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: 20.10.2011

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 28.09.2011 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Fras Saša, Ferencek Tomaž, Bukovec Emil,
Horvat Pavel, Krivec Boštjan.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: župan Stanko Gregorec, svetovalec župana III. Boštjan
Horvat (zapisnikar), Milena Antolin (računovodkinja), predsednik nadzornega sveta Ščap
Robert.
SEJO VODIL: podžupan Janez Gašparič.
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. izredne seje in 5 redne seje.
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2011
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Potrditev zaključnega računa za 2010
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Sklenitev pogodbe za upravljanje (izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo) in vodenje
projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«
6. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin
Lendava, Dobrovnik in Kobilje
7. Obravnava predlogov projektov za prijavo na razpise (po predlogu odborov)
8. Predlogi in pobude
9. Razno
Svetnik Pavel Horvat predlaga točko k predlaganemu dnevnemu redu in sicer poročilo
nadzornega odbora.
Župan Stanko Gregorec pojasni, da je nadzorni svet imel sejo kasneje, kot je izšlo gradivo za
sejo in predlaga razširitev 3. točke Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2011 ter
poročilo nadzornega sveta.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje razširitev 3. točke Rebalans proračuna Občine
Kobilje za leto 2011 ter poročilo nadzornega sveta.
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Sklep št. 98
Potrdi se spremenjeni dnevni red.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Spremenjeni dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 3. izredne seje in 5 redne seje.
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2011 ter poročilo nadzornega sveta
Poročevalca: Milena Antolin, računovodkinja in predsednik nadzornega sveta Robert Ščap
4. Potrditev zaključnega računa za 2010
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Sklenitev pogodbe za upravljanje (izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo) in vodenje
projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«
6. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin
Lendava, Dobrovnik in Kobilje
7. Obravnava predlogov projektov za prijavo na razpise (po predlogu odborov)
8. Predlogi in pobude
9. Razno
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 3. izredne seje in 5 redne seje.
Ob 17.20 uri pride Gjerek Darko.
Svetnik Pavel Horvat ima pripombo na zapisnik 3. izredne seje, zapiše naj se povečanje
večnamenske kulturne dvorane na 16,40 m x 13,40 m (198 sedežev), kot je v predstavitvi
predstavila projektantka Tadeja Madjar Stajnko. Prav tako se dopolni zapisnik 3. izredne
seje glede materiala druge kvalitete, kot je povedala projektantka Tadeja, s tem je mišljen
material drugih dobaviteljev in ne druga kvaliteta kakovosti materiala.
Svetnik Pavel Horvat – kako je rešeno z Avgustom Bukovec glede parcele. Župan Stanko
Gregorec predstavi razgovor z Avgustom, ki vztraja pri ceni 7€. Razvije se debata o
spremembi namembnosti zemljišča v kateri sodelujejo vsi navzoči, v kolikor bo zakon o
spremembi namembnosti zemljišč sprejet se postavi vprašanje ali je smiselno kupovati
zemljišča v kolikor ni potencialnih kupcev. Parcela Avgusta Bukovec se odkupi.
Svetnik Pavel Horvat – kako daleč je gradnja obrata na obrtni coni. Župan Stanko Gregorec
obrazloži, da se tedensko pogovarja z g. Štrlekarjem o začetku gradnje na OIC. Svetovalec
Boštjan Horvat predstavi razgovor z kandidatom za drugi del OIC Kobilje za predelavo gum v
biodizel in mazivo, drugi ponudnik pa načrtuje obrat za izdelavo bele tehnike.
Svetnik Saša Fras predlaga, da se na naslednjo izredno sejo povabi vse kandidate za OIC in da
predstavijo svoje projekte.
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Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje povabilo kandidatov za OIC in da predstavijo
svoje projekte.
Sklep št. 99
Na naslednjo izredno sejo OS se povabi kandidate za OIC, ki bodo predstavili svoje
projekte.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat - glede sanacije ceste pri Darku Gjerek ali je že plačana. Župan Stanko
Gregorec poda odgovor, izdana situacija zajema tudi druga dela na cesti, g. Horvat (izvajalec
pri vodovodu) pa je seznanjen z plačilom sanirane ceste.
Svetnik Darko Gjerek vpraša ali so poravnane obveznosti do prejšnjega podžupana. Svetnik
Saša Fras predlaga, da se poravnajo obveznosti vsem, ki so kaj delali in jim ni bilo plačano.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje plačilo obveznosti do konec oktobra za prejšnjega
podžupana.
Sklep št. 100
Sprejme se sklep o poplačilu obveznosti do prejšnjega podžupana z rokom plačila do
31.10.2011.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje sprejem zapisnika 3. izredne seje.
Sklep št. 101
Sprejme se zapisnik 3. izredne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov,
