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: 12.08.2011

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 28.07.2011 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Fras Saša, Ferencek Tomaž, Bukovec Emil,
Gjerek Darko, Horvat Pavel, Krivec Boštjan
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: župan Stanko Gregorec, svetovalec župana III. Boštjan
Horvat (zapisnikar), Milena Antolin (računovodkinja)
SEJO VODIL: podžupan Janez Gašparič
ODSOTEN: predsednik nadzornega sveta Robert Ščap
Podžupan Janez Gašparič v začetku pozdravi vse prisotne , ugotovi sklepčnost in predlaga v
sprejem dnevni red, kot je bil posredovan na vabilu za sejo oziroma ali ima kdo kaj za dodati.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 3. redne seje, 4. dopisne seje, 3. izredne seje in 4. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2011
Poročevalec: Milena Antolin, računovodkinja
4. Obravnava predloga nove ekonomske cene vrtca
5. Obravnava predloga odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje
6. Obravnava predloga odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se točki, ki nista bili obravnavani na 3. izredne seje, ki je
bila po njegovem mnenju prekinjena in končana, preneseta na dnevni red 5. redne seje
Občinskega sveta pod točko razno.
Svetnik Boštjan Krivec - predlaga, da se najprej zaključi 3. izredna seja.
Svetnik Pavel Horvat – predlaga prekinitev seje za 15 minut, da statutarno pravna komisija
pregleda Poslovnik in statut in poda mnenje o nadaljevanju 3. izredne seje.
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Seja je bila prekinjena 17.10, nadaljevala se je ob 17.30 uri.
Svetnik Saša Fras predsednik statutarno pravne komisije – v 36. in 38. členu poslovnika piše,
da se zapisnik seje sprejme, ko je seja zaključena v tem primeru se zapisnik seje ne potrdi, ker
seja ni bila končana, predlaga, da se določi datum za nadaljevanje 3. izredne seje.
Podžupan Janez Gašparič – vpraša navzoče ali se strinjajo, da se konča 3. izredna seja z
dvema nedokončanima točkama.
Svetnik Pavel Horvat – se ne strinja z nadaljevanjem 3. izredne seje, iz razloga, ker seja ni
bila pripravljena kot bi morala biti z strani občinske uprave in na vabilu za 5. redno sejo ni
omenjeno nadaljevanje 3. izredne seje.
Svetnik Saša Fras – predlaga, da se 5. redna seja nadaljuje, vendar se ne potrdi zapisnik 3.
izredne seje ampak se določi datum za nadaljevaje seje.
Svetnik Darko Gjerek – ali vpliva ekonomska cena vrtca na rebalans proračuna Občine
Kobilje za leto 2011, ker je potem smiselno, da se zamenjata 3. in 4. točka dnevnega reda.
Vsi navzoči se strinjajo, da je smiselno zamenjati ti dve točki.
Svetnik Pavel Horvat – na dnevnem redu je rebalans proračuna za leto 2011, ni pa še potrjen
zaključni račun, morali pa bi ga sprejeti na tej seji, kaj to pomeni.
Župan Stanko Gregorec – zaključni račun je za leto 2010, v mesecu septembru je najavljena
revizija za leto 2010 in po reviziji bo zaključni račun dan na potrditev takoj na naslednjo
redno sejo.
Podžupan Janez Gašparič – predlaga spremenjen dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Potrditev zapisnikov 3. redne seje, 4. dopisne seje in 4. redne seje
Realizacija/uresničevanje sklepov
Obravnava predloga nove ekonomske cene vrtca
Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2011
Poročevalec: Milena Antolin, računovodkinja
Obravnava predloga odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje
Obravnava predloga odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje
Predlogi in pobude
Razno

Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 85
Potrdi se spremenjeni dnevni red.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 3. redne seje, 4. dopisne seje in 4. redne seje.
