisa v drug vrtec v okviru Upravne enote Lendava.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Ob 21.17 zapusti sejo računovodkinja Milena Antolin.
K 5. točki dnevnega reda:
Tovarniška zgradba Milan Puhan
Svetnik Boštjan Krivec – v pogodbi mu manjka zgolj en člen, v primeru, da občini Kobilje
uspe najti kupca za celotno zgradbo se podjetniku Puhanu najdejo/zagotovijo nadomestni
prostori. Župan – lahko se mu to ponudi vendar vprašanje je kaj bo na to povedal. Svetnik
Boštjan Krivec – kolikor ve, si je podjetnik Puhan v pogodbi napisal, da lahko kadar koli
prekine pogodbo, kar je njemu neke vrste garancija. Da bi zagotovili enake pogoje, naj se tudi
za občino v pogodbo vključi prej navedeni predlog. Svetnik Pavel Horvat – kdaj predvidoma
naj bi se podjetnik Puhan vselil? Boštjan Horvat – takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Svetnik Pavel Horvat – kako je s stroški ki nastajajo (ogrevanje elektrika), kdo bo to plačal?
Župan – podjetnik Puhan je obljubil, da si bo za stroške elektrike vgradil števec za odmero
stroškov. To bo tudi predmet katerega bo potrebno še posebej določiti/definirati v pogodbi.
Nadalje župan predlaga, da se fizično loči dostop do kotlovnice. Na temo se razvije kratka
debata. Svetnik Pavel Horvat – potrebno postaviti rok od kdaj se mora vseliti. Prav tako je
potrebno se dogovoriti da delno krije stroške ki so nastali. Pod točko se ne sprejme noben
sklep kajti o tem je sprejet sklep, upošteva pa se predloge svetnikov.
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K 6. točki dnevnega reda:
Predlog obravnave nakupa službenega vozila
Ker je o tej toči bilo diskutirano že v točki 3, svetniki o tej točki ne sklepajo več. Svetnik
Boštjan Krivec preda gradivo svetovalcu župana III Boštjanu Horvatu glede primernih vozil.
K 7. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Župan prebere po točkah dopis svetnika Darka Gjereka.
1. Razsvetljava pri Marti –je urejena po zagotovilih podjetnika Puhana
2. Občani opozarjajo da se ne morejo priključiti na internet? Župan se je z predstavnikom
Telekoma g. Šadlom dogovoril, da se mu pošlje seznam vseh tistih ki se ne morejo
priključiti.
3. Kdaj/ali bo sanirana cesta pri hišni številki 86. Cesta BO sanirana, saj je že
dogovorjeno s Cestnim podjetjem v sklopu rednega vzdrževanja ceste, stroške pa bo
poravnal podjetnik Horvat, ki je bil zadolžen za gradnjo vodovoda.
4. Kako je z obrtno cono? Obrtna cona je pripravljena, podjetje BeniTehing bo po
zagotovilih vodstva v letu 2011 začelo graditi. Opravljeni so bili tudi razgovori na
RRA Muri, ki je podjetju predstavila možnosti za subvencioniranje.
5. Ali se že razmišlja kaj bo z zadružnim domom? Župan - razmišlja se, ena izmed idej
je, da se v pritličju uredijo prostori za storitveno dejavnost, v nadstropju pa eventualno
stanovanja, vendar bo končno odločitev lahko svet sprejel šele po izgradnji novega
centra.
6. Kdo bo uredil višnje na hribu Sv. Martin? Župan – ker so višnje na privatnih parcelah
so jih javni delavci/obrezali zgolj toliko, da ne ovirajo prometa.
7. Na pokopališču so poškodovane/raztrgane zastave. Župan – nabaviti/menjati je
potrebno z novimi.
8. Kaj bo z kablih ki visijo po hišah? Se ureja z podjetjem UPC
9. Kdaj bo prišla optika? Župan prebere dopis podjetja Elektro Maribor od katerega je
pridobljen pozitivni odgovor, da so pripravljeni podjetju UPC odstopiti infrastrukturo
po določeni najemnini. O tem bodo v kratkem potekali dogovori med Elektrom in
UPC. Razvije se kratka debata.
