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: 04.04.2012
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 03.02.2012 ob 15.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Gašparič, Boštjan Krivec, Tomaž
Ferencek, Saša Fras, Emil Bukovec, Darko Gjerek, Pavel Horvat.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: župan Stanko Gregorec, svetovalec župana III Boštjan
Horvat (zapisnikar), Robert Ščap (predsednik NO).
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec.
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse navzoče, ugotovi sklepčnost in predlaga v sprejem
dnevni red, kot je bil posredovan na vabilu za sejo oziroma ali ima kdo kaj dodati.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 7. dopisne seje, 6. redne seje, 5. izredne seje in 4 izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Osnovna šola Kobilje
4. Zdravstvena postaja Dobrovnik
5. Predlogi in pobude
6. Razno
Svetnik Saša Fras predlaga, da glede na to, da se je ravnateljica opravičila se točka vezana na
OŠ Kobilje omeji na predlog sklepa o imenovanju v svet šole.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se ne potrjuje zapisnik 7. dopisne seje, ki ni bila
usklajena s poslovnikom Občine Kobilje. Vsi svetniki se strinjajo s predlogom.
Ob 15.15 uri se seji pridružita župan Občine Dobrovnik Marjan Kardinar in ga. Ester Povše.
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se umesti 4. točka dnevnega reda na prvo mesto, da
gosta ne bosta čakala. Ker ni pripomb da župan na glasovanje spremenjen dnevni red:
Sklep št. 113
Potrdi se predlagani dnevni red s spremembo vrstnega reda:
1. Zdravstvena postaja Dobrovnik
2. Potrditev zapisnikov 6. redne seje, 5. izredne seje in 4 izredne seje
3. Realizacija/uresničevanje sklepov
4. Osnovna šola Kobilje
5. Predlogi in pobude
6. Razno
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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:
Zdravstvena postaja Dobrovnik
Župan Stanko Gregorec pozdravi prisotna gosta, navzoče seznani z potekom dogodkov
gradnje zdravstvenega doma in prejetega dopisa župana Občine Dobrovnik glede
sofinancerskega deleža Občine Kobilje, v katerem predlaga sofinanciranje projekta izgradnje
zdravstvene postaje Dobrovnik v višini 80.000 €. Izpostavi , da je leta 2003 tedanji občinski
svet sicer res sprejel sklep v katerem je bila izrazil podporo obnovi zdravstvene postaje,
kasneje pa se ni dogajalo nič, prav tako pri pripravi gradiva, kot pri podpisu pogodbe Občina
Kobilje ni sodelovala. V sled dobrih odnosov med občinama se bo svet odločil kolikšno bo
sofinanciranje Občine Kobilje oziroma koliko sredstev – kvote bo namenjenih za zdravstveno
postajo v Dobrovniku. Nadalje župan preda besedo g. Kardinaru županu Občine Dobrovnik,
ki se zahvali za povabilo ter pozdravi vse prisotne. V kratkem nagovoru izpostavi dobre
odnose med občinama , ki se prepletajo že desetletja in medsebojno pomoč pri različnih
projektih. Pove, da so že od začetka projekta gradnje zdravstvene postaje so nekateri prisotni
sodelovali pri sestankih in odpiranju ponudb. Leta 2003 je bilo sklenjeno, da Občina
Dobrovnik, kot nosilec projekta pelje projekt do konca. Pove, da je bila Občina Kobilje v vseh
dokumentih vključena pri prijavi projekta na razpis, vendar je takrat Ministrstvo za zdravstvo,
ki je objavilo razpis, opozorilo, da bi bilo bolje, da je Občina Dobrovnik nosilec projekta,
Občina Kobilje, pa bi sodelovala kot partner z vložkom, ker vrednost projekta tako ne bi
mogla vključiti v proračun. Tudi pri drugih projektih so postopki enaki, ena občina je nosilec
projekta, druge občine pa so partnerji, ki s svojim deležem participirajo (prim. Pomurski
vodovod). Ko je bila investicija končana je bila vrednost projekta 400.000 €. Župan poudari,
da nikakor ne bo komentiral raznih sporočil, prav tako ne iskal pravne poti, povdari, da občini
še naprej sodelujeta pri drugih skupnih projektih, ki bodo omogočili boljše, kvalitetnejše
življenje občanov obeh občin, dejstvo pa je, da se je z rešitvijo za omenjeni projekt predolgo
odlašalo. Na koncu poudari, da je vesel, da bo zadeva končno prišla do konca kakršen koli že
bo, nadalje pa svetnike pokliče, da vprašajo, če jih kaj zanima in jim bo odgovoril.
Župan Stanko Gregorec se zahvali županu za povedano in preda besedo svetnikom. Svetnik
Boštjan Krivec pove, da prvič sliši za sklep iz leta 2003 izpostavi pa, da je v njem verjetno
omenjen tudi znesek obnove oz. gradnje zdravstvene postaje Dobrovnik in vpraša kolikšen je
ta znesek?
Župan g. Kardinar pojasni, da je bila vsota/delež določena glede na število prebivalcev
občin/partnerjev. Izpostavi, da je občina Kobilje že financirala obnovo strehe na zdravstveni
postaji in je takrat tudi korektno svoj delež poravnala in prav zaradi tega je sofinancerski
delež občine Kobilje nižji kot bi moral biti (cca 120.000,00 EUR zaradi omenjenega pa je
80.000,00 EUR), na koncu povzame, da sklep iz leta 2003 obstaja ne definira pa zneska.
Svetnik Boštjan krivec nadalje izpostavi vprašanje glede načrta razvojnih programov iz leta
2007 ki predvideva, da Pomurske lekarne in Občina Kobilje prispevata vsaka po ¼ celotne
vsote projekta, znesek ki pa je v omenjenem dokumentu naveden pa je bistveno nižji kot pa ta
o katerem se zdaj pogovarja. Kako je s tem? Ali so Pomurske lekarne solastnik? Župan občine
Dobrovnik pove, da je bil predlog podan okvirno, natančno je namreč težko predvideti stroške
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v idejni zasnovi. Nadalje pove, da je prišlo do spremembe, ker je pri prijavi na razpis bila
lekarna izvržena iz projekta kot neupravičena in je v celoti predstavljala lastni delež. Svetnik
Boštjan Krivec vpraša ali so Lekarne vseeno vložile sredstva/lastni delež v projekt. Župan
občine Dobrovnik pove, da Lekarne niso hotele sodelovati pri osnovnem vložku, razen pri
razliki vrednosti zaradi nadstandardne opreme lekarne v znesku 30.000 € in so najemnik
prostorov.
