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Datum: 05.07.2012

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 07.05 .2012 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Tomaž Ferencek, Emil
Bukovec, Darko Gjerek, Saša Fras, Pavel Horvat in Janez Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III Boštjan Horvat (zapisnikar), Milena
Antolin (računovodkinja)
ODSOTNI: Ščap Robert (predsednik NO)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 7. izredne, 6. izredne, 7. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje
4. Odstop kvote občini Dobrovnik
5. Predlogi in pobude
6. Razno
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter navzoče vpraša za
morebitne pripombe oz. predloge na predlagani dnevni red. Svetnik Pavel Horvat opozori na
napačen vrstni red zapisnikov sej pri 1. točki dnevnega reda.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje predlagani dnevni red z pravilnim zaporedjem
zapisnikov sej iz 1. točke predlaganega dnevnega reda.
Sklep št. 136
Sprejme se predlagani dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.
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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K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 6. izredne, 7. izredne, 7. redne seje
Župan Stanko Gregorec pove, da so zapisniki, ki so bili dani k gradivu ob vabilu na sejo,
napisani obširno ter podrobno. Svetnik Darko Gjerek predlaga, da sejam prisostvuje
Strokovna sodelavka V. Vera Nemec, ki zapisuje prvotno obliko zapisnika in bi bili zapisniki
napisani pravočasno. Župan odgovori, da bodo predlog preučili in na naslednji seji odločili o
njem. Svetnik Boštjan Krivec opozori, da zapisniki objavljeni na internetni strani Občine Kobilje niso
potrjeni s strani občinskega sveta in tako ne smejo biti objavljeni dokler jih občinski svet ne potrdi oz.
se jih označi kot delovno verzijo. Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da so zapisniki sestavni del
gradiva seje in morajo biti objavljeni. Nujno potrebno je urediti internetno stran, kjer bodo ločeni
delovni zapisniki, ki so sestavni del gradiva in potrjeni oz. končna verzija zapisnika.
Svetnik Pavel Horvat poda pripombo na zapisnik, ko je bila prisotna ravnateljica OŠ Kobilje in je bilo
dogovorjeno, da bo vodstvo šole pripravilo seznam potreb oz. želja ter ga finančno ovrednotilo, kar pa
še do danes niso storili. Župan Stanko Gregorec – ko se bo sprejemal rebalans proračuna, bodo nastale
nekatere premestitve, vendar je potrebno počakati na sprejetje državnega rebalansa, ko se bo vedelo
kolikšen bo delež občine Kobilje, šele takrat se lahko pristopi k rebalansu proračuna. V nadaljevanju
župan navede nekatere spremembe, ki bodo potrebne, po njegovem mnenju bo do sprememb prišlo pri
gasilskem društvu, ki po zakonu mora imeti nekatera izobraževanja, ki bodo občino stala od 5.000 do
6.000 €. Svetnik Darko Gjerek predlaga, da gasilsko društvo posreduje občini zakonsko podlago teh
izobraževanj.
Svetovalec Boštjan Horvat pove, da je OŠ Kobilje 11. 05.2012 gostitelj prometnega tekmovanja med
šolami. Za vožnjo po poligonu potrebujejo novo kolo (s predpisanimi dimenzijami), katerega bodo
vozili vsi tekmovalci, prav tako je potrebno nabaviti pokale za prva tri mesta. Svetnik Boštjan Krivec
– šola bi morala priskrbeti predračune kolesa in jih posredovati na občinsko upravo, kot je bilo
dogovorjeno na prejšnji seji.
Svetnik Pavel Horvat – ali je prišel pisni odgovor občine Dobrovnik na predlog ponujenih 60.000 €
vrednosti kvote. Svetovalec Boštjan Horvat pove, da je občina prejela podpisan sporazum o odstopu
kvote, ustno pa je občina Dobrovnik občinsko upravo obvestila, da ne morejo podpisati izjav, ki smo
jim jih poslali, glede služnosti. Župan Stanko Gregorec – nimamo še podpisanega sporazuma za
služnost Telemachu (za polaganje optičnega kabla) v vrednosti 10.000 € v kvoti, podpisana pa je
služnost Telemachu z strani župana Občine Dobrovnik.
Svetniki opozorijo na pisanje zapisnikov, na pravopisne napake, ločila in obliko zapisnika.
