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: 23.09.2012

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 16.07.2012 ob 17.15 ,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Emil Bukovec, Darko Gjerek,
Saša Fras, Pavel Horvat
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Župan Stanko Gregorec, svetovalec župana III Boštjan
Horvat, Milena Antolin (računovodkinja), Vera Nemec (zapisnica)
ODSOTNI: Svetnik Tomaž Ferencek, Ščap Robert (predsednik NO)
SEJO VODIL: Svetnik Janez Gašparič
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 8. redne in 8. izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča v občini Kobilje
4. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje
5. Obravnava rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2012
6. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Podžupan Janez Gašparič pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga v sprejem
dnevni red, kot je bil posredovan na vabilu za sejo in vpraša ali ima kdo kaj dodati.
Župan Stanko Gregorec predlaga dopolnitev dnevnega reda s posredovanima točkama
svetnika Boštjana Krivca za dnevni red:
- Sporno občinsko kreditiranje (2010 – 2012)
- Obnova strehe na telovadnici
- Izredni nadzorni pregled (posredoval Robert Ščap)
in zamenjavo točke 3. in 5.
Svetnik Boštan Krivec se ne strinja z dopolnitvijo dnevnega reda z točkama, ki ju je
posredoval očinski upravi, ker ni pisnega odgovora na njiju.
Svetovalec oštjan Horvat pove, da se odgovori na posredovani točki lahko podajo ustno, lahko
pa se pripravi pisni odgovor.
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Svetnik Pavel Horvat prav tako ne odobrava dopolnitev dnevnega reda v kolikor niso
pripravljeni pisni odgovori.
Podžupan Jaez Gašparič, na podlagi povedanega, da na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 152
Predlagani točki svetnika Boštjana Krivca:
- Sporno občinsko kreditiranje (2010 – 2012)
- Obnova strehe na telovadnici
se ne uvrstita na dnevneni red, zaradi nepripravljenega pisnega odgovora.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
je bil en član. Sklep je sprejet.
Sklep št. 153
Sprejme se sklep o zamenjavi točke 3 in točke 5 predlaganega dnevnega reda. Novi
dnevni red se glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnikov 8. redne in 8. izredne seje
Realizacija/uresničevanje sklepov
Obravnava rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2012
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje
Odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča v občini Kobilje
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo
Predlogi in pobude
Razno

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 8. redne in 8. izredne seje
Svetnik Darko Gjerek – ali je PGD Kobilje posredovalo zakonske podlage za potrebna
izobraževanja. Podžupan Janez Gašparič pojasni, da je društvo seznanjeno z zahtevanim in
bodo v kratkem posredovali odgovor.
Svetnik Pavel Horvat – ali se je občina Dobrovnik odzvala na predlog, ki smo ga jim
posredovali, ker občinski svet občine Dobrovnik ničesar ne ve o odstopu dodatne kvote, mi pa
smo izrecno poudarili, da je odstop sredstev/pravice 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 – kot je že bilo povedano, smo se sestali z županom občine
Dobrovnik g. Kardinarom, njihovo pravnico in izvajalcem del, kjer smo jih seznanili z
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dogovorom občinskega sveta, da jim odstopimo dodatno kvoto RRP v višini 10.000 EUR,
kako oz. ali je župan občine Dobrovnik prenesel dogovor med nami občinskemu svetu občine
Dobrovnik nam ni znano.
Svetnik Pavel Horvat – v zapisniku 8. izredne seje je zapisano, da se točka razno umakne z
dnevnega reda, kljub temu pa so bili sprejeti sklepi, kar ni usklajeno z pravilnikom občine
Kobilje.
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se sklepi od št. 152 do 157 umaknejo iz zapisnika 8.
izredne seje in se prenesejo na naslednjo sejo.
Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 154
Sklepi sprejeti na 8. izredni seji od št. 152 do 157 se umaknejo iz zapisnika 8. izredne seje in
se o njih sklepa na 9. redni seji občinskega sveta občine Kobilje pod točko RAZNO.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
je bil 1 član. Sklep je sprejet.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje potrditev zapisnika 8. redne seje in zapisnik 8. izredne
seje.