Svetnik Boštjan Krivec – po prejetih variantah predlogov sporazuma med občinama med
katerima je ena da Občina Kobilje odstopi občini Dobrovnik, del sredstev (kvote) RRP-ja
»Razvoj regij« na kakšen način bo zagotovljeno, da je občina poravnala svoj delež ali se
lahko v ta namen izda potrdilo o poravnanju obveznosti? Župan g. Kardinar potrdi, da v
primeru odstopa kvote Občini Dobrovnik, bo Občina Kobilje prejela potrdilo o poravnanju
obveznosti do projekta zdravstvene postaje Dobrovnik. Poudari še, da naj svetniki razumno
odločijo, saj bodo tudi v prihodnje še projekti in bo odvisnost še višja, saj najverjetneje taka
oblika sofinanciranja v prihodnosti ne bo več podprta, da bi vsaka občina zase financirala
svoje projekte ampak bo direktiva EU k skupnim regijskim projektom.
Svetnik Pavel Horvat – pove, da je bil edini sestanek na temo zdravstvene postaje Dobrovnik,
na katerega je bil poklican on in takratni direktor občinske uprave Saša Fras, predstavniki
Pomurskih lekarn in direktorica zdravstvenega doma Lendava izveden šele takrat, ko je bila
stara zdravstvena postaja že porušena. Tema takratnega sestanka je bilo iskanje rešitev za
zaključitev finančne konstrukcije. Izpostavi, da je sam kritiziral način kako je bil celoten
projekt zastavljen t.j. brez da bi bil finančno natančno definiran in pridobljena soglasja vseh
financerjev. Znano je tudi, da je občina Dobrovnik podpisala pogodbo z ministrstvom v višini
nekaj več kot 400.000,00 EUR in je bil takratni predlog, da občina Kobilje sofinancira projekt
v višini glede na število prebivalcev (cca. 80.000,00 EUR). Predstavnik Pomurskih lekarn je
povedal, da ne morejo sofinancirati projekta, direktorica zdravstvenega doma Lendava pa je
dejala, da nimajo sredstev za sofinanciranje. Sestanek je bil končan brez razdelitve finančnih
vložkov. Izpostavi pa tudi sklep iz leta 2003 v katerem je občina Kobilje dala zgolj soglasje,
da lahko občina Dobrovnik nastopa na pristojnem ministrstvu za obnovo zdravstvene postaje
Dobrovnik v samem sklepu pa ni bila opredeljena višina vložka. Na koncu še doda, da sta
občini v preteklosti v redu sodelovali, tudi pri sanaciji strehe na starem zdravstvenem domu,
kjer pa so bili zneski točno definirani in dogovorjeni, kar je po njegovem bila glavna napaka
zadnjega projekta ko pa temu ni bilo tako. Župan občine Dobrovnik pove, da ne želi, da bi se
govorilo, da je bila občina Kobilje izločena iz celotne zadeve za kar se lahko povpraša tudi
prejšnjega/takratnega župana Občine Kobilje. Kar se pa obveščenosti tiče pa pove, da so bili
vsi podatki javni in je v tem duhu tudi vodil projekt. V zaključku pove, da od svetnikov
pričakuje zgolj odgovor, DA, NE ali pa da se poiščejo rešitve. Svetnik Pavel Horvat izpostavi,
da bodočih projektov (optika, pomurski vodovod...) in projekta zdravstvena postaja
Dobrovnik ne smemo primerjati oz. še huje z njim pogojevati izvedbo drugih skupnih
projektov je pa tudi mnenja, da že iz moralnega vidika mora občina prispevati delež k
zdravstveni postaji Dobrovnik. Župan občine Dobrovnik pove, da se strinja z njegovim
mnenjem, vendar pa ne želi, da so v projektu zmagovalci in poraženci, kajti to ni način
dobrega sodelovanja, kar pomeni, da je vprašanje, kako se bosta občini lahko dogovorili v
prihodnosti če se ne moreta dogovoriti danes, ni pa namen občine Dobrovnik ovirati razvoj in
so vsi dogovori glede pomurskega vodovoda zaključeni, prav tako potekajo dogovori z
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Telemachom, ki mu bodo ponujeni enaki pogoji kot so bili ponujeni za občino Turnišče.
Predsednik nadzornega odbora Robert Ščap pove, da verjame, da župan občine Dobrovnik z
povedanim ne pogojuje stvari, saj sta kot je že bilo povedano občini tudi v preteklosti že
sodelovali nenazadnje tudi kot primer dobre prakse je občina Dobrovnik takoj omogočila, ko
se je njegova družina preselila v občino Kobilje priključitev na javno infrastrukturo in s tem
priskočila na pomoč njim in občini Kobilje, ki ni imela možnosti za zagotovitev omenjenega.
Župan Stanko Gregorec – po krajši razpravi poudari, da je samoumevno, sa je za dobro
sodelovanje v prihodnosti potrebno iskati kompromise in obljubi predstavnikoma Občine
Dobrovnik, da bo v kratkem posredovan odgovor/odločitev občine Kobilje v zadevi
zdravstvene postaje Dobrovnik. Sejo sta ob 16.25 uri zapustila predstavnika občine
Dobrovnik.
Župan Stanko Gregorec –glede na povedano predstavi, da se je na podlagi že več kot eno leto
trajajoče komunikacije na občino končno z dobro novico obrnil ponudnik Telemach, ki
načrtuje izgradnjo optičnega omrežja, ki bi naj bila končana še v letu 2012, kot pogoj za
realizacijo pa izpostavljajo pridobitev služnosti s strani občine Dobrovnik. Navedeno je bil
tudi poglavitni razlog za sklic seje, saj ima občina Dobrovnik pri celotnem procesu karte v
rokah in lahko z visoko ceno služnosti zmanjša možnosti za realizacijo projekta. Kot gradivo
so svetniki k vabilu prejeli predloga dveh sporazumov omeniti, pa je potrebno še, da sklep
sprejet s strani občinskega sveta, da občina Kobilje v letih 2011/2012 nima v proračunu
predvidenih sredstev v ta namen je veljaven in ga občinska uprava upošteva in se ga zaveda.
Občinska uprava pa se zaveda tudi posledic, v primeru, da omenjenih predlogov ne predloži
občinskemu svetu in se o njih ne sklepa s strani občine Dobrovnik, ki bi zaradi tega lahko
ustavila/ovirala nekatere ključne projekte za občino, kot so Pomurski vodovod in vzpostavitev
širokopasovnega omrežja. Nadalje pove, da je predlog občinske uprave, da se občini
dobrovnik odstopi 60.000,00 EUR kvote RRP drugi sporazum o gotovinskem deležu za
sofinanciranje zdravstvene postaje Dobrovnik pa občina zaradi finančen situacije ne podpiše.
Svetnika Saša Fras in Tomaž Ferencek se s predlaganim strinjata t.j., da se odstopi del kvote
RRP-ja občini Dobrovnik v višini, ki ga predlagajo, glede na finančno situacijo pa sta
mnenja, da občina zdravstvenega doma ne more financirati še v denarni/gotovinski obliki.