Svetnik Pavel Horvat – kako je z terjatvami? Glede na to da se je gospodarski odbor sestal,
kako daleč je trenutno zadeva.
Svetovalec III Boštjan Horvat – vsem dolžnikom je bil poslan dopis v katerem smo jih
poklicali, da se oglasijo na občinski upravi o možnosti obročnega plačevanja.
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da v kolikor se dolžniki na dopis ne odzovejo se pošljejo
opomini pred izvršbo in se upoštevajo minimalni roki.
Podžupan Jani Gašparič, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 86
Opomine pred izvršbo terjatev se pošlje takoj po poteku roka, ki je bil določen v dopisu
dogovora plačil terjatev in sicer z minimalnimi roki plačila.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Boštjan Krivec – statutarno pravna komisija naj pove kakšen je čas pisanja
zapisnikov.
Svetnik Saša Fras – zapisniki se morajo pošiljati v času, ki je določen v statutu.
Svetnik Boštjan Krivec – kakšni pa so ukrepi, če se z zapisniki zamuja?
Svetnik Saša Fras – v Statutu in Poslovniku niso predvideni ukrepi v primeru zamude.
Svetnik Pavel Horvat – zapisnike lahko piše nekdo drug iz občinske uprave ne svetovalec.
Svetnik Boštjan Krivec - Kako tečejo stvari z popravilom strehe na šoli.
Svetovalec III Boštjan Horvat - v dogovoru smo z Bisolom in z podjetjem iz Lendave, ki pa
se je do zdaj edino odzvalo z ponudbo za 22.000,00 €, s katerimi bi se sanirala streha.
Svetnik Boštjan Krivec – do konca avgusta ponovno kontaktirati oba ponudnika.
Svetnik Pavel Horvat – kako je z adaptacijo tovarniške zgradbe in pridobitvijo uporabnega
dovoljenja? Ali podjetnik Elektromontaža Puhan plačuje najemnino, kako je s kritjem tekočih
stroškov v tovarni?
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Župan Stanko Gregorec – se zadolži, da se pogovori z Puhanom o stroških v tovarni.
Podžupan Janez Gašparič – izvajajo se aktivnosti glede selitve trgovine v tovarno, potekajo
razgovori z Tuš-em in z ZEU-jem.
Glede selitve trgovine v tovarno se strinjajo vsi svetniki, saj je trenutna lokacija v zelo slabem
stanju, predhodno pa je potrebno preveriti kakšni stroški so s tem povezani in si pridobiti
informacijo, koliko bi sofinanciral TUŠ in koliko podjetnik JENEŠ.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 87
Občinsko upravo se zadolži, da do naslednje redne seje pripravi predlog selitve trgovske
dejavnosti v tovarno, stroškovnik in idejne osnove prenove tovarne.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat – kako je z javno razsvetljavo od gasilskega doma naprej in z regulacijo
Čebiš potoka.
Svetovalec župana Boštjan Horvat – podjetnik Elektromontaža Puhan je uredil podaljške
javne razsvetljave, vendar prebivalci bistvene razlike ne opazijo.
Svetnik Saša Fras – razsvetljava naj ostane kot je.
Svetovalec III Boštjan Horvat, župan Stanko Gregorec – potekajo dogovori z Vodnim
gospodarstvom MURA z g. Kustecem, glede regulacije Čebiš potoka, vendar pa je odzivnost
s strani vodnega gospodarstva zaenkrat bolj slaba.
Svetnik Darko Gjerek – izpostavi, da ni bila imenovana komisija za projekt VIA SAVARIA
oz. se predlog ni obravnaval kot sklep predlog, da bo to delo opravil odbor za negospodarstvo.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 88
Odbor za negospodarstvo se imenuje za določitev lokacije počivališča in sodelovanje pri
izvedbi projekta VIA SAVARIA.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Podžupan Janez Gašparič – debate na 4. dopisno sejo ni, zato preidemo na zapisnik 4. redne
seje.