Sklep št. 155
Potrdita se zapisnika 8. redne seje in 8. izredne seje vključno s popravki.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Boštjan Krivec – sklep pod št. 145 zajema dve pomembni vsebini, zato ju je potrebno
ločiti in vsakega posebej sprejeti kot sklep.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje sprejem sklepa o ločevanju vsebine sklepa št. 145.
Sklep št. 156
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s ponudbo izdelave 360 virtualne panorame in
predlaga preložitev izvedbe za nedoločen čas.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 157
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Potrebno je preurediti internetno stran, da bo funkcionalna, organizirati fotografski
natečaj za izbor slik. Rok za ureditev internetne strani Občine Kobilje je konec avgusta
2012.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Predlog - Občinska uprava na internem kanalu objavi za občane obvestilo o
informativnem zbiranju prijav za odvoz salonitnih plošč, se izvede do konec meseca
avgusta 2012.
K 3. točki dnevnega reda:
Obravnava rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2012
Župan Stanko Gregorec pozdravi računovodkinjo Mileno Antolin.
Računovodkinja Milena Antolin na kratko obrazloži rebalans proračuna občine Kobilje za leto
2012. Pri pripravi proračuna se je upoštevala lanska realizacija proračuna, realizacija
proračuna v letošnjem letu v obdobju 1-5/12 ter sprememba zakonodaje. V skladu s 14.
členom ZIPRS ( Uradni list RS št. 37/12 ) in v skladu s sprejetim rebalansom državnega
proračuna za leto 2012 je določeno, da se zmanjša povprečnina za obdobje od 1.7.2012 naprej
in tako znaša 543,00 €. Le ta je bila zmanjšana za predvideno znižanje stroškov občin zaradi
uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ ( Uradni list RS, 40/12 ). Tako znaša razlika
starega in novega izračuna -8.016,00 € (pri finančni izravnavi občina Kobilje več ni
opravičena do popravka).
Celotna masa prihodkov se povečuje za 27% in sicer od prvotno planiranih 795.806,00 € na
1.007.266,00 €. Znotraj strukture prihodkov je beležiti manjši priliv v okviru tekočih
prihodkov oz. dohodnine (konto 700), kjer je na račun spremenjene zakonodaje beležiti za
25.000,00 € manjši priliv iz naslova odstopljenega vira dohodnine občinam.
Povečanje prihodkov se nanaša na nedavčne prihodke, ki se povečujejo predvsem na račun
prihodkov od podeljenih koncesij – t.i. dobiček od koriščenja sečnje gozda v višini 8.730,00
€, nakazane v prvem polletju 2012 in na račun sklenjene pogodbe o izrabi sončne energije,
kjer se pričakuje, da bodo sredstva realizirana do konca julija 2012 v višini 31.600,00 €.
Tekoči prihodki so tako zaradi dodatnih sredstev iz naslova prej sklenjene pogodbe o izrabi
sončne energije v kumulativi predlagani v indeksu 102, oz. za cca. 10 tisoč € več, kot je bilo
planirano (479.385,00 € ).
Pri kapitalskih prihodkih ni sprememb. Pri transfernih prihodkih V tabelarnem delu proračuna
so vključena tudi dodatna sredstva občini Kobilje za leto 2011 po 21. in 23. členu v višini
55.055,00 €, tj. kar za 11 % manj kot v letu 2011. Napoved za koriščenje sredstev je bila
oddana pravočasno in za namen: Izgradnja centra za izvajanje kulturne dejavnosti v občini
Kobilje – za kritje lastnega deleža.
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Glede na samo dinamiko izgradnje Centra za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini Kobilje
in na dinamiko koriščenja odobrenih sredstev v letu 2011 je občina Kobilje v letu 2011
koristila le 175.286,00 € oz. 46,5 % glede na planirano v lanskem letu, zato je v rebalans
vključenih 367.369 €, kar povečuje maso prihodkov za 122 %.
Prihodki v rebalansu se povečujejo tudi na račun odobrenega projekta LAS v višini 15.800,00
€ in na račun projekta Via Savaria, ki se mora v tem letu dokončno realizirati v višini
12.825,00 €.
Za odhodke po rebalansu je na razpolago 992.266,00 €, kar je za 27 % več, kot je bilo
planirano in vsi so tudi razporejeni. Celotna masa sredstev za financiranje tekoče porabe v
okviru tekočih odhodkov, ki so v tabelarnem delu podrobno razčlenjeni se v rebalansu ne
povečuje.
