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

Datum: 05.12.2013
ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 29.11.2013 ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Pavel Horvat, Emil Bukovec, Darko Gjerek,
Janez Gašparič, Boštjan Krivec, Tomaž Ferencek
ODSOTNI: Saša Fras
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Drago Dervarič (direktor Saubermacher & Komunala
Murska Sobota d.o.o.), Robert Ščap (predsednik NO), Milena Antolin (računovodkinja),
Boštjan Horvat svetovalec župana III , Vera Nemec (zapisnica)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 18. redne, 19. redne in 16. izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vključno s frekvencami odvozov
posameznih frakcij za leto 2014
Poročevalec: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Predlog pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Kobilje v najem ali zakup –
prva obravnava
6. Tekoče zadeve VRPIC
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga zamenjavo
točk predlaganega dnevnega reda in sicer 3. točka se prenese na 1. mesto, zaradi gosta na seji
g. Drago Dervariča. Župan predlaga v sprejem spremenjeni dnevni red:
Sklep št. 309
Sprejme se spremenjeni dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.
Spremenjeni dnevni red:
1. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vključno s frekvencami odvozov
posameznih frakcij za leto 2014
Poročevalec: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
2. Potrditev zapisnika 18. redne, 19. redne in 16. izredne seje
-1-

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

3. Realizacija/uresničevanje sklepov
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Predlog pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Kobilje v najem ali zakup –
prva obravnava
6. Tekoče zadeve VRPIC
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda:
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vključno s frekvencami odvozov posameznih
frakcij za leto 2014, Poročevalec: g. Drago Dervarič direktor Saubermacher – Komunala
Murska Sobota d.o.o.
Župan Stanko Gregorec pozdravi g. Darko Dervariča in mu prepusti besedo.
G. Darko Dervarič pozdravi navzoče in zaprosi, da prejete informacije prenesejo med ljudi.
Na začetku pohvali OŠ Kobilje, ki je prejela nagrado za odlično mesto na natečaju »Zbiranje
rabljenih oblačil in tekstila«. Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja
storitev zbiranje in ločevanje odpadkov od 27 občin Pomurske regije v 18-ih občinah.
Grafično prikaže in pojasni zbiranje in ločevanje odpadkov v Upravni enoti Murska Sobota za
obdobje 4 let iz katerega je razvidno, da mešani odpadki iz leta v letu strmo padajo. Prikaz
zbiranja in ločevanja odpadkov v šestih občinah Upravne enote Lendava, prav tako prikazuje
nihanje mešanih odpadkov, odvisno od frekvence pobiranj oz. odvoza, med tem ko se zbrana
embalaže povečuje. V občini Kobilje se beleži v lanskem letu 38 % ločeno zbiranje
odpadkov, letošnja polletna realizacija pa je 35,6 %. Izpostavi zaskrbljenost zaradi ločenega
zbiranja papirja in bioloških odpadkov, ki se na vasi kompostirajo predvsem doma, kar
nakazuje, da je potrebno čim prej vpeljati zbirni center.
Na kratko predstavi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom o
oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v občini Kobilje za leto 2014, ki je priloga zapisnika. V elaboratu je
zanimiva predvsem točka 3.19 Izračun predračunske cene storitve posamezne javne
službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne
infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje, kjer so prikazani stroški v
skladu z 22. členom Uredbe.
Zbiranje
določenih
komunalnih odpadkov:

vrst Predračunski
stroški v EUR

1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov

17.195,73 €
440,84 €

-2-

Predračunska Predračunska
količina v kg cena v EUR/kg
100.858
5.709

0,17049 €
0,07722 €
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V ceno ni vključen 9,5 % DDV.
Nova cena zajema:
- 17 x letno pobiranje mešanih odpadkov (3 tedensko)
- 13 x letno pobiranje embalažnih odpadkov (4 tedensko)
- 1 x letno pobiranje kosovnih odpadkov na klic
- 1 x letno pobiranje nevarnih posebnih odpadkov
- 13 x letno pobiranje papirja
- 1 x letno čistilna akcija
- odvoz bioloških odpadkov
- odvoz odpadkov s pokopališča
- zbirni center
Cena v EUR/kom Cena v EUR/kom
brez DDV
z 9,5 % DDV
Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki z
vrečo