Nadalje svetnik Saša Fras izpostavi tudi, da se strinja z povedanim, da je občina Dobrovnik
edina s katero lahko občina Kobilje v prihodnosti računa na sodelovanje pri projektih. S
predlogom se strinja tudi svetnik Darko Gjerek, vendar predlaga, da se občini Dobrovnik
odstopi manj kvote, kajti sam je mnenja, da bo občina Kobilje plačala za napako nekoga, ki
nas ni vključil v sam proces projekta, enakega mnenja sta tudi svetnik Pavel Horvat in Boštjan
Krivec. Razvije se kratka debata na temo v kateri sodelujejo vsi svetniki. župan Stanko
Gregorec po razpravi prebere predloge sklepov, ki jih je občinska uprava pripravila za to
točko dnevenga reda:
Predlog skelpa 1A:
Občina Kobilje ne bo sofinancirala investicije »Prenova in izgradnja zdravstvene postaje«
zato SPORAZUMA O SOFINANCIRANJU ZP DOBROVNIK ne odobri/podpiše.
Predlog skelpa 1B:
Ker občina v letu 2012 nima v proračunu predvidenih sredstev za sofinanciranje investicije
»Prenova in izgradnja zdravstvene postaje« se SPORAZUM O SOFINANCIRANJU ZP
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DOBROVNIK ne odobri/podpiše v predlagani obliki ampak se kot skrajni datum za plačilo
zneska sofinanciranja v višini .....EUR določi datum DD.MM.LLLL oz. se delež do tega
datuma odplačuje obročno.
Predlog skelpa 2A:
Občina Kobilje odobri/podpiše SPORAZUM O ODSTOPU PRAVICE DO RRP KVOTE v
višini 60.000 EUR.
Predlog skelpa 2B:
Občina Kobilje NE odobri/podpiše SPORAZUM O ODSTOPU PRAVICE DO RRP
KVOTE.
Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi navzoči. Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da
se predlog sklepa 2A razširi in se tudi v sporazum navede, da občina Kobilje nima več oz. je
poravnala vse obveznosti do občine Dobrovnik v zvezi z zdravstveno postajo. Kot drugo pa
predlaga, da se v sporazumu oz. kakšni dodatni izjavi ali drugi dokument še navede, da se bo
občina Dobrovnik za občino Kobilje pri nadaljnjem sodelovanju in projektih odpovedala
zaračunavanju služnosti. Svetnik Saša Fras na zadnji predlog pove, da dvomi, da je to sploh
mogoče in ne verjame, da se bo občina Dobrovnik s predlogom strinjala. Sam pa predlaga, da
bi dal hkrati dva sporazuma in sicer enega za služnost ena pa je odstop kvote. Svetnik Darko
Gjerek se strinja s prejšnjimi predlogi. Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi
svetniki. Svetnik Pavel Horvat pove, da se strinja, da občina Kobilje odstopi 60.000,00 EUR
RRP kvote.
Župan Stanko Gregorec, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 114a.
Občinski svet občine Kobilje se strinja, da občina Kobilje odstopi pravico do RRP kvote v
višini 60.000 EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Občinski svet občine Kobilje zadolži upravo, da ob sporazumu pripravi tudi izjavo, da
občina Kobilje nima (več) obveznosti v zadevi zdravstveni dom in istočasno tudi posebni
sporazum, da občina Dobrovnik ne bo zaračunala služnosti občini Kobilje.
Župan da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 114b.
Občina Kobilje ne podpiše sporazuma o gotovinskem sofinanciranju ZP Dobrovnik.
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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Ob 17.00 uri se seji priključi predsednik stranke DESUS g. Slavko Korošec, zaradi
administrativne napake občinske uprave za katero se svetovalec župana Boštjan Horvat
opraviči, predsednik stranke ni prejel spremembe ure začetka seje.
K 2. Točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 6. redne seje, 5. izredne seje in 4. izredne seje
Svetnik Pavel Horvat pove, da v zapisniku 6. redne seje ni navedena razlika v velikosti
dvorane in sta to s svetovalcem župana Boštjanom Horvatom ugotovila, da se je dvorana
povečala za 20 cm. Svetovalec župana Boštjan Horvat pove, da je to sprememba, ki je bila
izvedena malo pred oddajo projekta na razpis, pove pa, da se je dvorana od idejne zasnove do
oddaje na razpis povečala cca za 1 m. Nadalje svetnik Pavel Horvat vpraša kako je z nakup
zemljišča (Bukovec Avgust). Župan odgovori,da je nastal problem glede solastništva zemlje
saj je ena izmed lastnic že pokojna. Bukovec Avgust je seznanjen z nastalo problematiko in
šele po ureditvi lastništva bo občina lahko nadaljevala z dogovarjanjem o nakupu zemljišča.
Svetnik Pavel Horvat vpraša kako je z lastnikom na OIC in povabilom na sejo OS – župan
Stanko Gregorec pove, da mu je v telefonskem pogovoru g. Štrlekar povedal, da je bil dva
meseca v bolniškem staležu, še naprej pa so načrti, da bodo letos začeli z investicijo prav tako
se bo odzval vabilu na sejo. Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se g. Štrlekarju datumsko
določi srečanje z občinskim svetom in sicer do 01.05.2012 v nasprotnem primeru se začne
zaračunavati davek na nepozidano stavbno zemljišče. S predlogom se strinjajo tudi drugi
svetniki. Svetnik Darko Gjerek vpraša koko je z g. Vidmarjem - svetovalec Boštjan Horvat
odgovori, da je pred kratkim govoril z gospodom Hafnerejm, ki je povedal, da je g. Vidmar
trenutno zelo zaseden in, da bo občinski upravi sporočil termin za obisk. Svetovalec župana
Boštjan Horvat izpostavi še, da je s strani občinske uprave bila posredovana vsa
dokumentacija, ki je bila zahtevana torej je naslednja poteza na strani investitorja. Svetnik
Pavel Horvat – predlaga, da bi g. Štrlekarju predlagali, da proda parcelo na industrijski coni g.
Vidmarju, ki bi že v začetku imel manjše stroške (sanacija parcele). Svetovalec župana
Boštjan Hrovat je mnenja, da to nebi bila prava poteza, saj bi lahko to vrglo slabo luč na
občino, vsekakor pa se strinja, da v primeru, da omenjeni investitor ne bo začel graditi po
objavi razpisa za program Razvoj Pomurja, se omenjeni predlog obravnava še enkrat. Na to
temo se odpre kratka razprava v kateri sodelujejo vsi navzoči. Svetnik Darko Gjerek vpraša
kako je s stroški za sanacija ceste katere bi moralo kriti podjetje g. Horvata namreč iz uradnih
evidenc je razvidno, da podjetje z 01.01.2012 več ne posluje? Župan odgovori, da ima
zagotovilo g. Horvata in njegovega računovodje, da bodo obveznosti poravnane. Svetnik
Darko Gjerek nadalje vpraša ali je bil sklep št. 100 realiziran. Župan odgovori, da sklep ni
realiziran mnenja je, da je bila ponudba svetniku Pavlu Horvatu korektna in poštena. Svetnik
Pavl Horvat prosi za dovoljenje za obrazlago, ki mu jo župan dovoli. Kot prvo izpostavi, da je
znesek, ki mu je bil ponujen za 4 mesece dela (čeprav je delal dalj časa) 400 EUR, kar ni
tajno. Nadalje pove, da je svetovalec župana Boštjan Horvat predlagal za delo, ki je v tem
času opravljal 800 EUR, kar pa s strani župana ni bilo potrjeno. Izpostavi tudi, da je ponudbo
prejel zadnje dni v mesecu oktobru in mu je bila posredovana s strani svetovalca župana
Boštjana Horvata. Na podlagi navedenega se je odločil, da ponudbe ne sprejme želi pa da se
ta zadeva zaključi in se ne prenaša iz seje na sejo saj se mu zdi to neprimerno, kot je tudi
neprimerno da ni bilo omenjeno izpostavljeno s strani koga drugega. Sam je mnenja da je bilo
delo opravljeno dobro saj mu je v sodelovanju z občinsko upravo v času dela uspelo rešiti vse
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nastale probleme na vodovodu in kanalizaciji, ki bi jih v nasprotnem primeru morali reševati
sami oz. nekdo drug. Župan pove, da je bil znesek ki ga je predlagal Boštjan 800 EUR veliko
preveč in prosi, da se ne predstavlja samo ena verzija hkrati pa tudi sam prosi, da se zadeva
zaključi. Župan pove, da ve koliko je svetnik Pavel Horvat delal in si to upa tudi povedati.
