OBČINA KOBILJE
OČINSKI SVET
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Datum: 31.01.2013
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 25.01.2013 ob 16.15,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Saša Fras, Pavel Horvat,
Tomaž Ferencek, Janez Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: svetovalec župana III. Boštjan Horvat ,Vera Nemec
(zapisnica)
ODSOTEN: Emil Bukovec, Darko Gjerek, predsednik NO Robert Ščap, računovodkinja
Milena Antolin
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 10. reden, 10. izredne, 11. izredne, 11. redne in 12. izredne
seje
2. Realizacija / uresničevanje sklepov
3. Predstavitev revizijskega poročila o notranjem poslovanju občine Kobilje v letu
2010; Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Predlog odloka o proračunu občine Kobilje za leto 2013 in 2014 – prva
obravnava; Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Občinsko kreditiranje (2010-2012)
6. Predstavitev aktivnosti obnove strehe na telovadnici
7. Predlog okvirnega Programa dela Občinskega sveta občine Kobilje za leto 2013prva obravnava
8. Javni razpis za ukrep 322-obnova in razvoj vasi
9. Predlogi in pobude
10. Razno
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga spremenjeni
dnevni red, zaradi odsotnosti računovodkinje Milene Antolin.
Svetnik Boštjan Krivec izpostavi, da posredovano gradivo za sejo ni veljavno in zato
določene točke dnevnega reda ne morejo biti obravnavane izpostavi, da je na statutarno
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pravno komisijo naslovil vprašanja glede dnevnega reda, kot tudi same vsebine posredovanga
gradiva.
Svetnik Saša Fras odgovori, da je bilo gradivo poslano po poslovniku občine Kobilje in kot
predsednik statutarno pravne komisije je mnenja, da ni bilo potrebe za sklic komisije in je
zato tudi ni sklical, saj so se pobude vezale na samo vsebino gradiva o čemer pa komisija ne
odloča. Gradivo za 12. redno sejo je bilo popolno.
Svetnik Boštjan Krivec je pred sejo na občinsko upravo posredoval vprašanja in zahteval
podajo pisnih odgovorov, ki se zavedejo v zapisnik 12. redne seje.
Razvije se kratka razprava o primernosti obravnave 3., 4. in 6. točke dnevnega reda v kateri
sodelujejo predsednik Statutarno pravne komisije Saša Fras, svetnik Boštjan Krivec župan in
svetovalec župana Boštjan Horvat.
Župan Stanko Gregorec prekine razpravo in da na glasovanje predlagani dnevnega reda.
Sklep št.206
Sprejme se predlagani dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 3 člani, PROTI
sta bila dva člana. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 10. reden, 10. izredne, 11. redne, 11. izredne in 12. izredne seje
Župan Stanko Gregorec navzoče obvesti, da se v prihodnje pri sprejemanju zapisnikov sej ne
bo več razpravljalo konkretno o vsebini saj sta za to predvideni točki pobude in predlogi ter
razno ampak samo o skladnosti samih zapisnikov in predlogih za dopolnitev zapisnikov.
Zapisnik 10. redne seje:
• Svetnik Boštjan Krivec – župan se je osebno zavzel, da bodo zapisniki pravočasno
posredovani svetnikom
• Svetnik Boštjan Krivec – na 10. redni seji je bilo povedano, da se ogrevanje šole ne bo
izvajalo v sklopu novega projekta
• Svetnik Pavel Horvat zastavi vprašanje ali je realizirano vračilo denarja
računovodkinje
Svetnik Saša Fras opozori, da se obravnava skladnost zapisnikov in ne sklepi.
Zapisnik 10. izredne seje:
• Svetnik Boštjan Krivec – opozori, da ni zapisano, kdo je predlagal, da se podjetju
Elektromontaža Puhan ponudi možnost najema garaže pri športnem objektu.
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Zapisnik 11. redne seje:
• Svetnik Boštjan Krivec zastavi vprašanje, kdaj bo poslan zapisnik zbora občanov
Zadolži se svetovalec župana Boštjan Horvat, da v najkrajšem možnem času pripravi zapisnik
zbora občanov.