VZDRŽAL se je 1 član, PROTI ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Zapisnik 5. redne seje OS – svetnik Boštjan Krivec, sprejet je bil sklep, da se župan Stanko
Gregorec pogovori z Puhanom v zvezi z stroški in najemnino ali je bil sklep sproveden.
Župan Stanko Gregorec odgovori, da se je pogovarjal z Puhanom, vendar ni nič dorečenega.
Občinsko upravo se zadolži, da se do konca oktobra pogovori z Puhanom.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se ne obravnavajo sprejeti sklepi, ampak sam zapisnik seje.
Nadalje sprašuje kako je glede dolžnikov. Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da so bili
poslani opomini pred izvršbo, na kar nista reagirala dva dolžnika z ostalimi je bil sklenjen
dogovor obročnega plačevanja oziramo so se odzvali na opomin.
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Svetnik Boštjan Krivec omeni, da je bil sprejet sklep, da se naslednje seje udeleži ravnateljica
osnovne šole Kobilje in da se do 15. oktobra 2011 podpiše pogodba z gasilskim društvom.
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da se zaradi obsežnega dnevnega reda seje, udeležba
ravnateljice prestavi na naslednjo sejo, glede pogodbe z gasilskim društvom, pa se išče
najcenejša oblika ali darilna pogodbe oziroma brez plačen prenos lastništva.
Svetnik Pavel Horvat vpraša ali je bil opravljen prevzem vaškega jedra. Svetovalec Boštjan
Horvat povzame razgovor z g. Vinkovičem predstavnikom cestnega podjetja, ki je potrdil, da
je opravljen prevzem vaškega jedra. Projekt vaško jedro je zaključen in na podlagi investitorja
ni potrebna izdelava zapisnika. Svetnik Pavel Horvat zahteva, da se oblikuje sklep, da ni
potreben ponovni prevzem, za dela katera so bila opravljena po zapisniku.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje sprejem zapisnika 5. redne seje.
Sklep št. 102
Sprejme se zapisnik 5. 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 Pavel Horvat je mnenja, da se sklepi ne morejo sprejeti, ker niso realizirani. Razvije
se debata na realizacijo sklepov. Svetovalec Boštjan Horvat se zadolži, da popravi sklepe in
jih ustrezno označi glede na samo realizacijo.
K 3. točki dnevnega reda:
Rebalans proračuna Občine Kobilje za leto 2011 ter poročilo nadzornega sveta
Podžupan Janez Gašparič preda besedo računovodkinji Mileni Antolin. Ga. Milena pove, da
je rebalans bil že predstavljen, prav tako so ga obravnavali tudi vsi odbori, ki bodo
posredovali svoje pripombe.
Razvije se kratka debata na temo prodaje stanovanja v bloku št. 35. V debati sodelujejo vsi
prisotni. Občinska uprava naj preveri o pogojih in ali lahko proda stanovanja v bloku. Svetnik
Pavel Horvat zastavi vprašanje, kako oz. kje se bo nadoknadil prihodek načrtovan od prodaje
stanovanj?
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje predlog rebalansa Občine Kobilje za leto 2011 in
poročilo nadzornega sveta.
Predlog Sklepa
Predlog rebalansa Občine Kobilje za leto 2011 ni sprejet.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA so glasovali 3 člani , PROTI so
glasovali 3 člani, vzdržal se je 1 svetnik. Sklep ni sprejet.
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Svetnik Saša Fras zahteva , da se izrecno napiše v zapisnik poimensko glasovanje
Sklepa št. 110 Predlog rebalansa Občine Kobilje za leto 2011.
Svetnik Darko Gjerek predlaga novo pripravo rebalansa.
K 4. točki dnevnega reda:
Potrditev zaključnega računa za leto 2010
Podžupan Janez Gašparič preda besedo računovodkinji Mileni Antolin, ki pove, da se bodo v
sklopu postavke računovodske storitve, ki je planirano v letu 2011 v višini 10.500,00 EUR
poravnali tudi stroški revizije. Predlagani zaključni račun za leto 2010 je popravljen in gre
lahko v potrditev.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se zapiše njegovo mnenje glede inventurnih komisij.
Po navadi je OS potrdil predlagane inventurne komisije od župana, ki so tudi poročale
OS, letos oziroma lani tega ni bilo.
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se naj zapiše , kar je povedala g. Milena o poteku
revizije. Razvije se tudi debata na postavko prodaja stanovanj, v kateri sodelujejo vsi navzoči.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje potrditev zaključnega računa za leto 2010.
Sklep št. 103
Potrdi se zaključni račun Občine Kobilje za leto 2010.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 5. točki dnevnega reda:
Sklenitev pogodbe za upravljanje (izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo) in vodenje
projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«
Župan Stanko Gregorec predstavi projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, zadeve
potekajo naprej in nikakor ne drži informacija, o ustavitvi projekta. Občina Kobilje ima stvari
urejen, pridobili smo stavbno pravico Sklada kmetijskih zemljišč, v naslednjih dneh čakamo še
potrdilo ARS-a o prečkanju Čebiš potoka in pooblastilo solastnika parcele za vodohran. Dobili
smo dopis o potrditvi projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«, zaradi težav pri
konsenzu.

Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje sklenitev pogodbe za upravljanje (izvajanje javne
službe oskrbe s pitno vodo) in vodenje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«.
Sklep št. 104
Potrdi se sklenitev pogodbe za upravljanje (izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo) in
vodenje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«.
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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 6. točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava,
Dobrovnik in Kobilje
Župan Stanko Gregorec opozori svetnike na male spremembe v pogodbi sprejem odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje , ki so jih dobili
v gradivu za sejo

Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
Sklep št. 105
Potrdi se sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava,
Dobrovnik in 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:
Obravnava predlogov projektov za prijavo na razpise (po predlogu odborov)
a)

Negospodarski odbor – svetnik Emil Bukovec predstavi zapisnik odbora in pripombe na
rebalans:
- Trenutno sta odprta dva razpisa MKGP in sicer ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi 1.
letu 2011 in ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 1. v letu
2011. Glede na delež nepovratnih sredstev v višini 85 % sta vsekakor zanimiva in
odbor je mnenja, da bi ju bilo koristno izkoristiti.
- Pri ukrepu 322 je vsekakor zanimiva ureditev šolskega igrišča, kjer je nujno potrebna
ureditev asfaltne podlage in golov in pa ureditev igrišča za odbojko v sklopu športnorekreacijskega centra, najustreznejša varianta je z mivko, začasno bi bila ustrezna tudi
travna površina.
- Pri ukrepu 323 je v sklopu ureditve oz. izboljšanja etnološke dediščine potrebno
urediti sedanjo zbirko v TELEHIŠI, ki jo vzdržuje društvo upokojencev in ki je lahko
nosilec tega projekta.
Župan Stanko Gregorec razloži situacijo glede rebalansa in pripomb negospodarskega
odbora, ki so v teku reševanja. Poudari, da imamo 06.10.2011 dogovorjen sestanek z
predstavnikom Krajinskega parka Goričko in vodnim gospodarstvom z g. Dominkom.

b) Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora – svetnik Pavel Horvat predstavi zapisnik
odbora in pripombe.
- Sanacija mostu pri cerki
- Sanacija ceste v Malem Kobilju
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- Sanacija ceste OŠ – križišče nad Sv. Martinom
- Kolesarska pot proti Bukovniškemu jezeru
Komisija poziva OU in župana, da pripravi strategijo prijav na razpise, ki naj zajemajo
prioritetne vsebine in pripravo dokumentacije na zalogo, ki bo omogočala učinkovito in
hitro prijavo na razpise.
c)