Svetnik Pavel Horvat pove, da se odpoveduje temu in predlaga, da se znesek nameni za druge
namene, saj mu je zadosti norčevanja, sam namreč ni zahteval nič. Nadalje pove, da župan v
tem primeru izvaja svojo moč in bo njegovo mnenje tudi upošteval ampak predloga ne bo
sprejel. Župan Prosi za obrazlago zakaj je mnenja da uveljavlja/izvaja svojo moč kajti to je
zanj huda obtožba, še enkrat pa poudari, da je bil predlog pošten. Svetnik Pavel Horvat
vpraša kdo bi opravljal to delo če ga nebi on. Župan odgovori, da ga pač nebi opravljal nihče.
Svetnik Pavel Horvat pove, da je žalostno, da ne zaupa svojemu svetovalcu. Župan pove, da
Boštjanu zalo zaupa. Svetnik Pavel Horvat vpraša zakaj pa potem ne upošteva predloga.
Župan pove, da zato, in da naj to vedo tudi svetniki, ker ga na ni bilo nikoli na občino. Svetnik
Pavel Horvat pove, da lahko marsikdo potrdi, da je bil. Župan pove, da ga ne bo prepričal,
kajti sam z njim ni mogel sodelovati in naj oprosti ampak tako je, namreč noče ga niti
pozdraviti na cesti, kar se mu zdi, da je osnova dobre olike. Svetnik Saša Fras pove, da je že
pred tremi meseci izpostavil da se s takimi stvarmi na sejah neha.
Svetnik Boštjan Krivec poda pripombo na zapisnik k 3. točki dnevnega reda 6. redne seje in
sicer se ne strinja z poimenskim glasovanjem glede predloga sklepa, namreč sam je mnenja,
da postopek ni bil izveden po poslovniku občine Kobilje. Predlaga, da se navede enako kot pri
vseh sklepih in sicer zgolj koliko je glasovalo ZA, koliko PROTI in ne poimensko. Enako je
potrebno narediti tudi pri zadnjih predlogih sklepov ki niso bili sprejeti. Na enak način naj se
popravijo zapisniki dopisnih sej.
Svetnik Pavel Horvat vpraša ali je bila podpisana pogodba z gasilskim društvom. Svetovalec
Boštjan Horvat odgovori, da pogodba z gasilskim društvom ni podpisana, ker je bila
opravljena razmejitev in je potrebno počakati na pravnomočnost in vnos novih parcelnih
številk kar je predpogoj za pripravo pogodbe. Svetnik Pavel Horvat vpraša kako je z
podjetnikom Puhanom? Svetovalec župana III Boštjan Horvat odgovori, daje bil z
podjetnikom Puhanom izveden sestanek, definirati je potrebno znesek stroškov za porabljeno
kurjavo in električno energijo glede na njegov delež v zgradbi. Najemnine se ne bodo
obračunavalo dokler ni uporabnega dovoljenja. Svetnik Pavel Horvat pove, da je bil podaj
predlog da se pripravi rebalans. Župan odgovori, da je bil predlog upoštevan in se bo rebalans
pripravil. Svetnik Pavel Horvat pove, da naj se v zapisnik 6. redne seje zapiše pod 3. točko
dnevnega reda vprašanje, ki ga je postavil in sicer, kako oz. kje se nadoknadi prihodek
načrtovan od prodaje stanovanj? Svetnik Tomaž Ferencek vpraša ali se kaj dela na popravilu
črpalk na čistilni napravi. Podžupan Janez Gašparič odgovori, da so črpalke popravljene in se
sedaj samodejno preklapljajo. Svetnik Tomaž Ferencek opozori, da ni zabeležen predlog
kmetijskega odbora, podpis pogodbe »obramba proti toči«. Svetovalec župana III Boštjan
Horvat pove, da bo napako popravil. Župan Stanko Gregorec da na glasovanje zapisnik 6.
redne seje, 5. izredne seje in 4. izredne seje vključno s pripombami in popravki.
Sklep št. 115
Sprejme se zapisnik 6. redne seje, 5. izredne seje in 4. izredne seje vključno s pripombami in
popravami.
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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 3. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Pavel Horvat – sklep št. 95. Svetovalec župana Boštjan Horvat pove, da je bil
izvajalec kontaktiran in je bilo obljubljeno, da se bo izvedlo spomladi, ko bodo primernejše
temperature. Svetnik Pavel Horvat predlaga, da je v tem primeru potrebno zapisati, da sklep ni
realiziran, ampak se navede, da je bil opravljen razgovor z g. Režonjo glede izvedbe kontrole
vodomerov.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša kako je s sklepi ki so v izvajanju. Svetovalec župana III
Boštjan Horvat odgovori v zaporedju kot si sledijo sklepi ki so v izvajanju in sicer sklep, da se
stvari, ki so objavljene na internem kanalu objavljajo tudi na internetni strani je v izvajanju,
opravljeni so bili razgovori z podjetjem, ki je izdelalo platformo, ki bi bila zanimiva tudi za
Kobilje in sicer imajo na tej platformi vsa društva svoj dostop in objavljajo svoje aktivnosti,
na tak način bi se tudi več objavljalo na internetni strani občine, ki se trenutno posodablja zelo
redko. Svetnik Boštjan krivec pove, da je pripravljen občinski upravi pomagati pri
posodobitvi občinske internetne strani. Svetovalec župana Boštjan Hrovat se zahvali za
pomoč in pove, da se bosta z svetnikom Boštjanom Krivcem glede tega slišala. Glede
oglaševanja preko turističnega portala pa bo občina Kobilje objavljena na portalu preko
drugih projektov oz skupnih projektov, kot so Martinova pot, projekt VIA SAVARIA. Glede
sklepa o terjatvah do občanov svetovalec župana pove, da mora gospodarski odbor sprejeti
sklep, katere terjatve se brišejo. Svetnik Boštjan Krivec pove, da se je gospodarski odbor
glede odpisa opredelil da vse kar je mogoče rešiti da se reši, kar pa ne pa se odpiše.