Zapisnik 11. izredne seje: ni pripomb
Zapisnik 12. izredne seje: ni pripomb
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje sprejem zapisnikov sej s popravki.
Sklep št.207
Potrdijo se zapisniki 10. redne, 10. izredne, 11. redne, 11. izredne in 12. izredne seje s
popravki.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija / uresničevanje sklepov
Svetnik Boštjan Krivec – sklep št. 188 ni realiziran ( Občinski svet občine Kobilje potrdi
amandma k Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov občine Kobilje po predlogu svetnika
Boštjana Krivca) prav tako izpostavi, da tudi sklep 190 ni realiziran.
Svetnik Pavel Horvat – sklepi v zapisniku 10. redne seje niso zaporedno zapisani.
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se uredi zaporedje sklepov v zapisniku 10. redne seje in
popravijo realizacije v zbirniku sklepov.
K 3. točki dnevnega reda:
Predstavitev revizijskega poročila o notranjem poslovanju občine Kobilje v letu 2010
Župan Stanko Gregorec – vsak svetnik je dobil v gradivu povzetek revizijskega poročila, v
kolikor pa koga zanima celotno revizijsko poročilo, ga lahko dobi v pogled na občini. Nikakor
pa ni možno poročila dobiti v fizični obliki na dom. Samo poročilo je kot navodilo za delo
občinski upravi, ki ni škodno delovala za občino, kar je tudi razvidno s poročila.
Svetnik Boštjan Krivec pove, da ni imel možnosti pregleda celotnega revizijskega poročila,
ker mu ni nihče odgovoril, da ga lahko pregleda v občinskih prostorih. Prav tako je v gradivo
za 12. redno sejo na občinsko upravo naslovil naslednje:
Kljub pisnemu zahtevku, ki sem ga 16.12.2012 naslovil na občinsko upravo glede
posredovanja celotnega revizijskega poročila in zagotovilom župana in občinske uprave, da
mi ga bodo poslali, ga še vedno nisem prejel. Sam si razlagam, da to izmikanje občinske
uprave ne more pomenit nič drugega, kot to, da so v celotnem poročilo bolj konkretno
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pojasnjene nepravilnosti pri poslovanju Občine Kobilje za leto 2010 in da v nobenem primeru
ne gre za manjše nepravilnosti, kot zagotavlja občinska uprava. Sem pa tudi mnenja, da bi
moralo bit celotno revizijsko poročilo v okviru 3. točke dnevnega reda posredovano vsem
svetnikom občinskega sveta in Nadzornemu odboru, če ga še niso dobili. Pričakujem, da mi
bo celotno revizijsko poročilo posredovano v roku, ki je določen v Poslovniku občinskega
sveta.
Odgovor občinske uprave glasi:
Na podlagi 1. in 7. odstavka 25. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje, ki glasita:
(1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
(7) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo
oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil predlagatelj, če
gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo
ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali če svet odloči drugače.
sledi, da župan predlaga katero gradivo je primerno in nujno potrebno pri odločanju in obravnavi
določene točke dnevnega reda, ter tudi v primeru, da sam ni predlagatelj gradiva zavzame stališče
glede gradiva in o uvrstitvi zadeve na dnevni red. Sam dnevni red pa sprejema občinski svet.
Na podlagi 1. in 2. odstavka 56. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje, ki glasita:
(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega
gradiva, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi direktor občinske
uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi, se
hranijo pri gradivu, ki je bilo vpogledano.
(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in
aktom sveta.

sledi, da ima vsak član sveta pravico vpogleda v vse spise in gradivo, če je to potrebno zaradi
izvrševanja njegove funkcije. Vpogled se odredi na podlagi pisne zahteve člana sveta.
Trditev, da se občinska uprava izmika s posredovanjem celotnega revizijskega poročila je
neutemeljena in neresnična. Občinska uprava bo vsakemu svetniku in predstavnikom
nadzornega odbora omogočila ogled/vpogled celotnega revizijskega poročila na 12. redni seji
kot tudi kadar koli po predhodnem dogovoru v prostorih občine. Za samo obravnavo oz.
seznanitev Občinskega sveta občine Kobilje o opravljeni reviziji poslovanja občine pa je
dovolj povzetek, saj je tako praksa tudi na drugih občinah in smo tako ustno mnenje prejeli
tudi s strani družbe AUDIT-IN d.o.o., ki je izdelalo Revizijsko poročilo o notranjem
poslovanju občine Kobilje v letu 2010.