Svetnik Pavel Horvat – kako je glede projekta na 6 javni poziv? Svetovalec Boštjan Horvat –
izvedbeni načrti so v fazi potrjevanja, spremembe, ki so bile podane pa bodo upoštevane v končni fazi
potrjevanja.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje v potrditev zapisnik 6. izredne, zapisnik 7. izredne in
zapisnik 7. redne seje.
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Sklep št. 137
Potrdijo se zapisnik 6. izredne seje, 7. izredne seje in 7. redne seje vključno s pripombami in
popravami.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
je bil 1 član. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat je proti potrditvi zapisnikov, zaradi časovne zamude posredovanja zapisnikov
občinskim svetnikom.

K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Emil Bukovec opozori, da pri sklepih št. 99, 119, 121, 122 v rubriki »v izvajanju«,
pojasnilo ni napisano do konca. Svetnik Boštjan Horvat bo odpravil tehnično napako.
Župan Stanko Gregorec prebere dopis podjetja Etis d.o.o., v katerem navajajo, da se podjetju
ni uspelo dogovoriti z dobaviteljem Principal za pridobitev partnerstva in s tem podpore za
želeno investicijo v občini Kobilje.
Župan Stanko Gregorec, da na glasovanje sprejem sklepov s dodanimi pripombami in
dopolnitvami.
Sklep št. 138
Potrdijo se sklepi od št. 113 do št. 135.
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:
Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje
Župan Stanko Gregorec – občinska uprava je za izvajanje proračuna za leto 2011 pripravila
zaključni račun, ki je v skladu z zakonom in predpisi, kar je razvidno iz gradiva. Občinska
uprava z porabo proračunskega denarja ugotavlja, kot verjetno tudi svetniki, nadzorni odbor,
da je ravnala skrbno, v luči dobrega gospodarja, kot želimo tudi v letu 2012. Denar je bil
porabljen za stvari-sredstva, ki so v dobro občank in občanov občine Kobilje. Današnji čas je
težek, sredstva na državni ravni se krčijo, socialna varnost upada. V letih 2012, 2013, 2014 je
potrebno z denarjem ravnati racionalno in ga razporejati v najnujnejše potrebe naše občine.
Upamo lahko, da bo 6. javni razpis realiziran, predvsem za nas, ki nimamo lastnega vira in da
bomo lahko izvedli projekt milijonske vrednosti v letih 2013 in 2014. Urejena je prometna
infrastruktura, komunalna urejenost, potekajo razgovori z direktorjem Panvite, da skušamo z
skupnimi močmi priti do državnega nivoja za urejenost državne ceste Malo Kobilje
Motvarjevci cca. 2 km. V polnem teku je pomurski vodovod, ki je v celoti financiran na
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državni ravni, v naših rokah je tranzit od Dobrovnika do vodohrana in sam vodohran. K
zaključnemu računu proračuna je priloženo tudi poročilo nadzornega odbora, kot ste ga
prejeli. Sodelovanje z nadzornim odborom je korektno, v redu. Župan Stanko Gregorec preda
besedo računovodkinji Mileni Antolin.
Računovodkinja Milena Antolin na kratko poda obrazložitev k zaključnemu računu
proračuna, ki je imel svojo osnovo v izvajanju sprejetem odloku o proračunu Občine Kobilje.
V zaključnem računu proračuna je realiziranih skupno 791.796,00 € prihodkov, kar je skupno
gledano na letni ravni za 23 % manj kot je bilo planirano v proračunu 2011. Prihodki so
razdeljeni v davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke. Pri obsegu prihodkov je
povečanje možno le v okviru nedavčnih prihodkov, ki jih s politiko lastnih cen na
komunalnem področju regulira občina sama in na področju prodaje nepremičnin-stanovanj, ki
so v občinski lasti.
a) DAVČNI PRIHODKI – konto 70
Realizirani so v obsegu 425.067,00 €. V skladu z določili 14. čl. Zakona o financiranju občin,
ki opredeljuje način izračuna glavarine, ta pa pomeni na prebivalca v državi ugotovljen delež
dohodnine in drugih občinam odstopljenih davkov za financiranje primerne porabe,
predstavlja največjo prihodkovno postavko v tej skupini prihodkov dohodnina, kot odstopljeni
vir občinam v višini 405.123,00 €. V našem primeru ne gre v celoti za lasten izvirni delež
dohodnine, ki bi ga vplačali naši občani, ampak se le-ta razporedi po izračunu pripadajočega
obsega z zbirnega računa posamezni občini.