Svetovalec župana Boštjan Horvat pove, da bo navedeno na podlagi povedanega realizirano
takoj po podpisu zapisnika gospodarskega odbora ko je bil ta sklep sprejet. Glede sklepa št.
100 predlaga svetnik Pavel Horvat, da se izbriše, hkrati pa predlaga, da se predlagani znesek
za opravljeno delo nameni v drugi namen saj ne želi da se to neprestano pojavlja v zapisnikih.
Svetnik Saša Fras pove, da se naj za mnenje vpraša Računovodkinjo in se o tej temi naj več ne
debatira na sejah. Svetovalec župana Boštjan Horvat glede sklep št. 107 in 108 pove, da je
občinska uprava pred novim letom kontaktirala omenjene firme vendar ni prejela odgovora.
Sklepa se bosta realizirala v prihodnje. Svetnik Boštjan Krivec pove, da je bil za izvedbo teh
sklepov zastavljen rok ki pa se ga občinska uprava ni držala. Svetovalec župana III Boštjan
Horvat pove, da zaradi obilice dela ni uspel prej kontaktirati omenjenih podjetij. Razvije se
kratka debata.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje sprejem sklepov s dodanimi pripombami in
dopolnitvami.
Sklep št. 116
Potrdijo se sklepi od št. 95 do št. 112.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 4. točki dnevnega reda:
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Osnovna šola Kobilje
Župan na kratko povzame dopis ravnateljice v katerem je le ta opravičila svojo odsotnost.
Svetnik Saša Fras predlaga, da je naslednja seja na temo OŠ Kobilje sklicana v najkrajšem
možnem času in je omenjena tema edina na dnevnem redu, saj je mnenja, da je tema nujna
glede na to, da mora šola sprejeti 4 letni finančni in investicijski načrt. Župan se strinja, pove
tudi, da je občina do sedaj sproti urejala vse finančne obveznosti. Svetnik Darko Gjerek
vpraša kako ravnateljica komunicira z občinsko upravo? Zanima ga ali OŠ Kobilje, da v pisni
obliki seznam potreb oz. potrebo po sredstvih ali je to zgolj telefonsko/ustno? Župan
odgovori, da OŠ Kobilje vsako leto posreduje pogodbo za sofinanciranje ustanove ostale
sprotne stvari so več ali manj ustne. Svetnik Darko Gjerek nadalje pove, da je s strani
nekaterih učiteljic prejel informacije, da občina ne odobri nekaterih investicij, kar ga je
presenetilo saj sam kot svetnik kot tudi vsi ostali svetniki o tem niso bili seznanjeni, saj so kar
se tiče šole vedno vse odobrili če je bilo to posredovano pisno in je lahko občinska uprava to
tudi predložila v taki obliki na občinski svet. Njegov predlog je, da se opozori ravnateljico
OŠ, da posreduje potrebne stvari za šolo v pisni obliki, ki jih bo potem obravnaval občinski
svet. Župan se s predlogom strinja, hkrati pa izpostavi, da v zadnjem času ugotavlja, da
učitelji zelo malo dajo nazaj v obliki družbenega, kulturnega oz. občinskega življenja razen
nekaj svetlih izjem, ki so aktivni tudi v pošolskih aktivnostih. Svetnik Saša Fras predlaga, da
šola prav tako pripravi realni predlog načrta/plana za obdobje 4 let, da bo potem tudi občina
lažje razporejala svoja sredstva. Župan Stanko Gregorec pove, da je občina prejela dopis s
strani OŠ Kobilje in svetnika Darka Gjerek o imenovanju članov občinskega sveta v svet
javnega zavoda OŠ.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 117
Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Osnovna šola
Kobilje imenujejo naslednji člani:
- Saša Fras, Kobilje 16 a
- Tomaž Ferencek, Kobilje 4
- Boštjan Krivec, Kobilje 189
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:
Predlogi in pobude
Svetnik Saša Fras na kratko obvesti navzoče, da se za 24.03.2012 pripravlja vse splošna 2.
akcija »OČISTIMO SLOVENIJO«. O nadaljnjih postopkih bo sproti obveščal občinsko
upravo.
Svetnik Saša Fras zapusti sejo ob 18.30 uri.
V nadaljevanju svetnik Boštjan Krivec predstavi svoje predloge in pobude sklepov:
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Predlog sklepa:
V primeru, da občinska uprava ne realizira sklepa do zastavljenega roka, pripravi
občinskemu svetu poročilo zakaj ni prišlo do realizacije sklepa in določi novi rok izvršitve
sklepa. Poročilo se doda k točki realizacija sklepov.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje sprejem predloga o poročilu občinske uprave o ne
realiziranih.
Sklep št. 118
V primeru ne realizira sklepa do zastavljenega roka, občinska uprava pripravi občinskemu
svetu poročilo, zakaj sklep ni realiziran in določi novi rok izvršitve sklepa. Poročilo se doda
k točki realizacija sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Naslednja pobuda Svetnika Boštjana Krivca je, na temo 2-letni proračun. Izpostavi, da je na
zadnji redni seji skušal s predlogom sklepa nakazati, da se do nadaljnjega zamrzne sklep o
pripravi 2-letnih proračunov. Namreč po njegovem mnenju bi morala občina v letu 2012 ob
rebalansu sprejeti še proračun za leto 2013. Svetovalec župana III Boštjan Horvat izpostavi,
da navedenega vprašanja ni povsem razumel oz mu ni bilo povsem jasno, bo pa o tem
povprašal računovodkinjo. Svetnik Boštjan Krivec izpostavi primer dobre prakse t.j. občina
Lendava in koliko sam razume je tako, da mora biti proračun sprejet za 2 leti, kar pomeni, da
bi moral biti pri rebalansu za 2012 izdelan že tudi osnutek za proračun za 2013. Svetovalec
župana Boštjan Horvat pove, da bo to preveril pri računovodkinji. Svetnik Boštjan Krivec
pove, da naj ima občinska uprava v mislih povedano in naj to preveri, da nebi bilo težav.