Svetnik Pavel Horvat – poda predlog, da se v zapisnikih ne uporablja besed kot so ostra
debata, saj je opazil, da se to pojavlja samo pri nekaterih svetnikih.
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Svetovalec župana Boštjan Horvat – v naslednjih zapisnikih se to ne bo več uporabljajo.
Svetnik Pavel Horvat – ali je bil po zadnjem zapisniku z Cestnim podjetjem Murska Sobota v
katerem so opredeljena potrebna del pri obnovi Vaškega jedra izveden uradni prevzem med
izvajalcem in nadzorom Občine Kobilje.
Svetovalec župana Boštjan Horvat – uradno prevzem ni bil opravljen, so pa bile izvedene vse
opredeljene obveznosti s strani izvajalca.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednji:
Sklep št 89
Potrdijo se zapisniki 3. redne seje, 4. dopisne seje in 4. redne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Emil Bukovec – v zapisniku in sklepih naj se popravi Sklep št. 75 oz. bolj natančno
namesto vzdevka Gustek naj se uporabi raje bolj primerno Avgust Bukovec, Kobilje 95.
Svetnik Darko Gjerek – koko je pravzaprav z realizacijo sklepa št. 75 odkup parcele Avgusta
Bukovec. Župan Stanko Gregorec pojasni, da poskuša stopiti v stik z g. Avgustom in da bo
prodaja/nakup stekel do konca avgusta.
Svetovalec župana Boštjan Horvat - izpostavi napako pri sklepu št. 80 ki jo bo popravil.
Svetnik Pavel Horvat – kako je z realizacijo sklepa 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.
Svetovalec župana Boštjan Horvat – večinoma so vodomeri vgrajeni oziroma bodo v kratkem,
razen v 1 primeru, ko lastnik ni pripravljen to storiti.
Svetnik Pavel Horvat – predlaga, da se kontrolirajo in umerijo vsi vodomeri.
O interni kontroli in umerjanju vodomerov se razvije kratka debata v kateri sodelujejo vsi
svetniki.
Svetnik Pavel Horvat – vpraša kako je z kompenzacijo poraba elektrike v Telehiši.
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Župan Stanko Gregorec – z direktorjem Zavarovalnice Triglav, je bilo dogovorjeno in
realizirano, da se je za porabljeno elek. energijo nakazalo 1.500,00 € kulturnemu društvu kot
dotacijo.
Svetnik Pavel Horvat – sklep št. 73 še ni realiziran, saj je potrebno določiti rok kdaj bo drugič
obravnavan in potrjen zaključni račun.
Podžupan Jani Gašparič – 2. točka realizacija/uresničevanje sklepov je končana.
K 3. točki dnevnega reda:
Obravnava predloga nove ekonomske cene vrtca
Župan Stanko Gregorec - predstavi predlog Osnovne šole Kobilje za zvišanje ekonomske
cene.
Svetnik Saša Fras – predstavi zakon in predstavi možno varianto, ki bi bila najbolj optimalna
in posledično zaradi nje ekonomska cena najnižja. Razvija se kratka debata na to temo v
kateri sodelujejo vsi svetniki.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 90
Sprejme se predlagana ekonomska cena vrtca.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 91
Sprejme se predlog oblikovanja oddelkov in sistematizacija delovnih mest v vrtcu Kobilje za
šolsko leto 2011/2012.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se na naslednjo sejo povabi ravnateljico, da poda
obrazlago k sprejetima sklepoma. S predlogo se strinjajo vsi svetniki.
K 4. točki dnevnega reda:
Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2011
Računovodkinja Milena Antolin predstavi predlog rebalansa proračuna za leto 2011.
V razpravo po predstavitvi se vključi svetnik Boštjan Krivec ki vpraša, ali so bile podpisane
najemne pogodbe za kmetijska zemljišča v lasti Občine Kobilje. Župan Stanko Gregorec
zadolži kmetijski odbor da pripravi pogodbe.