Kmetijski odbor – svetnik Tomaž Ferencek predstavi zapisnik odbora in pripombe.
- Ob pregledanih primerih razpisov JR 322 in JR 323 odbor ugotavlja, da za področje
kmetijstva ne najde primernega razpisa. Prioriteta je razpis za komasacije, ki bo
najverjetneje razpisan v mesecu decembru.

d) Gospodarski odbor – svetnik Darko Gjerek predstavi zapisnik odbora in pripombe.
- Odbor je mnenja, da bi se za celoten nabor predlogov za projekte v Občini Kobilje
morala uporabiti strategija razvoja Občine Kobilje, ki bi zajemala vse ravni
družbenega in gospodarskega vidika. Ker se je pred časom omenjena strategija že
pripravljala, predlagamo, da se nadaljuje s postopkom izdelave in sprejetja z čim
večjim širšim soglasjem. Odbor je tudi mnenja, da se naredi podrobna analiza stanja v
naši občini (število dejanskega prebivalstva, delovno aktivnih, šolarjev, zaposlitev,
itd.) in da se po njej sprejmejo določeni hitri in učinkoviti ukrepi (mnenje odbora je,
da so po dostopnih podatkih, številke zelo slabe za nadaljnji razvoj občine).
Odbor predlaga pripravo in prijavo na morebitne razpise za:
- dokončno ureditev Obrtno industrijske cone
- osnovno ureditev tovarniške zgradbe
- pridobivanje in ureditev stavbnih zemljišč
- pridobivanje zemljišč okoli vrtine in njena ureditev
- ureditev gramoznice
e)

Nadzorni svet - predsednik Robert Ščap
Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna in polletno realizacijo
proračuna za leto 2011.