V istem pisnem zahtevku je bilo postavljeno občinski upravi, oziroma županu tudi vprašanje
zakaj ste na 10. redni seji, ki je bila 3.10.2012, na vprašanje kdaj lahko pričakujemo revizijsko
poročilo za leto 2010, odgovorili, da ga še nimate, čeprav ste ga imeli, saj ste ga dobili v
začetku septembra? Prosim za pisni odgovor, hkrati pa pričakujem, da se bosta vprašanje in
odgovor zabeležila v zapisniku 12. redne seje.
Tudi trditev, da je občinska uprava posedovala končno obliko revizijskega poročila pred 10.
redno sejo je neresnična in neutemeljena. Občina je v avgustu in septembru prejela delovno
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verzijo poročila in prošnjo po posredovanju dopolnitev in pojasnil k osnutku revizijskega
poročila, ki ga je občinska uprava družbi AUDIT-IN d.o.o. tudi posredovala. V začetku
septembra je občinska uprava prejela v pregled dopolnjeno verzijo osnutka poročila in podala
še nekatere dopolnitve in tako do 10. redne seje še ni posedovala končne verzije poročila.
Župan da na glasovanje predlog sklepa:
Sklep št.208
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen in sprejme Revizijsko poročilo o notranjem
poslovanju občine Kobilje v letu 2010.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 3 člani, PROTI
sta bila dva člana, SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog odloka o proračunu občine Kobilje za leto 2013 in 2014 – prva obravnava
Župan – občinska uprava je pripravila dvoletni proračun občine Kobilje za leto 2013 – 2014,
predvsem zaradi investicije, ki se bo začela v letu 2013 in bo realizirana v letu 2014. Predlog
odloka proračuna je delan po zakonih in pravilnikih. Prva obravnava proračuna je predstavitev
proračuna občinskemu svetu, nato gre na obravnavo na odbore in šele na drugi obravnavi se
podajo amandmaji, katere občinska uprava s županom pretehta ali jih vključi v proračun oz.
poda obrazložitev, zakaj ne. Župan opraviči računovodkinjo Mileno Antolin, ki se zaradi
bolezni mogla udeležiti seje.
Svetovalec Boštjan Horvat – glede na dopis, ki ga je poslal svetnik Boštjan Krivec, se lahko
glasuje o izvedbi prve obravnave proračuna.
Svetnik Boštjan Krivec odgovori, da umika predlog dopisa vezan na proračun ter da bo
preveril in zahteval ničnost prvega branja proračuna 2013 – 2014 in zahteval popolno gradivo
proračuna, kot zahteva zakon o proračunu.
Svetnik Saša Fras predlaga, da se v najkrajšem možnem času oz. do začetka javne razprave
proračuna, pripravi osnutek kadrovskega načrta in načrt ravnanja z nepremičninami. V
revizijskem poročilu je opozorilo na 13. točko. Ker je občinski svet na več sejah obravnaval
delitev sredstev društvom, predlaga, da se sprejmejo kriteriji opredeljeni v Pravilniku o
pravilnem financiranju društev po katerih se bodo v bodoče razdelila sredstva društvom.
Svetnika zanima, kaj je mišljeno pod 18. točko – izven bilančna bilanca, saj sredstva niso
mala in bi bilo smiselno pojasniti kaj sredstva opredeljujejo ter pristopiti k reševanju tega.
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Župan Stanko Gregorec se strinja, da se pripravijo pojasnila za obrazlago 18. točke obrazlage
revizijskega poročila.