Nadalje Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se zadolži občinska uprava, da najkasneje do
konca februarja pripravi strateški dokument oziroma odlok, v katerem bodo definirane
strateške lokacije za Občino Kobilje. Svetovalec Boštjan Horvat pojasni, da je tak strateški
dokument OPN, kjer so navedene vse lokacije, pomembne za občino Kobilje, predlaga pa da
naj se raje do konec leta pripravi osnutek dokumenta strategije razvoja, v katerem se definira
strategija občine Kobilje z razdelanimi predlogi projektov za vsa področja. Pri pripravi takega
dokumenta morajo sodelovati vsi občani pri pripravi osnutka pa se zadolžijo odbori, ki vsak
na svojem področju pripravi predloge. Prve seje odborov morajo biti sklicane do konec marca
2012 oz. ko bo obravnavan rebalans občine.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 119
Odbore občine Kobilje, se zadolži, da vsak na svojem področju do konca leta pripravijo
osnutek dokumenta strategije razvoja občine Kobilje, z definiranimi strateškimi lokacijami
in projekti. Prve seje odborov morajo biti sklicane do konca marca 2012 oz. do obravnave
rebalansa občine na odborih.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Naslednji predlog sklepa, ki ga predlaga svetnik Boštjan krivec je: K 3. točki, 52. člena
Poslovnika Občine Kobilje, se doda "V primeru, da zapisnik ni poslan v 15 dnevnem roku, je
za njegovo potrditev potrebno soglasje 2/3 vseh občinskih svetnikov". Na temo se razvije
kratka debata v kateri sodelujejo vsi svetniki. In v kateri svetovalec župana III Boštjan Horvat
izpostavi dvom o predlogu sklepa, ki določa točno število za potrditev zapisnikov, kar je
zahtevano zgolj pri obravnavo proračuna in bi v primeru sprejema lahko pomenilo, da bi se
točka obravnava sklepov lahko prenašali iz seje na sejo. Kot drugi razlog zakaj sklep ni
primeren je ta, da je v poslovniku navedeno, da je lahko edini razlog da se posamezni zapisnik
ne sprejme ta, če je sporna njegova vsebina ne pa zamuda roka. Svetnik Pavel Horvat
predlaga, da se s predlogom sklepa počaka do naslednje seje, ko bo prisoten predsednik
statutarno pravne komisije. Svetnik Boštjan Krivec pove, da se s predlogom svetnika Pavla
Horvata strinja želi pa , da se na naslednjo redno sejo da predlog tega sklepa pod točko
razno in ga obravnava statutarno pravna komisija.
Svetovalec župana III Boštjan Horvat predstavi predlog odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o oskrbi s pitno vodo, ki ga občina mora spremeniti v skladu z navodili EKO-PARKA
d.o.o.. V ta namen je Skupna občinska uprava izdelala tudi topografsko karto, ki je priložena
k predlogu spremembe odloka. Do sedaj sta to storili občina Velika Polana in občina Odranci.
Ker je bila v odloku uporabljena še stara valuta t.j. SIT , je občinska uprava tudi te člene
prilagodila.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
oskrbi s
pitno vodo.
Sklep št. 120
Potrdi se predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetovalec župana III Boštjan Horvat predlaga, da je občinska uprava s strani nekaterih
občanov prejela, pobudo za izstop občine Kobilje iz Krajinskega parka Goričko, z obrazlago,
ker omejuje normalno trgovanje z nepremičninami. Na podlagi obrazlage, Sklad kmetijskih in
gozdarskih zemljišč zaradi vključenosti v Krajinski park ne more prodajati zemljišč oz. mora
uveljavljati predkupno pravico na zemljiščih, ki bi jih kmetje lahko obdelovali, nato pa se ta
zemljišča zaraščajo. Prav tako je bila podana zaskrbljenost, da se bo pod novo vlado vodenje
krajinskih parkov centraliziralo, kar pomeni, da bodo o vzdrževanju in kupovanju zemljišč v
Krajinskem parku Goričko odločali v Ljubljani. Trditve je občinska uprava želela preveriti na
vodstvu Krajinskega parka goričko, ki pa pred novim letom ni podalo odgovora in je bil
predlagan sestanek po novem letu, ki pa še ni bil izveden. Iz navedenega razloga je občinska
uprava pod točko predlogi in pobude umestila predlog za izstop občine Kobilje iz Krajinskega
parka Goričko.
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Predlog sklepa:
Zadolži se Kmetijski odbor in občinska uprava, da se organizira sestanek z vodstvom
Krajinskega parka Goričko.
Občinski svet predlaga, da se na sestanku z Krajinskim parkom Goričko dogovori o
prisotnosti njihovega predstavnika vsaj 4 ure tedensko v občini Kobilje, občina Kobilje pa
zagotovi prostor.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje predlog sklepa o srečanju z vodstvom Krajinskega
parka Goričko.
Sklep št. 121
Zadolži se Kmetijski odbor in občinsko upravo, da se organizira sestanek z vodstvom
Krajinskega parka Goričko.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Emil Bukovec na kratko predstavi dopis Športnega društva Kobilje, ki ga je prejela
občinska uprava in v katerem društvo vodstvu občini in članom občinskega sveta predlaga, da
se sklep o plačilu električne energije razveljavi ali pa se sredstva v višini cca. 900,00 €, ki so
bila odvzeta pri dotaciji društva za leto 2011 nakažejo na račun društva z namenom denarne
pomoči pri delu z mlajšimi selekcijami in nabave kompleta dresov za mladinsko selekcijo (
U18 ), ki sedaj igra v članskih dresih. V dopisu izpostavijo, da se v društvu zavedajo, da so
hudi časi in da je potrebno razpoložljivi denar občine in vsakega društva zelo racionalno
razporediti, da se občina in društva lahko financirajo skozi vse leto. V dopisu izpostavijo tudi
da je športno društvo najaktivnejše in najštevilčnejše v vasi katerega aktivnosti so povezane s
treniranjem in s tem posledično tudi s tuširanjem. Sistem ogrevanja vode pa je na električno
energijo kar je razlog za nesorazmerno porabo električne energije v primerjavi z drugimi
društvi in neenakopravnim obravnavanjem napram ostalim društvom, ki porabijo neprimerno
manj električnega toka.
Ob 19.30 h zapusti sejo predstavnik politične stranke DESUS Slavko Korošec.
Župan Stanko Gregorec predstavi predloge sklepov, ki jih je pripravila občinska uprava:
Predlog sklepa:
Razveljavita se sklep št. 55. a (Električno energijo, ki je ne koristi občina plačajo društva
oziroma koristniki sami) in sklep št. 55. b (Sredstva, ki jih je prej plačevala občina za
električno energijo naj se prenesejo na novo uvedeno postavko in bodo namenjena
dodatnim aktivnostim, prireditvam društev).
Predlog sklepa:
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Športnemu društvu se namenijo dodatna sredstva v višini 900 € za mlajše sekcije, športno
društvo pa se zadolži, da vodi porabo teh sredstev ločeno od stroškov aktivnosti ŠD in o tem
tudi letno poroča občini Kobilje.