Zmanjšanje nekaterih odhodkov pri plačah je beležiti zaradi manjšega števila zaposlenih
delavcev preko programa javnih delih, kjer smo planirali plače za 5 delavcev, zaposleni pa so
3 in spremenjene plačne zakonodaje, ki izhaja iz sprejetih varčevalnih ukrepov državnega
proračuna in se nanašajo na zmanjšanje povračil zaposlenim za potne stroške in regresa za
letni dopust.
Materialne stroške ( 402 ) pa smo prerazporedili glede na lansko realizacijo in realizacijo v
pet-letnem obdobju letošnjega leta.
Tekoči transferji se povečujejo skupno za 7 % glede na planirano pri postavki: 411921-VV
storitve za vrtec Kobilje in ostale vrtce, v katere so vključeni otroci iz občine Kobilje, saj so
glede na lansko realizacijo, le ti ob sprejemanju proračuna 2012 bili planirani prenizko.
Na novo je v proračun vključena postavka 411922- Družinski pomočnik; Odločbo s strani
CSD Lendava je občina prejela že v lanskem letu in je že v letu 2011 zagotovila sredstva za
izplačilo nadomestila za družinskega pomočnika, saj jo je zakonsko dolžna spoštovati,
mesečna obveznost občine znaša 830 €.
Na novo je vključena tudi postavka domska oskrba – 411909 občanu Kobilja, ki je v oskrbi v
zavodu za duševno zdravje občina delno krije stroške oskrbe od začetka leta 2011, povprečni
mesečni izdatek glede na letošnja plačila znaša 258,00 €.
V rebalansu smo zmanjšali postavko za kritje materialnih stroškov OŠ Kobilje v letu 2012 za
5.300,00 ter jih namenili za prej omenjeno kritje stroškov VV storitev v vrtcu Kobilje.
V skupini investicijskih odhodkov in transferov je na razpolago 545.851,00 €, kar je sicer za
58% več od načrtovanega.
Za črpanje sredstev po 21. členu ZFO-1 je občina Kobilje prijavila 1 investicijo in sicer:
- Izgradnja centra za izvajanje kulturne dejavnosti v občini Kobilje
Z dne 6.7.2011 je bila podpisana pogodba z izvajalcem del SPG Pomgrad d.d. Murska Sobota
v višini 750.000,00 €.
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Na novo je podana struktura virov pri projektu, ki so se realizirali v letu 2011 in se še bodo
realizirali v letu 2012 in sicer:
Viri financiranja:
2010 in 2011
2012
PV-Transfer iz drž. proračuna- 21. člen ZFO-1 61.241
55.055
PV- Lastna proračunska sredstva
103.106
33.131
PV-EU sredstva 7621-Razvoj regij
175.286
367.369
Skupaj:
339.633
455.555
V rebalansu planiramo 455.555,00 € sredstev za izgradnjo centra v letu 2012. Skupna
vrednost projekta bi znašala cca. 795.188,00 €, delež sofinanciranja s strani državnega
proračuna in EU bi znašal 82,8 %, ostalo je delež občine Kobilje ( cca. 136.000,00 € v dveh
letih ).
V rebalansu smo na novo vključili postavko v višini 3.000,00 € za kritje stroškov priprave
razpisa za koncesijo za odvoz smeti, ki se je zaključil letos ( vključno z občinami Črenšovci,
Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik ).
Kot na prihodkovni strani proračuna, sta tudi na odhodkovni strani proračuna vključeni
postavki za financiranje projektov:
- Via Savaria v višini 13.500,00 € in
- projekt LAS v višini 21.996,00 €.
Za odplačilo dolgoročnih kreditnih obveznosti v rebalansu planiramo enako kot je bilo
prvotno načrtovano - 15.000,00 €. Popravki rebalansa se pričakujejo pri porabi električne
energije, odvozu odpadkov in javni razsvetljavi.
Župan Stanko Gregorec predstavi pogodbe in dopise raznih javnih ustanov in organizacij,
Dvojezične osnovne šole II Lendava, Centra za socialno delo Lendava, Območno združenje
slovenskih častnikov Lendava, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lendava,
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT, kar bo vplivalo na popravek rebalansa
proračuna občine Kobilje.