Ker ni postavljenih novih vprašanj in pobud župan zaključi to točko in pristopi k naslednji.
K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Župan prebere dopis podjetja CEROP v zvezi z odvozom kosovnimi odpadki (ali na klic od
hiš ali pa iz deponije kot zdaj), na kar se razvije kratka debata.
Svetniki se strinjajo, da se v letu 2011 opravlja odvoz z deponije kot do sedaj, naslednje leto
pa kot bo najbolj ekonomično.
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Župan – prelagati je potrebno člana sveta zavoda Ljudske univerze v Lendavi. Po kratki
debati župan da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 65:
Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet zavoda LJUDSKA UNIVERZA,
Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es
Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva imenuje Darko Gjerek, Kobilje 86.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče, 1 član pa se je glasovanja vzdržal. Sklep je sprejet.
Župan – občini je bil s strani Centra za socialno delo dodeljen delavec, ki mora opraviti javna
dela.
Župan – stanovalcem bloka na 35a se ponudi možnost, da odkupijo stanovanja. V debati ki se
razvije se svetniki strinjajo s tem da se jim ponudi ta možnost.
Župan – predstavi pismo v povezavi z Gašper Kristjanom, ki so ga poslali iz zavoda Šent in
prosijo za podaljšanje nastanitve oz. ga bodo v nasprotnem primeru primorani odpustiti iz
zavoda, kar lahko negativno vpliva na njegovo stanje, kar za občino lahko pomeni, da bo
prišel v kak drugi zavod, kjer bo občina prisiljena plačevati vse stroške. Razvije se kratka
debata v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetnik Saša Fras – glede na to, da ima prepoved
približevanja in ni skoraj nikoli v občini naj se preveri ali je sploh prebivalec občine
Kobilje. Župan – zadeva se preveri.
Sklep št. 66:
Podaljša se sofinanciranje nastanitve Kristijan Gašperja v zavodu Šent dokler se ne najdejo
odgovori na vprašaje stalnega bivališča.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan – najavila se je direktorica glasbene šole Murska Sobota, kjer je vključeno 6 otrok iz
naše občine. Razvije se kratka debata glede tega koliko oz. ali se sofinancirajo materialni
stroški tudi za glasbeno šolo Murska Sobota. Svetniki predlagajo, da se ponudi isto kot se je
ponudilo glasbeni šoli Beltinci t.j. 20 EUR na učenca na mesec.
Župan – svetniku Pavlu Horvatu ponudi pogodbeno delo na režijskem obratu namesto Nemet
Borisa, ki ne želi veš opravljati del na vodovodu in kanalizaciji. Svetnik Pavel Horvat se
zahvali za ponujeno priložnost vendar je mnenja, da je ponudba preuranjena in ne definira
nalog zato ne more sprejeti. Poudari, da je od volitev dalje opravljal veliko stvari zastonj na
mnogih področjih ne samo vodovod in kanalizacija, prav tako se pojavljajo vedno nova
področja, ki bi jih lahko pokril sam oziroma jih bo moral pokrivati nekdo drug ampak v
drugačni oblik/ponudbi. Poudari tudi, da če nebi kontroliral stanja na vodnem zajetju in
čistilni napravi bi lahko prišlo že večkrat do izpada. Tudi ostali svetniki in svetovalec župana
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potrdijo, da je svetnik Pavel Horvat zelo aktiven in je vedno pomagal ko je lahko. Razvije se
kratka debata na to temo.
Župan – obstaja možnost odkupa parcele na obrtno industrijski coni z menjavo. Svetniki se
strinjajo, da se občina za to odloči.
Župan – predstavi sklepe sestanka na podjetju ZEU na temo OPN-ja, ki svetujejo da se naj še
ne gre v razgrnitev.
Župan – predstavi predlog Vrtca za nakup novih igral 2 na zmet in ena hišica. Svetnik Pavel
Horvat – namesto da se dajo sredstva za obdarovanje naj se dajo za te namene, ki so bolj
koristni. S tem predlogom se strinjajo tudi drugi svetniki. Svetnik Darko Gjerek predlaga, da
se da ena sejnina za te namene. Strinjajo se tudi drugi svetniki.