Davki na premoženje so glede na lanskoletno realizacijo in napovedi Ministrstva za finance
realizirani v obsegu 13.572.00 €, med njimi kot največji prihodek izstopa nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. Prihodek je odvisen od bruto pozidanih stavbnih zemljišč, oz.
od evidentiranega obsega stanovanjskih površin, ter od bruto evidentiranih nepozidanih
stavbnih zemljišč.
V skupini davkov na uporabo blaga in storitev je v letošnjem proračunu planirana taksa za
obremenjevanje voda in onesnaževanje okolja, ki jo je potrebno odvesti v državni proračun.
Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja pa kot namenski prihodek zagotavlja, kot delež
občine Kobilje pri investicije v Zbirni center CERO Puconci.
b) NEDAVČNI PRIHODKI – konto 71
Nedavčni prihodki so realizirani v obsegu 49.444,00 €. Najpomembnejši prihodki v tej
skupini so vplačila občanov za vzdrževanje pokopališča, za kanalizacijo, prihodki od vodarine
in kanalščine. Nekoliko višje so bili realizirani tudi prihodki iz naslova najemnin za
stanovanja ter prihodki od podeljenih koncesij, ki presegajo planirano za cca. 11.500 €.
Kapitalski prihodki so v zaključnem računu proračuna realizirani v višini 5.262,00 € in sicer
za kupnino za nakup stavbnega zemljišča s strani občanov Kobilja in prodajo deleža v
Razvojnem skladu Lendava ob likvidaciji sklada v višini 149 €. 2.203.00 € prihodkov je bilo
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realiziranih in naslova prodaje objekta, TLP 10 v Lendavi po pogodbi med občinami in
Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za notranje zadeve.
c) TRANSFERNI PRIHODKI - konto 74 in 78
so bili skupno planirani v višini 505.142,00 €, realizirani pa 62 % oz. v višini 312.023,00 €.
Občini Kobilje pripada na račun nezagotavljanja primerne porabe proračuna iz odmerjenih
davščin še 16.794 € solidarnostne finančne izravnave, ki se občini nakazuje mesečno po
dvanajsetinah. Prihodek v višini 61.241,00 € je bil realiziran v skladu s postavko državnega
proračuna, ki namenja občinam v skladu z 23.čl. ZFO-1 za namen sofinanciranja lastnega
deleža pri projektu: Vzpostavitev centra za izvajanje kulturne dejavnosti; preostanek sredstev
MK za sofinanciranje obnove vaškega jedra Kobilje so bila nakazana v proračun leta 2011 v
višini 22.848 €, investicija pa je bila v celoti končana v letu 2010.
2.659 € oz. ½ sredstev je bilo nakazanih s SVLR za sofinanciranje skupne občinske uprave,
drugi obrok je bil nakazan v letu 2012.
V tej skupini prihodkov so tudi predvideni prihodki za programe javnih del v višini 31.008,00
€. V letu 2011 sta bila na podlagi sklenjene sofinancerske pogodbe za projekt: Vzpostavitev
centra za izvajanje kulturne dejavnosti na SVLR vložena 2 zahtevka, ki sta bila odobrena in
plačana v skupni višini 175.286 €. Projekt je sofinanciran 85 % od skupnih upravičenih
stroškov. DDV je upravičeni strošek projekta.
Odhodkovni del proračuna je zajet v splošnem in posebnem delu, ter v načrtu razvojnih
programov. Obrazložitev posameznih postavk porabe je vezana na splošni del proračunske
porabe. Obrazložitev splošnega dela proračuna se lahko spremlja kot poraba za iste namene
skozi posebni del proračuna, ki je razdeljen na štiri institucialne enote:
–
–
–
–

občinski svet
režijski obrat
župan
občinska uprava

V okviru institucionalnih enot se poraba spremlja oz. prikazuje skozi 23 področij porabe (npr.