Razvije se kratka debata v kateri so vsi navzoči soglasni, da v času v katerem živimo, moramo
biti še posebej pozorni na finančno situacijo občine. Zato ustanovam do katerih smo zakonsko
obvezni, sofinanciramo nujni delež, v ostalih organizacijah se dotacije brišejo.
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se staršem otrok, ki obiskujejo DOŠ II Lendava, ponudi
refundacija stroškov prevoza otrok v primeru, da jih sami vozijo v šolo. Prav tako naj bo
Občina Kobilje pobudnik med drugimi občinami za zbiranje ponudb pri prevozu otrok v DOŠ
II Lendava.
Svetnik Darko Gjerek – potrebno se je pozanimati pri VDC Lendava ali obstaja možnost
združitve prevoza njihovih otrok in otrok DOŠ II Lendava.

-6-

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

Podžupan Janez Gašparič, da na glasovanje sprejem sklepov, ki bodo vplivali na rebalans
proračuna občine Kobilje.
Sklep št. 158
Ravnateljico DOŠ II Lendava se obvesti, da pripravi novo pogodbo o sofinanciranju
prevozov otrok in dejavnosti zavoda za koledarsko leto 2012. Občinska uprava aktivno
išče/zbira ponudbe za prevoz otrok DOŠ II Lendava.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 159
Glasbene šole Lendava, Beltinci in Murska Sobota, se obvesti, da naj pošljejo pogodbe o
sofinanciranju dejavnosti zavodov za leto 2012, občinski svet občine Kobilje pa bo
planirana sredstva porazdelil na število otrok , ki obiskujejo glasbene šole.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 160
Občina Kobiljev letu 2012 ne predvidi (sofinancira) sredstev za Zvezo za tehnično kulturo
Slovenije, za Pomursko turistično zvezo, za Območno združenje slovenskih častnikov
Lendava, za Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lendava.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 161
Varovancu zavoda Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Kristjanu Gasper se
podaljša nastanitev v zavodu do konec leta 2012.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 162
Rezervni sklad za stanovanja blok 35/a v Kobilju se poveča na 2.000,00 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklad št. 163
Reprezentanca ob otvoritvi Centra za izvajanje kulturne dejavnosti se določi v vrednosti
2.000,00 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
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Župan Stanko Gregorec – potekajo razgovori s predstavniki Vodnega gospodarstva MURA za
odstranitev mulja pri vodni zapori v potoku. Prejeli smo tudi dopis, kjer nas prosijo za
sofinanciranje v vrednosti 2.500,00 € pri omenjeni storitvi. Razvije se kratka razprava po
kateri se sprejme naslednji sklep.
Sklep št. 164
Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da zbere več ponudb za odstranitev
mulja pri vodni zapori v potoku, v primeru izbire ponudbe Vodnega gospodarstva MURA,
se gre v pogajanje za čim manjši vložek sofinanciranja oz. največ 2.500,00 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 165
V primeru, da se bodo v letu 2012 izvedli zdravniški pregledi gasilcev Prostovoljnega
gasilskega društva Kobilje, se bodo stroški knjižili kot dotacija društvu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 166
Zaradi odpovedi prireditve »Mokri petek«, se Klubu mladih Kobilja, dotacija zmanjša na
500 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan Stanko Gregorec – ravnateljica osnovne šole Kobilje ga. Milena Ivanuša je poslala
zahtevan finančno ovrednoten plan razvojnega načrta za obdobje 2010-2014:
2010 - nabava garderobnih omaric za učence od 3. – 9. razreda ( 1.560,60 €) – realizirano
2011 - ureditev igral in otroškega igrišča pri vrtcu (4.993,37€) – realizirano
- ureditev okolice šole: dodatna parkirišča, selitev in postavitev novega čebelnjaka (0 €)
realizirano
- multimedijska oz. računalniška učilnica s šolsko knjižnico (1.951,93 €) – v teku
urejanja
2012 - sanacija lesene ograje na vrtčevski strani (nakup zaščitnega sredstva) – realizirano
- postavitev ograje, ki bo ločevala šolski prostor od vrtčevskega ( 2.500,00 € )
- nabava otroških ležalnikov v vrtcu 15 kom ( 548,88 €)
- nabava interaktivne table ( 1.275,60 € )
- notranja revizija ( cca. 3.000,00 € )
2013 – 2014
- sanacija strehe na šolski zgradbi z možnostjo postavitve kolektorjev - realizirano
- obnova šolskih prostorov (pleskanje, obnova tal) – v teku realizacije
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Sklep št. 167
Osnovni šoli Kobilje se sofinancira postavitev ograje v vrednosti 1.500,00 € in nabava
otroških ležalnikov v vrtcu v vrednosti 550,00 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetnik Pavel Horvat vpraša ali se stroški revizije krijejo z konta 4020 (računovodske in
revizorske storitve) in katere najemnine zajema konto 7103. Računovodkinja Milena Antolin
odgovori, da se strošek revizije pokriva z konta 4020, konto 7103 vsebuje najemnine
poslovnih prostorov, stanovanj, najemnina odlagališča Dolga vas.