Svetnik Boštjan Krivec pove, da je drugi predlog sklepa bolj primeren za obravnavo pri
rebalansu 2012, saj se lahko športno društvo do takrat financira na podlagi sprejetega
proračuna. Razvije se kratka debata o tem ali je bolj smiselno da se omenjeni predlogi sklepov
obravnavajo pri rebalansu ali na tej seji. Svetovalec župana pove, da se predlog prvega sklepa
t.j. da se razveljavi sklep št. 55.a in 55.b. Svetnik Boštjan Krivec pove, da se ne strinja s tem
da se ta dva sklepa razveljavita, z obrazlago, da se na tak način, t.j. da sami plačujejo
položnice za elektriko spodbuja društva, da varčujejo z električno energijo. Doda pa še, da pa
podpira idejo, da se kot nagrada društvu za varčevanje, sredstva, ki jih društva porabijo za
električno energijo na koncu leta namenijo za delovanje društva. Svetnik Darko Gjerek pove,
da se morajo svetniki zavedati, da so društva ljudje ki živijo na Kobilju in so tudi nenazadnje
društva tudi sami svetniki in je predlagani način zgolj kompliciranje saj je končni znesek enak
edino kar se na tak način doseže je nezadovoljstvo v društvih z povedanim se strinja tudi
predsednik nadzornega odbora Robert Ščap. Svetovalec župana III Boštjan Horvat pove, da je
edini problem pri omenjenem sklepu ta, da je za nekatera društva težko izračunati oz najti
ključ pod katerim se jim zaračuna elektrika, to so društva, ki nimajo prostorov opremljenih s
števci. Razvije se kratka debata na to temo. Župan pove, da bo preveril kako je s
plačevanjem električne energije društvom v drugih občinah.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 122
Športnemu društvu se namenijo dodatna sredstva v višini 900 € za mlajše sekcije,
športno društvo pa se zadolži, da vodi porabo teh sredstev ločeno od stroškov aktivnosti
ŠD in o tem tudi letno poroča občini Kobilje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat da pripombo na občinsko glasilo, kjer so se predstavila društva, razen
ŠD. Svetovalec Boštjan Horvat pojasni, da je bil po elektronski pošti poslan dopis vsem
društvom in ŠD se ni odzvalo je pa občinska uprava v obilici dela pozabila ponovno opozoriti
ŠD da pošljejo gradivo za glasilo, vsekakor pa to ni bilo namerno za kar se je občina že
opravičila predsedniku društva.
K 6. točki dnevnega reda:
Razno
Župan pod točko razno preda besedo svetniku Boštjanu Krivcu, ki je v amandmaju/dopisu
zastavil nekaj vprašanj/predlogov na katere je želel odgovore na sami seji. Predhodno pa so
svetniki k seji prejeli tudi odgovore na vprašanja, ki pa se navedejo tudi v samem zapisniku.
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Predlog svetnika Boštjana Krivca je, da se vabilo za sejo sveta pošlje županu, podžupanu,
predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave, vodjem političnih strank
in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev. Vabilo se objavi tudi na občinskem
internem kanalu in internetni strani občine. Svetovalec župana III pove, da se je omenjeni
predlog začel izvajati.
Kot drugo je svetnik Boštjan Krivec prosil za izvod poročila, o izvrševanju proračuna v prvem
polletju 2011 - Statut Občine Kobilje - 94. Člen. Svetovalec župana III Boštjan Horvat pove,
da so svetniki prejeli poročilo pri prvi obravnavi rebalansa. Svetnik Boštjan Krivec pove, da
je bilo to septembra, kar je glede na statut prepozno, saj bi ga moral občinski svet prejeti v
juliju. Nadalje izpostavi, da želi, da je v letu 201 svetnikom omenjeno poročilo posredovano
julija.
Kot tretjo točko izpostavi, da je decembra 2011 podal svoj predlog za prijavo na 6. razpis
SVLR. V predlogu sta bili navedeni dve zadeve (materinski dom, varna hiša) za kateri bi bilo
potrebno pridobit koncesijo države oziroma bi se bilo treba povezat s kakšno ustanovo, ki to
koncesijo že ima - npr. Varna hiša Ljutomer. Zanima ga kakšen je bil odgovor ustreznega
ministrstva oziroma Varne hiše Ljutomer ? Svetovalec župana III Boštjan Horvat pove, da je
občinska uprava kontaktirala Varno hišo in Center za socialno delo od katerih so pridobili
informacijo da omenjena inštitucija nima podeljene koncesije ampak delujejo kot
prostovoljno društvo. Prav tako so od CZSD prejeli nasvet oz informacijo, da se podobne
ustanove, kot so bile predlagane v drugih občinah ukinjajo, kajti država vedno v manjšem
odstotku financira omenjene ustanove, kar bi za občino pomenilo breme v prihodnosti.
Svetnik Boštjan Krivec pove, da predlog ni dolgoročen ampak, si z omenjenim projektom
občina zagotovi urejene prostore in obnovljen vrtec. Razvije se kratka debata na to temo.
Naslednje vprašanje svetnika Boštjana Krivca Rečeno je bilo, glede opravljene zunanje
revizije poslovanja, ki je bila opravljena decembra 2011 zanimalo pa ga je kdaj lahko
Občinski svet pričakuje poročilo? Kot odgovor navajamo pisno pojasnilo računovodkinje Revizija poslovanja je bila opravljena, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi. Poročila pa še do
današnjega dne nismo dobili. Ko ga bo občinska uprava prejela, ga bo dala na sejo
Občinskega sveta.
Svetnik Boštjan Krivec izrazi nezadovoljstvo z odgovorom računovodkinje na vprašanje
glede obračuna sejnin za odbore v katerem le-ta kot razlog da odbori na koncu leta 2011 niso
prejeli izplačila sejnin, nerazpoložljiva sredstva za izplačilo vseh sejnin ob koncu leta.
Izplačale so se sejnine za seje Občinskega sveta in seje nadzornega odbora, ostale sejnine pa
se bodo izplačale v letu 2012. Pojasnila glede davka pa je, da se prejemek se obdavči, ko je
izplačan in ne takrat, ko je planiran samo za izplačilo. Sejnine za odbore, ki bodo izplačane v
tem letu, bodo šle v dohodnino za leto 2012. Svetnik Boštjan Krivec izpostavi dvojna merila
in županu ter občinski upravi očita pristranskost in prekoračitev pooblastil. Župan odgovori,
da takih očitkov na seji ne dovoli in opozori svetnika, hkrati pa pove, da sam kot tudi
občinska uprava nikoli niso delovali pristransko namreč vse sejnine bodo izplačane ampak kot
že navedeno v letu 2012 ker v letu 2011 na koncu leta ni bilo za to razpoložljivih sredstev se
je moral tako odločiti na ta način pa ni želel nikogar oškodovati, kar po njegovem mnenju tudi
ni naredil. Razvije se debata.
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Kot naslednje vprašanje svetnik Boštjan Krivec vpraša, glede na to da je bil septembra
predlagan rebalans proračuna 2011, ki pa ni bil sprejet in glede na to, da občinska uprava ni
pripravila novega rebalansa, ga zanima iz kakšnega naslova je le-ta pridobila sredstva, ki bi
jih sicer z rebalansom? Odgovor na zastavljeno vprašanje je pisno podala računovodkinja in
sicer rebalans za leto 2011 je bil pripravljen in dan v obravnavo Občinskemu svetu. Večina
sprememb se je nanašala na premostitev sredstev med OŠ Kobilje in vrtcem Kobilje. Vendar
s strani večine članov občinskega sveta ni bil potrjen/sprejet. Na seji pred obravnavo
rebalansa pa je Občinski svet Občine Kobilje potrdil višjo ekonomsko ceno vrtca, sredstva v
proračunu za delovanje pa niso bila potrjena. Ne glede na to, občina ni zaprla vrtca v mesecu
novembru in decembru in je financirala delovanje vrtca, kljub temu, da rebalans ni bil potrjen.