-

Na osnovi celovitega pregleda opravljenih prerazporeditev sredstev znotraj proračuna
Občine lahko nadzorni odbor poda mnenje, da je ob prerazporeditvi postavk
zagotovljena kontinuiteta načela namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega
proračuna.
Razlogi prerazporeditev so predvsem v naraščajoči potrebi financiranja tekoče porabe –
električna energija, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, izdatki za ogrevanje in
vzgojno - varstvene storitve.
Priporočila in predlogi :
Na osnovi omejitve prihodkovnega dela proračuna in trenda naraščujoče tekoče porabe,
je opozorilu v Obrazložitvi polletne realizacije proračuna potrebno nameniti resno
pozornost. Izogniti se je potrebno možnosti, da bi prihodnji rebalansi stroškovnih postavk
ogrozili predvidene investicijske aktivnosti in transferje.To pomeni iskanje možnosti
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ustreznih varčevalnih ukrepov tudi in predvsem v okviru sicer namensko planiranih in
smotrno porabljenih sredstev.
Seveda je to v pristojnosti občinskih svetnikov, ki na osnovi prioritet pri svojih
odločitvah tvorijo občinsko politiko razvoja, kar je odgovorna naloga.
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se gre v širše zbiranje predlogov projektov in sicer zbir
dosedanjih predlaganih predlogov ter posredovanje predlogov s strani občanov. Svetovalec
Boštjan Horvat se bo sestal z g. Borutom in bosta skupaj pregledala. Razvije se kratka debata v
kateri sodelujejo vsi prisotni.
K 8. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Podžupan Janez Gašparič odpre razpravo na prvi predlog sklepa svetnika Boštjana Krivca:
a) Predlog dodatnega financiranja društev
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se v letu 2011 in 2012, dela po običajnem/standardnem
načinu, v letu 2013 se začne delati z razpisom.
Sklep št. 106
V letu 2011 in 2012, se uporablja enaka metodologija financiranja društev kot do sedaj. Od
leta 2013naprej pa z razpisi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
b) Predavanje javno zasebnega partnerstva - svetnika Boštjana Krivca
Svetnik Boštjan Krivec predstavi predavanje javno zasebnega partnerstva, električna
učinkovitost javnih razsvetljav in predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 107
Občina Kobilje do konca oktobra 2011, kontaktira podjetje Tehmar d.o.o. (Jožef Cigut), ki
se ukvarja z električno energijo, da povabi občino Kobilje na predstavitev za zmanjšanje
električne energije v priključkih, kjer občina plačuje električno energijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 108
Občina Kobilje naj do konca oktobra 2011, kontaktira podjetje Bau-ing. d.o.o. in povpraša
gospo, ki je pripravila podatke, koliko bi stala predstavitev oziroma predavanje glede javno
zasebnega partnerstva.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
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Župan Stanko Gregorec predlaga dopolnitev oziroma spremembo odloka o ustanovitvi
vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Kobilje. Svet zavoda sestavlja devet članov in sicer trije
predstavniki ustanovitelja, pet delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Občina Kobilje že
ima tri predstavnike v svetu zavoda, vendar bi ta odlok moral biti sprejet že leta 2009, ampak
ni bil objavljen.
Sklep št. 109
Občinski svet Občine Kobilje potrdi predlog dopolnitev oziroma spremembo Odloka o
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan Stanko Gregorec predstavi popis del obnove tovarne za trgovinsko dejavnost. Razvije
se kratka debata v kateri sodelujejo vsi prisotni. V nadaljevanju župan seznani prisotne z
potekom gradnje Centra za kulturno dejavnost, obvesti navzoče, da bo 12.10.2011 opravljena
kontrola s strani SVLR-a, 06.10.2011 je predviden sestanek z Krajinskim parkom Goričko,
04.10.2011 sestanek s stanovalci bloka 16/a ob prisotnosti direktorja Stanovanjskega podjetja,
ki je zadolženo za kurjavo v bloku.
Svetnik Darko Gjerek predlaga, da občina Kobilje izstopi iz Krajinskim parkom Goričko z
kmetijskimi zemljišči. V nadaljevanju obvesti OS, da Sklad kmetijskih zemljišč daje v najem
določeno število zemljišč, med njimi je parcela v Bereku in bi bilo smiselno, da se občina
prijavi. Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi prisotni.
Svetovalec Boštjan Horvat seznani OS o pogovoru z predstavnico zavoda iz Šenta za
Kristjana Gašperja, ki si ureja invalidsko upokojitev. Za čas urejanja pokojnine, bi občina
Kobilje morala plačevati strošek bivanja v zavodu.
Svetnik Tomaž Ferencek opozori na poplave na prečrpališču. Razvije se kratka debata o
možnosti odprave okvar.
Svetnik Emil Bukovec seznani navzoče v zadevi komasacije z izjavami, ki so že podpisane, v
tem času pa se je lastništvo menjalo in so tako ne veljavne.
Občinska uprava se zadolži, da ponovno pokiče/obišče vse lastnike in jih seznani z
komasacijo ter pokliče k podpisu izjave. Podpisovanje izjav mora biti končano
najpozneje do 15. novembra 2011
Predlog kmetijskega odbora obramba proti toči.
Svetnik Pavel Horvat izpostavi vprašanje glede popravila zvonov ali je bil objavljen razpis
oziroma kakšen je bil izbor izvajalca del popravila. Svetnik Tomaž Ferencek odgovori, da je
brez razpisa bil izbran majster, ki opravlja taka dela po vsej Sloveniji.
Podžupan Janez Gašparič prebere predloge sklepov, ki jih je podal svetnika Boštjana Krivca:
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Predlog sklepa
Zaradi bistveno spremenjenih - zmanjšanih prilivov v proračun (glej članek Večer) in
bistveno povečanje odlivov (tekoči stroški, višji lastni delež pri centru itd.) predlagam, da se
za leto 2012 pripravi in tudi sprejme novi proračun.
Predlog sklepa
Do nadaljnjega se sklep o pripravi dvo - letnih proračunov zamrzne. Občina Kobilje bo do
nadaljnjega pripravljala letne proračune.
Predlog sklepa
Občina Kobilje bo najela dolgoročni kredit (za 10 let) za financiranje lastnega deleža pri
projektu Večkulturnega centra. Odločitev za zagotavljanje lastnega deleža iz proračuna brez kredita je bila sprejeta v drugih - bistveno bolj stabilnih časih, ko je bilo možno v
naprej predvideti koliko denarja bo Občina dobila od države. Ti časi so preteklost, zato
mora občina zagotoviti lastni delež tudi iz drugih virov.
Po kratki razpravi svetnikov, predlogi sklepov niso sprejeti.
Ker je točka izčrpana podžupan zaključi sejo.
Seja se zaključi ob 22.30 uri.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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