Svetnik Boštjan Krivec – koliko najemnine plačuje podjetje Elektromontaža Puhan d.o.o. za
najete prostore? Župan pove, da trenutno še ne plačujejo najemnine, se pa bo prioritetno
pripravila pogodba o najemu prostorov v objektu »tovarna« , s klavzulo o plačilu najemnine
za pretekle mesece.
Svetnik Emil Bukovec – kako je z najemninami za kmetijska zemljišča? Svetovalec Boštjan
Horvat odgovori, da je bila opravljena cenitev zemljišč in da bo v kratkem sestavljena
najemna pogodba za kmetijska zemljišča, ki so v lasti občine Kobilje.
Svetnik Pavel Horvat vpraša, kako napreduje prodaja stanovanj v bloku št. 35/a? Svetovalec
Boštjan Horvat – pred kratkim smo prejeli cenilni zapisnik stanovanj v bloku št. 35/a, tako da
lahko nadaljujemo z odprodajo le teh. Obstaja problem pri enem najemniku, ki dolguje plačilo
najemnin za nekaj mesecev. Svetnik Saša Fras predlaga, da se mu uredi enkratna pomoč pri
Centru za socialno delo Lendava, katero bi prejela občina Kobilje za kritje dela najemnin.
Svetnik Pavel Horvat prav tako predlaga, da se zmanjša računovodska postavka. Župan
Stanko Gregorec se ne strinja z manjšanjem postavke, ker postavka zajema ne samo
računovodsko storitev, ampak tudi odgovornost za celotno računsko poslovanje. Razvije se
kratka razprava na temo plač zaposlenih v občinski upravi. Svetnik Saša Fras na koncu pove,
da je plačevanje zaposlenih primerljivo z prejšnjimi leti.
Svetnik Darko Gjerek vpraša ali je za 23. člen potrebno sprejeti še kakšen sklep oz. je
rebalans proračuna občine Kobilje dovolj? Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da je
sprejet proračun občine Kobilje dovolj.
Župan Stanko Gregorec prebere osnutek najemne pogodbe, ki jo je poslal Avtobusni promet
Murska Sobota d.d. za najem garaž pri športnem objektu. Po kratki razpravi se svetniki
strinjajo, da pogodba s takšno vsebino ni sprejemljiva za občino Kobilje. Podžupan Janez
Gašparič da na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 168
Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da pošlje dopis Avtobusnemu
prometu Murska Sobota d.d., da se z njihovo ponudbo ne strinja in da naj pošljejo boljšo
ponudbo, v primeru, da tega zaradi finančne situacije podjetja ni mogoče narediti, se

-9-

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

garaže najpozneje do 01.09.2012 izpraznijo in se začnejo zbirati ponudbe za nove
najemnike, ki se objavijo na internem kanalu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Svetovalec župana Boštjan Horvat predlaga, da se odbori čimprej sestanejo in obravnavajo
pregledani rebalans proračuna občine Kobilje za leto 2012, tako da se lahko čimprej skliče
naslednja seja občinskega sveta.