politični sistem), skozi programe (npr. dejavnost občinskega sveta) in skozi podprograme
(npr. stroški svetnikov-sejnine)
V proračunu je za področje tekoče porabe oz. tekočih odhodkov in tekočih transferov bilo
realiziranih 445.819,00€ € ali 54,1 % porabe, za investicijske odhodke in transfere pa
377.835,00 € ali 45,9 % porabe, pri čemer je treba opozoriti na stalni dvig stroškov tekoče
porabe in posledičen vpliv na investicijski del proračuna, ki se siromaši ne samo v skupnem
obsegu ampak tudi v potencialu črpanja tujih virov, ki zahtevajo vedno lastno udeležbo in
tekočo likvidnost. Skupno je bilo realiziranih 823.654,00 € odhodkov, oz. 81 % planiranega.
a) konto 400 -plače in drugi izdatki zaposlenim – 59.656,00 €
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Odhodki so namenjeni kritju plač zaposlenih v občinski upravi in delavcev na odobrenih
programih javnih del. V občinski upravi sta zaposlena dva delavca: strokovno-tehnična
delavka in urednik: svetovalec župana; oba sta zaposlena za določen čas.
b) konto 401- prispevki na bruto plače – 9.196,00 €
Razen prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje so v postavki
zajeti tudi stroški premije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.
c)-konto 402 - izdatki za blago in storitve - 182.293,00 €
V okviru odhodkovne postavke so realizirani odhodki za pisarniški material in storitve, stroški
za tisk in objave, prireditve in pokroviteljstva, stroški reprezentance, računovodske storitve,
čiščenja prostorov, vzdrževanje programske in strojne opreme, stroški informiranja, knjig
časopisov in ostale literature, drugi posebni material in storitve, ter nabava opreme za
izvajanje javnih del.
V drugi skupini odhodkov so zajeti stroški energije, komunalnih storitev in komunikacij v
kateri izstopajo stroški režijskega obrata povezani z delovanjem vodovoda in kanalizacije,
ogrevanjem in odvozom smeti, prevozni stroški in kilometrina za službena potovanja.
Na novo je v letu 2011 vključena postavka 40220001-Stojna mesta za JR; Občina mora z
letom 2011 podjetju Elektro Maribor d.d. plačevati mesečno najemnino za stojna mesta JR po
pogodbi. Mesečni strošek znaša 85 €, vključno z 20 % DDV.
Velik strošek predstavlja naslednja skupina odhodkov, namenjena tekočemu vzdrževanju
opreme in stavb, kanalizacije in vodovoda, ter občinskih cest in javnih poti pogodbenih
izvajalcev.
V skupino odhodkov za blago in storitve sodijo tudi drugi operativni stroški, v katere se
štejejo izdatki za sejnine članov OS, honorar za župana in podžupana, v odhodkih so
predvideni tudi stroški analiz pitne in odpadne vode, ter strokovnega nadzora preko za to
izbranih strokovnih institucij.
Prav tako je na kontu 4029991 vključena nova postavka za plačilo obratovalnih stroškov
podjetju SP Lendava, ki je upravljalec občinskih stanovanj v občini Kobilje. Z 1.1.2011 oz. ko
so občine po likvidaciji Razvojnega sklada prevzele ponovno v last in upravljanje svoja
stanovanja morajo plačevati del skupnih upravljalskih stroškov ( investicijsko vzdrževanje,
ogrevanje ) in rezervni sklad, ki pa na letni ravni predstavlja precej velik strošek.
č) konto 403- plačilo domačih obresti – 2.523,00 €
Odhodek je bil namenjen za plačilo obresti dveh najetih dolgoročnih kreditov pri Banki Koper
ter za plačilo obresti za kratkoročna posojila, najeta pri Deželni banki in PB Sloveniji.
d) konto 409- rezerve – 2.451,00 €
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Sredstva tekoče proračunske rezerve so namenjena za kritje nepredvidenih stroškov, ki niso
bila planirana v proračunu. Tekoča rezerva je bila porabljena v višini 2.451,00 € za namen
kritja stroškov geodetskih izmer in ureditev mej ter izdelave elaborata pri prometu z zemljišči
v letu 2011. Stalna rezerva pa se izključno lahko rabi za namen kritja škode po eventualnih
naravnih nesrečah, ki bi prizadele občino.