Svetnik Saša Fras izpostavi, da je s strani občinske uprave prejel informacijo o prispevku
starševskega plačila vrtca, ki posledično vpliva na proračun. Od lanskega leta prispevek
starševskega plačila vrtca izračunava Center za socialno delo (nekateri starši imajo precej
spremenjene prispevke), župan pa ima pravico za 10 % znižati prispevek plačila, brez
pojasnila. Za primerjavo je svetovalec Boštjan Horvat izračunal znižanje prispevka na
posameznega otroka za 10 %, razliko bi seveda krila občina. Občina ni pristojna ocenjevati
možnosti plačila posameznega starša, svetnik Saša Fras predlaga, da se sprejme interni
pravilnik o kriterijih po katerih bi zniževali starševski prispevek. Razvije se kratka razprava v
kateri sodelujejo vsi navzoči. Svetniki se strinjajo, da župan pridobi mnenje centra za socialno
delo, povpraša se naj v drugih občinah o delovanju v primeru prispevka starševskega plačila
vrtca ter se poroča na naslednji seji.
Svetnik Boštjan Krivec je mnenja, da investicija ni zadosten razlog še manj pa pogoj za
sprejem dvoletnega proračuna v nadaljevanju izpostavi naslednje razloge zakaj je mnenja, da
je potrebno sprejeti enoletni t.j. proračun za leto 2013:
- zaradi ekonomskih razmer, stanja državnih financ je nerealno planirat prilive v
proračun za leto 2014
- v pripravi je Zakon o uravnoteženju javnih financ za občine, ki bo občinam prej vzel
kot dal, oziroma jim bo naložil dodane naloge, ki se bodo financirale iz občinskega
proračuna – velika verjetnost je, da bo zakon sprejet do konca 2013, torej se bodo
spremembe lahko uvedle v proračunu 2014
- glede na politično situacijo v državi je velika verjetnost, da bo prišlo do predčasnih
parlamentarnih volitev, posledično pa do nove vlade, za katero danes niti v sanjah ne
moremo vedet kako bo gledala na financiranje občin
Svetnik Saša Fras izpostavi, da se načeloma strinja s svetnikom Boštjanom Krivcem in
predlaga, da se dopolni Načrt razvojnih programov občine Kobilje. Razvije se razprava o
odločitvi glede sprejema dvoletnega proračuna in določitvi kronološkega poteka sprejema
proračuna v katero se vključijo vsi navzoči.
Župan Stanko Gregorec na podlagi konsenza umakne predlog odloka o proračunu
občine Kobilje za leto 2013 in 2014 – prva obravnava in predlaga naslednji sklep:
Sklep št.209
Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da pripravi nov predlog odloka o
proračunu občine Kobilje za leto 2013 do naslednje seje , ki bo 05.02.2013, do drugega
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branja proračuna se zberejo mnenja odborov ter se pripravi Pravilnik o pravilnem
financiranju društev, načrt razvojnega programa in načrt ravnanja z nepremičninami.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda:
Občinsko kreditiranje (2010-2012)
Ker je računovodkinja Milena Antolin odsotna, župan umakne 5. točko dnevnega reda ki se
prenese na naslednjo sejo.
Sklep št. 210
Župan umakne 5. Točko dnevnega reda, ki se prenese na naslednjo sejo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda:
Predstavitev aktivnosti obnove strehe na telovadnici
Svetovalec Boštjan Horvat na kratko povzame odgovore na vprašanje svetnika Boštjana
Krivca, ki so jih svetniki prejeli v gradivu za sejo. Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se
pridobi izjava izvajalca o delu na strehi – Tesarstvo Maučec.
Župan predlaga naslednja sklepa:
Sklep št. 211
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da stopi v stik s podjetjem BISOL, jih seznani z
napakami pri sanaciji strehe ter se dogovori o popravilu zatekanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 212
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da pridobi izjavo o delu na strehi telovadnice oz.
pridobi garancijo na delo podjetja Tesarstvo Maučec.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
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K 7. točki dnevnega reda:
Predlog okvirnega Programa dela Občinskega sveta občine Kobilje za leto 2013-prva
obravnava
Svetovalec Boštjan Horvat na kratko predstavi predlog okvirnega Programa dela Občinskega
sveta občine Kobilje za leto 2013-prva obravnava. Svetnik Saša Fras predlaga drugo branje
proračuna 15.02.2013.