K 4. točki dnevnega reda:
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje
Svetovalec župana Boštjan Horvat predstavi popravljen Pravilnik o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
organov Občine Kobilje. Po predstavitvi se razvije kratka razprava, v kateri sodelujejo vsi
navzoči. Svetniki se s predlogom pravilnika ne strinjajo, saj je po njihovem mnenju
pripravljen malomarno, saj bi se v primeru sprejema pravilnika stroški za sejnine
neupravičeno povišali, zato predlagajo občinski upravi, da se pravilnik ohrani v sedanji obliki,
doda se zgolj člen, ki določa variabilnost sejnin v odvisnosti od višine plače župana.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Sklep št. 169
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kobilje se zavrne in se zadolži občinsko
upravo, da do naslednje seje občinskega sveta občine Kobilje pripravi popravek Pravilnika,
kjer se absolutni zneski zamenjajo z odstotnim deležem.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 5. točki dnevnega reda:
Odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča v občini Kobilje
Svetovalec Boštjan Horvat predstavi predlog odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča v
občini Kobilje s spremembami predvsem v 7. členu (opremljenost zazidalnega stavbnega
zemljišča z infrastrukturo), v 8. členu (lega in namembnost zazidanega stavbnega zemljišča)
in v 9. členu (lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča). Razvije se kratka razprava v
kateri sodelujejo vsi navzoči. Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se polno obremeni stavbno
zemljišče za počitniški namen in industrijska cona. Svetnik Saša Fras opozori, da je potrebno
biti zelo pazljiv pri izračunu posameznih enot stavbnega zemljišča, saj lahko privedejo do
drastičnega povečanja plačila (npr. kdor ima večje dvorišče se mu plačilo nadomestila lahko
poveča 3x-no).
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Občinski svet zadolži svetovalca Boštjana Horvata, da do naslednje seje pripravi informativne
izračune za posamezne vrste stavbnega zemljišča.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Sklep št. 170
Občinski svet občine Kobilje je opravil prvo branje osnutka Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje in se z njim pogojno strinja, do naslednjega
branja se občinska uprava zadolži, da pripravi informativne izračune za posamezne vrste
stavbnega zemljišča.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 6. točki dnevnega reda:
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo
Župan Stanko Gregorec - občinska uprava je prejela dopis s strani Eko-parka d.o.o. Lendava,
v katerem vse občine v sistemu A pomurskega vodovoda morajo formalno urediti skupno
upravljanje sistema A. Za to je potrebno na občinskih svetih vseh občin sprejeti dopolnitev ali
popravek občinskih odlokov o oskrbi s pitno vodo, kjer je potrebno opredeliti, da je skupni
upravljavec Eko-park d.o.o. Lendava. Rok za sprejem dopolnjenih odlokov je 30 dni, zato je
potrebno sprejeti sklep o izvajalcu.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 171
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s predlogom odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o oskrbi s pitno vodo in ga potrjuje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Župan Stanko Gregorec - na podlagi dopisa, ki ga je Občinska uprava prejela s strani CSD se
pod 8. točko dnevnega reda umesti obravnava predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o financiranju
nalog in delovanju Centra za socialno delo Lendava v letu 2012 in aneksa št. 1 k Pogodbi o
izvajanju in financiranju storitev pomoči družini na domu neposredna socialna oskrba
uporabnikov za leto 2012.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 172
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Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z vsebino aneksa št. 1 k Pogodbi o financiranju
nalog in delovanju Centra za socialno delo Lendava v letu 2012 in aneksa št. 1 k Pogodbi o
izvajanju in financiranju storitev pomoči družini na domu ‘’neposredna socialna oskrba
uporabnikov’’ za leto 2012 in se z njima strinja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Župan Stanko Gregorec obvesti navzoče, da še zmeraj ni določen govornik na otvoritvi
Centra za kulturno dejavnost, predvsem zaradi dolgega čakanja na odgovore vabljenih.
Svetnik Saša Fras odgovori, da bo v toku tedna znano ali se bo predsednik vlade lahko
udeležil otvoritve. Nadalje opozori, da je potrebno objaviti na internem kanalu objavo za
predloge priznanj z kratko utemeljitvijo.
Vodenje priprav na otvoritev je prevzela Tinka Farkaš v sodelovanju z učiteljem Dominkom,
ki bo pomagal pri pripravi zloženk in razglednic. Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se pri
pripravah na otvoritev, vključi vsa društva v občini.
Svetnik Pavel Horvat opozori na neurejeno/nasipano industrijsko cono. Podžupan Janez
Gašparič odgovori, da bo zadeva v kratkem sanirana.
Seja zaključena ob 22.15 uri.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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