Župan da na podlagi zgoraj navedenega na glasovanje naslednji:
Sklep št. 67:
Občina nameni sredstva, ki so predvidena za božična obdarovanja v cerkvi in šoli nameni
za nakup novih igral v vrtcu, prav tako se svetniki v te namene odpovejo eni sejnini.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan – prebere dopis podjetja CEROP v katerem občino sprašujejo, kdo bo pokrival stroške
odvoza in obdelave kosovnih odpadkov. Razvije se kratka debata v kateri svetniki predlagajo
naslednji:
Sklep št. 68:
Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se stroški obdelave in odlaganja, ki nastajajo
v okviru CEROP s temi odpadki, ki niso v CEROP pripeljani kot ločeni kosovni odpadki
pokriti iz občinskega proračuna direktno JP CERO PUCONCI d.o.o. za vse tako prevzete
kosovne odpadke v okviru akcije »Zbiranja kosovnih odpadkov« in od posameznikov, ki
imajo stalno bivališče v naši občini, ki med letom tovrstne odpadke pripeljejo sami v
CEROP.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Nadalje svet sprejme še naslednje:
Sklep št. 69:
V Komisijo za pogrebne svečanosti, urejenost pokopališča in vežice se imenujejo:
1. Avgust Gjerek 41, predsednik
2. Slavko Gjerek 12a, član
3. Štefan Volf 13a, član
Za pisanje govorov: Zora Šabjan 71, Ivica Fras 219, Marjeta Vugrinec 64
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Za branje govorov:

Franc Nemet 16, Ivan Sajko 181, Janez Gašparič 27, Avgust Gjerek
41

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
pa ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan – določeni so člani komisije za odpiranje prispelih vlog to so Geza Sočič, Jasna BračičSzabó in Robert Recek
Svetnik Boštjan Krivec – ocenjena vrednost parcele gasilskega doma je previsoka! Na temo se
razvije kratka debata. Nadalje predlaga, da se organizira čistilna akcija očistimo Kobilje, kot
se je to organiziralo v letu 2010.
Svetnik Pavel Horvat – lepo bi bilo, da pride projektant, da predstavi projekt.
Svetnik Emil Bukovec – ali in kje so bile povišane luči? Svetnik Pavel Horvat – povišane so
bile tri luči od Berdena naprej. Razvije se kratka debata.
Svetnik Emil Bukovec – ali je narejen obračun za zasaditev cipres na pokopališču? Župan –
pridobljene so bile 3 ponudbe, ki jih predstavi. Odločitev je da ciprese zasadi vrtnarstvo
Šabjan, ki je dal najboljšo ponudbo.
Svetnik Boštjan Krivec – parkirišče naj se vriše.
Svetnik Emil Bukovec – kako je z jarkom na parceli? Ali se lahko zavozi? Svetnik Pavel
Horvat – potekali so razgovori z Vodnega gospodarstvom ki bodo pripravili ponudbe za
regulacijo potoka, hkrati pa sta jim bila predstavljena dva primera parcel stare struge potoka
glede česar bo potrebno opraviti razgovore z g. Kustecom saj se da struga prenesti na občino
na kar lahko interesenti to odkupijo.
Svetnik Tomaž Ferencek – Odbor za kmetijstvo je pripravljen še enkrat iti v komasacijo.
Potrebno je določiti termin ko bo imel g. Vrešnik čas za kar se zadolži župan, da g vpraša,
nakar sledi sestanek z Oborom za kmetijstvo. Prav tako je potrebno določiti nekoga, ki bi
vodil stvari v zvezi z komasacijo. Razvije se kratka debata.
Svetnik Saša Fras – za projekt Via Savaria bo potrebno imenovati komisijo ali Odbor za
negospodarstvo ki bo vodila in spremljala stvari pri izvedbi tega projekta.
Ker je točka izčrpana župan zaključi sejo.
Seja se zaključi ob 23.00 h
Zapisal:
Boštjan Horvat, univ.dipl.ekon.
Svetovalec župana III

Stanko GREGOREC
Župan Občine Kobilje
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