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Razvija se kratka debata o glasilu Občine Kobilje, kjer svetnik Boštjan Krivec predlaga, da
seti stroški lahko manjšajo oziroma izključijo. Svetnik Saša Fras – se ne strinja in je mnenja,
da glasilo Občine Kobilje mora ostati.
Svetnik Boštjan Krivec – zakaj občina plačuje elek. energijo društvom, kljub sprejemu sklepa,
da društva sama plačujejo strošek energije.
Računovodkinja Milena Antolin pojasni, da je stvar v dogovoru in posledično tega so sredstva
dotacij društvom zadržana.
Svetnik Boštjan Krivec –svetnikom naj se pošlje obračun sejnin, za kar se zadolži
računovodkinja Milena Antolin.
Svetnik Saša Fras – ni nujno/potrebno, da občina Kobilje plačuje obdarovanja otrok v vrtcih
izven Občine Kobilje. Kako je s cesto v Malo Kobilje in ali je res potrebna/smiselna sanacija?
Svetovalec Boštjan Horvat – prejeli smo ponudbo za sanacijo ceste v Malem Kobilju v
vrednosti 21.000,00 €, kar je preveč, zato bodo pridobljene ponudbe z enostavnejšim popisom
del.
Svetnik Emil Bukovec – dotacije društvom, športno društvo je prejelo v prvem polletju samo
1.000,00 € dotacije. Svetovalec Boštjan Horvat – pojasni situacijo plačevanja društvu.
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se sprejme predlog rebalansa proračuna Občine Kobilje
za leto 2011, kateri se bo dal pred sprejetjem v obravnavo odborom.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 92
Sprejme se predlog rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2011, kateri se bo dal pred
sprejetjem v obravnavo odborom.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 5. in 6. točki dnevnega reda:
5. Obravnava predloga odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju Občine Kobilje
6. Obravnava predloga odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje
Župan Stanko Gregorec pojasni in predlaga, da sprejmemo in posodobimo odlok, ki ga ostale
občine že imajo, mi ne, da se potem lahko pripravijo razpisni pogoji za podelitev koncesije.
Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi svetniki in v kateri se vsi strinjajo, da je
potrebno točno opredeliti razpisne pogoje za podelitev koncesije.
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Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep št. 93
Sprejme se predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju Občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 94
Sprejme se predlog odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 7. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Župan Stanko Gregorec seznani občinski svet s prenosom lastništva parcele na Bukovec
Pavla, kjer omeni, da se je občinska uprava povezala s pravnikom, da vidimo kako najlažje
prenesti lastništvo za že plačano parcelo. Nadalje župan pove, da je prišlo do izlitja fekalij iz
bio plinarne v Motvarjevcih v kobiljski potok. Občina je takoj uvedla vse potrebne aktivnosti
do občanov in do zavoda za zdravstveno varstvo in naročila zaostrene analize vode, ki se
jemljejo tedensko. Ko bo občina prejela rezultate analize/preiskave bo lahko odškodninsko
nastopali proti kršitelju.
Župan nadalje svetnike obvesti, da je UPC je odrezal kable s streh, glede povezava optike
Dobrovnik – Kobilje je UPC poslal ponudbo Elektru Maribor in sedaj pričakujejo odgovor.
Kar se tiče Telekoma, vzpostavlja v Motvarjevcih podoben sistem kot je pri nas, do prvega
septembra naj bi stekla povezava.
Svetnik Boštjan Krivec opozori da bo potrebno uporabnikom, ki se bodo odločili za Siol
zagotoviti dostop do internega kanala.
Župan Stanko Gregorec poudari, da je zaradi gradnje potrebno urediti odvodnjavanja
meteornih voda, ki je do zdaj bilo speljano mimo Gasilskega doma. Predstavi, da se je
občinski upravi uspelo dogovoriti z zakoncema Berden, ki sta dovolila, da se meteorna voda
spelje preko njune parcela s čimer bo rešena zadeva s katero se občinska uprava ukvarjali že
nekaj časa.