e) konto 410- subvencije – 446,00 €
Znesek v višini 446 € je bil plačan račun CEROP-a za občini izstavljeno subvencijo kritja dela
cene storitve odvoza in deponiranja odpadkov za mesec december 2010.
f) konto 411- transferi posameznikom in gospodinjstvom - 55.193,00 €
Pretežni del teh odhodkov je bilo namenjenih financiranju sistema vzgoje in izobraževanja –
vrtec. Občina ob izvajanju ustanoviteljskih pravic na osnovi zakonskih določil mora
zagotavljati sredstva tudi za kritje stroškov šolskih prevozov otrok, ki imajo domicil v občini
in so vključeni v posebne oblike izobraževanja izven občine, kjer je prevoz organiziran v
okviru zavodov, ki izvajajo izobraževanje. Subvencije študentom in enkratne denarne pomoči
za novorojence se plačujejo v skladu s sprejetim pravilnikom. Na novo sta v proračun v letu
2011 vključeni postavki:
- družinski pomočnik ( realizacija v letu 2011 znaša 1.557 € - mesečni strošek pa znaša okrog
830 € )
- domska oskrba za plačilo oskrbnine za varovanca iz občine Kobilje
Obe izdani odločbi s strani CSD Lendava je občina zakonsko dolžna spoštovati in za ta namen
obvezno zagotoviti sredstva v proračunu.
g) konto 412 - transferi neprofitnim organizacijam – 27.229,00 €
V tej skupini so realizirani odhodki za delovanje športnih društev in organizacij v občini,
kulturnih in ostalih društev, ki se financirajo iz proračuna.
Na novo je vključena postavka 41200070 – Zdravniški pregledi za gasilce PGD Kobilje. Po
inšpekcijskem pregledu, ki je bil izvršen v letu 2011 za področje požarne varnosti je bilo
občini po odločbi naloženo, da mora zagotoviti opravljanje zdravniških pregledov za aktivne
člane PGD Kobilje.
h) konto 413 - drugi tekoči domači transferi – 106.832,00 €
Na kontu s številnimi podpostavkami so sredstva namenjena delovanju medobčinske skupne
službe – občina Lendava. ( konto 413003 )
Število oseb, ki jim občina pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje (december 2011) je
trenutno 13, participacija občine znaša 29,76 € na mesec/osebo.
Tekoči transferi v javne zavode oz. za financiranje dejavnosti osnovne šole so dogovorjeni v
skladu s finančnim načrtom zavoda in pogodbe sklenjene med občino in OŠ. Občina pokriva
-7-

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

tudi delno sofinanciranje za odobrene programe javnih del na OŠ in preko Društva
vinogradnikov in Športnega društva. Vsi ostali transferji ostalim proračunskim porabnikom:
Knjižnica Lendava, Ljudska univerza, CSD Lendava in DOŠ II. Lendava so pogodbeno
dorečeni in jih je občina dolžna financirati.
Med obrazložitvijo zaključnega računa proračuna Občine Kobilje svetnik Boštjan Krivec
poudari, da so obratovalni stroški za stanovanja, ki jih ima občina v svoji lasti in jih plačuje
podjetju Stavbar, ne opravičeni. Vzdrževalni stroški se morajo zaračunavati lastniku, medtem
ko obratovalni stroški gredo v breme najemnika. Predlog – opredeliti in razdeliti je potrebno
vzdrževalne in obratovalne stroške.
Svetnik Darko Gjerek – ali je kratkoročni kredit 70.000 € zajet v računu financiranja?
Računovodkinja – ne, kratkoročni krediti se knjižijo na obveznosti do financerjev, konto 2 na
obveznosti, niso v računu financiranja, ker zajema samo dolgoročno zadolževanje.
Svetnik Boštjan Krivec – nikjer v zaključnem računu ni zapisan kratkoročni kredit najet pri
Deželni banki v vrednosti 70.000 €. Računovodkinja pojasni, da je bilo v letu 2011 odplačano
pol kredita, pol kredita, pa je prikazano v bilanci stanja za leto 2011 v premoženju občine in
prav tako je prikazano v poročilu za ministrstvo za finance.