Prihodkovna stran proračuna se ni dosti razlikovala od planirane v proračunu za leto 2011.
Prerazporejena je bila odhodkovna stran proračuna, kot je bilo predlagano v rebalansu, da se
je lahko zagotovilo sredstva za delovanje vrtca. Svetnik Boštjan Krivec na podlagi odgovora
pove, da lahko že danes zagotovi, da zaključnega računa ne bo potrdil iz razloga, da župan in
računovodkinja nista delovala pravilno. Župan pove, da mu je zadosti podtikanj s strani
svetnika Boštjana Krivca ker jih je veliko in zato predlaga naj da občanom predlog da župana
razrešijo naj da predlog za zbor občanov, kajti sam ima očitkov in žaljivk dovolj in pove, da je
več kot očitno, da nekateri svetniki ne najdejo nič drugega kot proceduralne zadeve (statut in
poslovnik) in na teh želijo deskreditirati njega in občinsko upravo. Razvije se kratka debata na
temo kako so potekali postopki pri sprejemu rebalansa, v kateri svetovalec župana III pove, da
je občinska uprava pripravila predlog rebalansa, ki ga je svet obravnaval in podal predloge za
dopolnitve in popravke in jih je občinska uprava tudi upoštevala ter na podlagi tega dopolnila
rebalans. Dalje je šel predlog na obravnavo na odbore, ki so podali mnenja in po spremembi,
ko so bili upoštevani vsi predlogi svetnikov, pa so ga le ti ponovno zavrnili in je občinska
uprava po zavrnitvi dobila občutek, da svetniki rebalansa ne želijo oz. želijo občinski upravi
nagajati. Svetnik Pavel Horvat vpraša ali to pomeni, da občinska uprava ne spoštuje mnenja
občinskega sveta oz. ali to pomeni, da so predlogi občinskega sveta neumni. Svetovalec
župana III Boštjan Horvat odgovori, da s tem nikakor ni bilo mišljeno, da so predlogi neumni
kar dokazuje, da se vsak predlog ki ga sleherni svetnik poda obravnava tudi na sejah. Razvije
se kratka debata.
Naslednje vprašanje Svetnika Boštjana Krivca je bilo, kdaj bo objavljen razpis za elektrarno
na osnovni šoli? Svetovalec župana III Boštjan Horvat odgovori, da je bil razpis objavljen.
Svetnik Boštjan Krivec pove, da krožijo govorice o zaprtju trgovine in pošte, kaj se dogaja?
Svetovalec župana III Boštjan Horvat pove, da se govorice o trgovini ponavljajo vse
konstantno vsako leto, vendar bojazni o tem ni. Glede pošte pa je občinska uprava opravila
sestanek s predstavnikom POŠTE, ki je zatrdil, da se pošta ne bo ukinjala, ampak naj bi se
spremenila oblika pošte, ki naj bi bila pogodbena pošta. Občinska uprava se bo najprej
pogovorila z zdajšnjo upravnico pošte in v kolikor ne bo šla v pogodbeno varianto, bo začela
iskali druge možnosti. Direktor Pošte je poudaril, da še razmišljajo o tej možnosti, vsekakor
pa bo v vsaki občini pošta delovala vsaj nekaj ur dnevno. Svetnik Boštjan krivec pove, da bi
se glede trgovine bilo smiselno pogovoriti z lastnikoma ali sta v primeru da se uredi lokacija
(načrtovani projekt). Razvije se kratka debata.
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Svetnik Pavel Horvat – kako poteka gradnja večnamenske stavbe? Župan Stanko Gregorec in
podžupan Janez Gašparič predstavita finančni potek transakcij, ki potekajo nemoteno in ima
občina do izvajalca poravnane vse obveznosti (zaenkrat v višini 370.000 EUR) to pa na
podlagi predplačila SVLR-ja, na podlagi pogodbe. sama gradnja poteka po zastavljenih
časovnih rokih, zastalo je edino pri izvedbi strehe in sicer zaradi zavrnitve slabega materiala,
na boljši material pa je bilo potrebno čakati precej časa.
Župan Stanko Gregorec – predstavi prejeto pogodbo s strani zavetišča MOZAIK o
sofinanciranju zavetišča za brezdomce. Po kratki debati občinski svet izoblikuje in župan da
na glasovanje naslednji:
Sklep št. 123
Občina ne podpiše pogodbe o sofinanciranju zavetišča za brezdomce, sodelovala pa bo v
individualnih dogovorih, ki so sklenjeni med uporabnikom zavetišča in občino ter
zavetiščem Mozaik.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan Stanko Gregorec – članom sveta Javnega sklada kulturnih dejavnosti občine Lendava
poteče mandat, z strani direktorja JSKD je občina prejela prošnjo za novega predstavnika. Po
kratki razpravi občinski svet izoblikuje in župan da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 124
Občinski svet občine Kobilje potrjuje župana Stanka Gregorec, kot člana v svet Javnega
sklada kulturnih dejavnosti občine Lendava v naslednjem mandatu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan Stanko Gregorec prebere dopis. ki ga je občina prejela v zvezi z projektom
JAKOBOVA POT.
Po kratki razpravi občinski svet izoblikuje in župan da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 125
Občinski svet občine Kobilje da soglasje projektu Jakobove poti, zaenkrat pa projekta ne
sofinancira.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan predstavi, da sta se na občinsko upravo obrnila 2 latnika, ki sta pripravljena prodati
zemljišči za nogometnim igriščem. Parceli sta za občino zanimivi iz vidika po zagotavljanju
prostora za širitev športno rekreacijskega centra Kobilje. Parceli bi omogočali izgradnjo
manjšega nogometnega igrišča za treninge oz za mali nogomet, odbojkarskega igrišča...
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Občinska uprava predlaga, da se v primeru da se uspe uskladiti glede cene se zemljišči
odkupita, nakar bo pripravljen tudi načrt razpolaganja občine z nepremičninami. Svetniki se s
predlogom strinjajo.
Nadalje župan predstavi, interes občana za del parcele 3135, ki meji na omenjeno parcelo.
Imenovani, parcelo ureja že nekaj let in ima na njej urejen tudi sadovnjak. Občinska uprava
predlaga, da se parcela v velikosti (cca 400 m2), proda kupec pa nosi vse stroške tudi
parcelacije. Svetniki se s predlogom strinjajo.
Župan Stanko Gregorec prebere zahvalo Kristjana Gasper, kateremu je občina Kobilje
sofinancirala bivanje v zavodu ŠENT.
Župan nadalje občinski svet seznani z razpisi javnih del, v katerem so društva dobila
negativne odgovore razen športnega društva, ki je dobilo odobreno eno delovno mesto, občina
je dobila odobrena tri delovna mesta in osnovna šola je dobila odobrena dva javna delavca z
VI. stopnjo izobrazbe, kar pa je profil, ki ga v Kobilju ni. Občini je bila odobrena še ena oseba
preko JSKD Lendava.
Ker je točka izčrpana župan zaključi sejo.
Seja se zaključi ob 21.00 uri.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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