Razvije se kratka debata na to temo, v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetnik Pavel Horvat,
opozori, da je potrebno reševati problem odvodnjavanja dolgoročno, zaradi česar predlaga, da
se v kanal daj širše cevi.
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Podžupan Janez Gašparič seznani občinski svet z potekom del pri gasilskem domu, podjetje
Tlakovanje Gomboc iz Murskih Črncev je izvedlo rušilna dela. V soboto je Gasilsko Društvo
po simbolični ceni prodalo les. Na deponijo je navožen material (beton), ki ga bodo zdrobili in
kmetijski oziroma infrastrukturni oddbor naj določi katere poti se bodo zavozile.
Svetnik Saša Fras – po vasi je opaziti še precej odloženih salonitnih plošč ali bi bilo mogoče
organizirati skupinski odvoz na odpad. Kako je z gumami?
Svetovalec Boštjan Horvat – odvoz salonitnih plošč se lahko organizira, gume pa se lahko
brezplačno vsaki dan odvažajo na Komunalo.
Svetnik Saša Fras – kako je z zdravstvenim domom Dobrovnik. Župan Stanko Gregorec – na
dopis smo odgovorili, da v letu 2011 – 2012 ne razpolagamo z sredstvi in da moramo določiti
roke in znesek plačila.
Podžupan Janez Gašparič opozori na naključno kontrolo vodomerov, pri kontroli bi morali
biti prisotni trije člani (s strani vzdrževalca (podjetnik Režonja in strokovni delavci).
Svetnik Emil Bukovec – pripraviti je potrebno vse za umerjanje vodomerov. Preveriti je
potrebno, kdaj so bili vodomeri vgrajeni in na koliko časa jih je potrebno preverjati in koliko
to stane.
Svetnik Pavel Horvat – preveriti je potrebno pavšalne plačnike in obvezno si morajo vgraditi
vodomere.
Sklep št. 95
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da izvede kontrolo vodomerov s strokovnim
nadzorom in pridobijo informacije glede umerjanja vodomerov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Svetnik Saša Fras – kako je z parcelo, kjer stoji športni objekt in blok.
Župan Stanko Gregorec –Tomaž Gregorec je kontaktiral stečajno upraviteljico, ki predlaga,
da se pošlje dopis, v katerem se predlaga, da se odplača glavnica brez obresti.
Občinsko upravo se zadolži, da pošlje dopis upnikom za športni objekt. Prav tako se
mora do 15. septembra sestaviti pogodba med Občino Kobilje in PGD Kobilje. Nadalje
je potrebno poklicati inšpektorja z Skupne občinske uprave, da pregleda urejenost poti,
potoka, zapuščenih parcel in ustrezno ukrepa.
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Svetnik Darko Gjerek - predlaga, da se takoj ko bodo znani rezultati analiz množičnega
pogina čebel, na internem kanalu objavi opravičilo domačim kmetom.
Svetnik Tomaž Ferencek – predstavi razgovor s predsednikom čebelarske zveze Pomurja
g. Kapunom, uradni krivec naj bi bila koruza.
Svetnik Tomaž Ferencek – potrebno je urediti jarek pri Bukovec Samoju, ker zaradi
neurejenosti poplavlja njive.
Svetnik Pavel Horvat – občinskemu svetu naj se v pogled pošlje pogodba z Pomgradom.
Svetovalec Boštjan Horvat –vsakemu svetniku se pošlje pogodba po elektronski pošti, sicer pa
je pogodba javno objavljena pri razpisu, podizvajalci del so Pomgrad gradnje.
Ker je točka izčrpana podžupan zaključi sejo.
Seja se zaključi ob 21.55 uri.
Zapisala:
Vera Nemec
Strokovna sodelavka V.
Stanko GREGOREC
Župan Občine Kobilje
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