Po obrazlagi zaključnega računa se župan Stanko Gregorec zahvali računovodkinji za
temeljito obrazlago in obenem opozori, da bi se nekatere stroške dalo zmanjšati, v kolikor bo
vsi občani delali v dobro nas vseh (popravila pri ČN, odlaganje smeti). Svetovalec Boštjan
Horvat – z nadzornim odborom je dogovorjeno, da se bomo posvetili stroškom, ki bi jih lahko
dodatno zmanjšali.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša ali postavka porabe električne energije »meja«, dejansko
pomeni porabo elek. energije na meji pri bivši karavli in postavka »telehiša« ali zavarovalnica
Triglav plačuje porabo elek. energije? Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da je »meja«
označitev podjetja Elektro plus za porabo elek. energije pri prečpališču. Zavarovalnica Triglav
plačuje najemnino, porabo elek. energije pa ne. V ta namen nam dajo dotacijo, ki gre nato
društvom. Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se 2/3 porabljene energije obračuna k
najemnini, da ne bodo nato smatrali plačilo električne energije kot dotacijo društvom.
Svetnik Boštjan Krivec izpostavi, da način kako je občinska uprava realizirala proračun ni
pravilen, kajti prenosi/menjave med postavkami na tak način niso zakonite. Računovodkinja
odgovori, da je vse bilo zakonito, kajti planirane postavke, ki niso bile realizirane, kot je na
primer nakup zemljišč, če ni realizirana ne more biti prikazana kot da je bila realizirana.
Svetnik Boštjan Krivec pove, da župan ni imel pooblastila, da se občina zadolži, odlok o
praračunu ni predvideval zadolževanja in je s tem bila občina postavljena v težko situacijo.
Razvije se debata na temo zadolževanja občine v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetnik
Boštjan Krivec pove, da je občinska uprava kršila statut, ker se je na lastno pest zadolžila
preko meje določene v statutu (14. člen), kjer jasno piše, da je za zadolževanje odgovoren
občinski svet, hkrati pa bi lahko na kateri koli seji občinskega sveta le tega obvestila o
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zadolževanju in sprejela sklep o tem. Računovodkinja odgovori, da le v primeru dolgoročnega
zadolževanja. Svetnik Boštjan Krivec pove, da je za zadolževanje potrebno v odloku
proračuna imeti pokritje, da občina lahko najame kredit, kar po njegovem mnenju pomeni, da
ima nadzorni odbor problem, ker je dal pozitivno mnenje na ta zaključni račun.
Računovodkinja pove, da bo vse odgovore na odprta vprašanja svetnikom posredovala v
najkrajšem možnem času. Svetnik Saša Fras pove, da kolikor sam ve (ni pa to neizpodbitno)
je na vseh občinah tako, da za kratkoročno zadolževanje ni potrebno soglasje Ministrstva za
finance. Nadalje pove, da veljajo za evropska sredstva drugačna pravila, ki so bila pred časom
posredovana na vse občine in če se ni spremenilo so še v veljavi. Svetnik Boštjan Krivec
pove, da naj občinska uprava preveri ali je statut v skladu z zakonom. Razvije se debata na
temo zadolževanja občine kobilje v kateri sodelujejo vsi svetniki. Župan prve, da bo občinska
uprava preverila, tudi na ministrstvu za finance in odgovorila na vsa odprta vprašanja glede
zadolževanja občina, hkrati pa pove, da bo predmetni kredit odplačan do konca junija 2012.
Svetnik Darko Gjerek pove, da mora občinski svet zaupati Nadzornemu odboru in poročilu ki
ga je le ta pripravil. Svetnik Emil Bukovec pove, da imata tako svetnik Saša Fras, kot tudi
svetnik Boštjan Krivec v svojih trditvah oba prav vsekakor pa je mnenja, da je zaključni račun
slika realiziranega stanja in ne more biti drugačen, način kako je do tega prišlo pa ni v skladu
z akti občine Kobilje in tu je potrebno najti rešitev da v prihodnje ne bo tako. Župan na kratko
povzame povedano in izpostavi, da je tudi v interesu občinske uprave, da se odprta vprašanja
pravno formalno rešijo.
Župan da na glasovanje sklep
Sklep št. 139:
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna občine Kobilje za leto 2011.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI so
bili 3 člani. Sklep je sprejet.
Župan Stanko Gregorec se zahvali računovodkinji Mileni Antolin za obrazložitev zaključnega
računa proračuna Občine Kobilje, ki zapusti sejo.