Župan predlaga naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 213
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z Okvirnim Programom dela Občinskega sveta
Občine Kobilje za leto 2013 (prva obravnava) do 15.02.2013 pa bodo vsi pristojni t.j. člani
občinskega sveta, politične stranke in liste zastopane v občinskem svetu ter odbori in
komisije na občinsko upravo posredovali pisne predloge za dopolnitev Programa dela
Občinskega sveta za leto 2013.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
K 8. točki dnevnega reda:
Javni razpis za ukrep 322-obnova in razvoj vasi
Svetovalec Boštjan Horvat na kratko povzame povzetek gradiva Javnega razpisa za ukrep
322-obnova in razvoj vasi, ki so ga prejeli navzoči. Za občino je zanimiv predvsem 1 predmet
podpore, ki zajema ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih v
navezi z 3 predmetom podpore, ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezave
v naseljih (ureditev igrišč, ureditev pločnika od šole do bloka, možnost ureditve toplovoda).
Pridobili bomo ponudbo strokovnjaka za sanacijo mostu pri tovarni, vendar je opozoril, da je
rok za prijavo na razpis 25.02.2013 premalo časa za pripravo dokumentacije. Vseeno je
pomembno pripravljati dokumentacijo za obnovo mostu, za primer ponovnega razpisa.
Pripravljala se bo dokumentacija za ureditev pločnika in toplovoda ter ureditve avtobusne
postaje.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša ali se sanacije mostu ne da vsaj delno vključiti pri sanaciji
državne ceste. Svetovalec Horvat odgovori da ne, saj je ministrstvo za cestno infrastrukturo
opredelilo dela, ki bi jih izvedli.
Svetnik Pavel Horvat opozori, da je pločnik od šole do bloka že bil financiran iz prejšnjih
razpisov, vendar do realizacije ni prišlo. Svetovalca Boštjana Horvata se zadolži, da preveri
predhodni projekt, ki je vključeval pločnik do šole.
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Svetnik Saša Fras predlaga, da se vključi v projekt sanacija mostu, ureditev avtobusne postaje
in pločnika, preplastitev igrišča, kot možno varianto bi lahko vključili ureditev nadaljevanje
kolesarske poti in ozvočitev ter razsvetljavo v novi dvorani. Kratka razprava.
Župan predlaga v sprejem predlog sklepa:
Sklep št. 214
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z Javnim razpisom za ukrep 322 – obnova in
razvoj vasi in predlaga, da občina Kobilje pripravi dokumentacijo za sanacijo mostu čez
Kobiljski potok pri tovarni in ureditev pločnika ter preplastitev igrišča pri OŠ Kobilje z
možnostjo prijave na razpis.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
K 9. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Župan Stanko Gregorec omeni predlog svetnika Boštjana Krivca – odkup Berdenove
domačije. Kratka Razprava.
Župan predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 215
Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da stopi v kontakt z Mirkojem
Berdenom o možnosti odkupa hiše.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
K 10. točki dnevnega reda:
Razno
Župan Stanko Gregorec seznani občinski svet s predlogi in prošnjami, ki so prispele na
občinsko upravo:
• Predlog sofinanciranja socialnega programa zavetišča za brezdomce v Murski Soboti
po občinah
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Svetnik Boštjan Krivec in svetnik Saša Fras predlagata, da se v proračuno za leto 2013 določi
znesek, s katerim bo župan razpolagal po svoji vesti, o sofinanciranju raznih neprofitnih
organizacij in vlog za denarno pomoč, katerih občina ni dolžna financirati.
Župan predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 216
Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v proračun občine Kobilje za leto 2013
vključi postavka z zneskom 600 € za sofinanciranje neprofitnih organizacij in vlog za
denarna sredstva, ki jih župan razdeli po svoji odločitvi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
• Prošnja za dodelitev donatorskih sredstev – Medobčinsko društvo invalidov Lendava
• Ekonomska šola Murska Sobota
• Zveza kulturnih društev Lendava
• Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Svetniki se soglasno strinjajo, da župan porazdeli sredstva iz prej omenjene proračunske
postavke, po lastni odločitvi.