K 4. točki dnevnega reda:
Odstop kvote občini Dobrovnik
Župan poudari, da je debata omenjena točka nabila že obravnavana na predhodnjih sejah,
vendar pa ni bil sprejet sklep o odstopu kvote Občini Dobrovnik.
Svetovalec Boštjan Horvat pove, da sta bile poslani na Občino Dobrovnik dve izjavi:
1. Izjava za brezplačno služnost
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2. Izjava do terjatev Občine Kobilje
Glede na to, da je občina Dobrovnik podpisala služnostno pogodbo z podjetjem Telemach in s
tem omogočila izgradnjo optičnega omrežja do občine Kobilje, občinska uprava predlaga
glede na debato, na 6. izredni seji pod točko 2. dnevnega reda, da se sprejme naslednji:
Predlog sklepa:
Občina Kobilje dodatno odobri/podpiše SPORAZUM O ODSTOPU PRAVICE DO RRP
KVOTE v višini 10.000,00 EUR v korist občine Dobrovnik.
Občinski svet predlaga, da se predlog sporazuma o odstopu pravice do dodatne RRP kvote
oblikuje tako, da se v 2. členu doda drugi odstavek, ki naj glasi:
Odstop sredstev/pravice je rezultat dobrih odnosov med občinama, ter predvsem zaveza
za obe strani, da se dobro sodelovanje, ki temelji na razvoju obeh občin, nadaljuje tudi v
bodoče.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje sprejem sklepa o potrditvi sporazuma o odstopu
kvote Občini Dobrovnik.
Sklep št. 140
Občinski svet soglaša z podpisom sporazuma med Občino Kobilje in Občino Dobrovnik o
odstopu kvote RRP v višini 10.000,00 EUR v korist občine Dobrovnik.
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 Boštjan Krivec poda predlog da se glede na zelo verjetno nižanje plač javnih
uslužbencev in splošnih varčevalnih ukrepov morajo tudi t.i. občinski funkcionarji prispevat
svoj delež. V Pravilniku plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje je določen fiksen – absoluten
znesek za posamezno sejnino, sam predlaga, da bi se sedanji fiksni znesek preračunal na
določen % - relativni delež (50 € je približno 1,8 % županove plače) od županove plače, kar bi
v praksi pomenilo, da bi se znesek za posamezno sejnino znižal, če bi se znižala županova
plača in povišal, če bi se povišala županova plača.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje naslednji
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Sklep št. 141
Občinski svet sprejme sklep, da se do naslednje redne seje pripravijo oz. spremenijo vsi
členi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje
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:
Razno
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se na sejah občinskega sveta toči le ustekleničena voda,
kar bi pripomoglo k zmanjšanju stroškov.
Župan, da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 142
Na sejah občinskega sveta Občine Kobilje bo postrežena samo ustekleničena voda.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI so
bili 3 člani. Sklep je sprejet.
Nadalje na podlagi pobude svetnika Boštjana Krivca na 7. redni seji Občinskega sveta občine
Kobilje statutarno pravna komisija obravnava 52. člena Poslovnika Občine Kobilje, kjer
svetnik Boštjan krivec predlaga, da se doda "V primeru, da zapisnik ni poslan v 15 dnevnem
roku, je za njegovo potrditev potrebno soglasje 2/3 vseh občinskih svetnikov"

Predlog sklepa:
K 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".
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI so
bili 3 člani. Sklep ni sprejet, saj je za spremembe poslovnika potrebn 2/3 glasov.
Župan Stanko Gregorec seznani občinski svet, da bo občina na podlagi zakona v prihodnosti
morala razmišljati o vzpostavitvi zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in počasno
ukinjanje oz. zmanjševanje števila ekoloških otokov. Občinska uprava bo v primeru, da
občinski svet potrdi lokacijo v mesecu maju začela z pripravo popisa del in zbiranjem ponudb
za ovrednotenje investicije. Nadalje pove, da je opaziti povečano nepraviilno odlaganje
odpadkov na pokopališču in zato predlaga da se tudi tam namesti kamere, ki bodo
zagotavljale da se to omeji. Svetnik Emil Bukovec pove, da se s predlogom strinja. Župan
Stanko Gregorec predlaga, da se organizira za vaščane skupni odvoz salonitnih plošč v breme
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občine. Razvije se kratka razprava v kateri sodelujejo vsi prisotni, svetniki se strinjajo s
predlogom vendar predlagajo, da se ne financira odvoz v celoti ampak se delno
subvenicionira, predhodno pa je potrebno preveriti stroške odvoza
Župan da na glasovanje naslednje:
Sklep št. 143:
Zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov se na pokopališču pri kontejnerjih namesti
kamera za video nadzor.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 144:
Občinska uprava na internem kanalu objavi obvestilo o informativnem zbiranju prijav za
sofinanciran odvoz salonitnih plošč.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Občinaska uprava preveri glede zbirnega centra.
Na občino se je z ponudbo obrnil ponudnik Mestna infotočka, ki ponuja storitve izdelave 360
virtualne panorame občine kar omogoča virtualni ogled znamenitosti občine. Občinski upravi
se je ponudba zdela zanimiva z vidika promocije občine. Za storitev omenjenega ponudnika
so se odločile tudi sosednje občine (Dobrovnik, Moravske Toplice). Primere si lahko ogledate
http://www.borovnica.si/?m=fotoutrinki; http://www.obna naslednjih
povezavah
valdoltra.si/template/tour/TourWeaver_Ortopedska%20bolnica%20Valdoltra.html.
http://www.mestna-infotocka.si/ Cena za osnovni paket (15 virtualnih ogledov +
visokoresolucijske slike občine) je cca. 900,00 EUR.
Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se najprej uredi interna stran Občine Kobilje in se nato
pristopi k izboljšavam internetne strani. Svetnik Boštjan Krivec – postaviti moramo časovni
rok za ureditev internetne strani.
Sklep št. 145:
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z ponudbo izdelave 360˙virtualne panorame in se
z njo strinja predhodno pa je potrebno preurediti internetno stran, da bo funkcionalna. Rok
za ureditev internetne strani Občine Kobilje je konec avgusta 2012.
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 prebere dopis Pevskega društva Selo, ki prireja prireditev
»mednarodno košnjo trave«, na kateri sodeluje naš vaščan Borut Bukovec in nastopa naša
folklorna skupina. Stroški posameznega tekmovalca so ocenjeni na 250 € in nas prosijo za
finančno pomoč pri izvedbi prireditve.
Sklep št 146:
Za izvedbo prireditve »košnja trave«, se donira 100 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetovalec Boštjan Horvat bčinski svet obvesti, da je za izgradnjo sončne elektrarne na strehi
osnovne šole podpisana služnostna pogodba in bo vpisana v zemljiško knjigo. Izbran je bil
ponudnik z najboljšo ponudbo, to je podjetje BISOL, ki do konec junija mora končati dela in
sfinancirati projekt. Zbirali so se tudi predračuni za sanacijo strehe na OŠ Kobilje, izbran je
bil Tesarstvo Maučec iz Gančan, ki bo v mesecu maju izvedel sanacijo strehe.
Svetnik Pavel Horvat se ne strinja, da občinski svet kljub seznanjenosti projekta, ni odločal o
izbiri ponudnika in je občinska uprava sama izbrala ponudnika. Razvije se razprava.
Nadalje svetovalec Boštjan Horvat – predstavi projekte s katerimi je občina Kobilje
kandidirala na razpise. Občina je uspešno kandidirala na javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh v
sklopu katerega se bo sanirala TELEHIŠA in se bo vzpostavil degustacijski prostor in
odvodnjavanje. Nadalje izpostavi, da bo potrebno pristopiti tudi k realizaciji projekta, prav
tako je treba realizirati projekt VIASAVARIA. Svetovalec nadalje predstavi, da se je občina
prijavila na HELIOSOV razpis za obnovo vodnjako
Župan Stanko Gregorec – po zagotovilu izvajalca del bo večnamenski kulturni center
dokončan do konca julija, zato že sedaj opozarja komisijo za podelitev priznan, da naj
razmišlja komu podeliti priznanje.
Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se sprejme predlog sklepa, da se predstavnik
negospodarskega odbora, turističnega društva in kulturnega društva sestanejo ter pripravijo
predlog poteka prireditve.
Ker so vse teme izčrpane župan zaključi sejo.
Seja končana ob 21.50 uri.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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