•

Prošnja za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov

Župan predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 217
Občinski svet občine Kobilje ne odobri prošnje za kritje pogrebnih stroškov, ker v
proračunu občine Kobilje ni postavke v kateri bi lahko predvideli te stroške.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
• Imenovanje člana sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
Svetniki predlagajo dosedanjega člana Saša Frasa.
• Prošnja za nadaljnjo sofinanciranje bivanja, Christian Štefan Gasper
Župan predlaga, da se odobri sofinanciranje za bivanje Kristjana Gasperja do konca leta 2013.
Občinski svet se strinja s predlogom, vendar je potrebno na Centru za socialno delo preveriti
možnost zaznambe na dediščino.
• Vloga za izdajo soglasja za zaposlovanje, sklepanje avtorskih pogodb ter opravljanje
dela dijakov in študentov v Pomurskih lekarnah Murska Sobota
Občinski svet se strinja s soglasjem in ga potrdi.
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• Potrebna finančna sredstva za leto 2013 – Knjižnica Lendava
Župan pove, da je ob obisku direktorja Knjižnice Lendava povedal, da je proračun za leto
2013 v teku sprejemanja in da so predvidena sredstva financiranja v višini 4.100 €.
• Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol Murska Sobota, Lendava, Beltinci
Svetnik Saša Fras predlaga, da se obvesti glasbene šole, naj sporočijo število udeležencev, po
število udeležencev bo razdeljen znesek predviden v proračunu za sofinanciranje glasbenih
šol. Svetniki se soglasno strinjajo.
• Univerzitetni klinični center Maribor – Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi konzorcija
za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi
Razvije se kratka razprava v kateri so svetniki enotni, da se pristopi k sofinanciranju nabave
avtobusa za odvzem krvi.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se nakaže ena sejnina za nabavo krvodajalskega vozila na
terenu.
Sklep št. 218
Občinski svet občine Kobilje odstopi eno sejnino za nabavo vozila za odvzem krvi na terenu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
• Občina Kobilje se je prijavila na nakup zemljišča parc. št. 4807/1, 4808/3, 4809/3 za
igriščem, prav tako se je prijavil Mirko Berden, ki ima predkupno pravico. V
dogovoru z njim je občinska uprava pripravila kmetijska zemljišča za zamenjavo s
parc. št. 3222, 3710, 3711, 2212/2, 2708.

Sklep št. 219
Občinski svet občine Kobilje se strinja z zamenjavo kmetijskih zemljišč z Mirkojem Berden
parc. št. 4807/1, 4808/3, 4809/3 z zamenjavo kmetijskih zemljišč parc. št. 3222, 3710, 3711,
2212/2, 2708.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
Župan Stanko Gregorec obvesti občinski svet, da je z 01.01.2013 profesionalno zaposlen za 4
ure na občini Kobilje. Prav tako obvesti prisotne, da je kupljena snežna freza za lažje delo, saj
se pojavljajo problemi pri pridobitvi javnih delavcev.
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se imenuje komisija, ki bo preverjala vloge in programe
za sofinanciranje društev.
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Svetnik Saša Fras predlaga, da se ta komisija opredeli v pravilniku in jo predlaga župan, ki ne
bo sestavljena s svetnikov.
Sklep št. 220
Občinski svet predlaga, da se v pravilniku občine Kobilje ustanovi komisija za preverjanje
vlog in programov delovanja društev, ki jo predlaga župan.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
ni bil nihče, SKLEP JE SPREJET.
Svetnik Boštjan Krivec izrazi mnenje, da je župan obljubljal v predvolilnem boju, da ne bo
profesionalno opravljal županstva, sedaj pa ga.
Župan Stanko Gregorec odgovori, da je prišlo do 4 urne profesionalne zaposlitve, zaradi
neljubih dogodkov in določenih pritiskov o katerih pa ne želi razpravljati.
Svetnik Pavel Horvat vpraša, kakšen je delovni čas župana?
Župan odgovori, da je prisoten na občini od 7. do 9.00 ter v popoldanskem času.
Seja končana ob 19.30.

Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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