2,3302 €

2,5516 €

Na položnicah je obračunana celotna količina pobranih odpadkov v občini Kobilje, ki je
različna glede na frekvenco odvoza odpadkov v mesecu in na velikost zabojnika.
G. Drago Dervarič zaključi s povabilom navzočih, da podajo vprašanja, morebitne dileme,
pripombe, pohvale.
Župan Stanko Gregorec se zahvali za izčrpno poročilo in doda, da kontroliranje zabojnikov
mešanih odpadkov dokazuje, da še vedno ne ločujemo pravilno odpadkov, biološke odpadke
odlagamo doma na kompostnikih in da zbiranje papirja po vasi izvajajo otroci OŠ Kobilje.
Glede na novo ceno bo verjetno večina vaščanov zamenjala večji zabojnik za manjšega.
Svetnik Pavel Horvat je mnenja, da bi bilo najbolj merodajno tehtanje zabojnikov mešanih
odpadkov pri odvozu.
G. Drago Dervarič odgovori, da tehtanje zabojnikov pri odvozu zahteva nadgradnjo vozila, ki
bi stala cca. 40.000 €, potem je še oprema za čipiranje zabojnikov, kar bi dodatno obremenilo
uporabnike. Kljub temu je bila narejena študija na to temo za države Evrope (Avstrije,
Nemčije), ki je pokazala, da so se mešani odpadki res zmanjšali, se je pa drastično povečalo
odlaganje odpadkov v naravo.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša, kakšne so cene odvoza odpadkov v drugih občinah , kakšne so
možnosti nadzora pri odvozu odpadkov, kaj se zgodi, če OS občine Kobilje ne potrdi
predlagane cene in kdo še odpravlja odvoz odpadkov na področju Pomurja?
G. Drago Dervarič – cene v drugih občinah so primerljive s ceno občine Kobilje in nekatere
občine so jih že potrdile. Nadzor odvoza odpadkov lahko nadzira naročnik, v tem primeru
občina Kobilje. Vsako vozilo je možno slediti in kontaktirati kje in koliko časa stoji. V
podjetju se zavzemajo za poštenost, kar med drugim dokazuje pred kratkim prejeto priznanje
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HOROS za družbeno odgovornost za leto 2013, ki ga je prejelo podjetje Saubermacher &
Komunala M. S., podeljuje pa se pod pokroviteljstvom predsednika države. V primeru, da
OS občine Kobilje ne potrdi predlog sklepa, se z razliko cene obremeni občino. Na področju
Pomurja storitev odvoza odpadkov opravljajo še KSK Ljutomer, EKO-PARK Lendava in
Saubermacher Slovenija.
Predsednik NO Robert Ščap – predvideni dvig cene je okrog 30%, kaj to pomeni za
uporabnika?
G. Drago Dervarič – težko je govoriti o dvigu cene za 30%, saj se bo cena za 120 l posodo
znižala, cena za 240 l posodo se bo dvignila, odvisno od frekvence odvoza odpadkov.
Ker je bila tema izčrpana se župan zahvali g. Dervariču za podrobno obrazlago in odgovore.
G. Drago Dervarič zapusti sejo ob 17. uri.
Sledi kratka razprava, po kateri župan Stanko Gregorec predlaga naslednji predlog sklepa
Sklep št. 310
Občinski svet občine Kobilje sprejme SKLEP O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI IN CEN ZBIRANJA DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO 2014
I.
Občinski svet Občine Kobilje potrjuje predloženi Letni program ravnanja s komunalnimi
odpadki vključno s frekvencami odvozov posameznih frakcij za leto 2014.
II.
Cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2014, ki ga opravlja podjetje
Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., so naslednje:

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov
V cene ni vključen 9,5 % DDV.

Cena v EUR/kg
0,17049 €
0,07722 €

III.
Občinski svet potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kobilje za
leto 2014.

IV.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v
veljavo z dnem sprejetja, uporablja pa se od 01.01.2014.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
je bil en član. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 18. redne, 19. redne in 16. izredne seje
Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnike sej, župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem
naslednje sklepe.
Sklep št. 311
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 18. redne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Svetnik Pavel Horvat seznani navzoče o pogovoru s predstavniki Mobitela, ki so zatrdili, da
so naredili vse kar seje dalo storiti.
Sklep št. 312
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 19. redne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET
Sklep št. 313
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 16. izredne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET
K 3. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Darko Gjerek vpraša kako je z ureditvijo internetne strani občine Kobilje in kakšna so
pojasnila o pismu o nameri?
Župan Stanko Gregorec odgovori, da pismo o nameri vsebuje nekatere elemente pogodbe,
vendar zaenkrat ni potrebe po pismu o nameri, saj trgovina nemoteno deluje naprej.
Svetovalec Boštjan Horvat – vse ponudnike izdelave internetne strani smo prosili za popuste,
ki so jih tudi vsi dali. Najugodnejši izvajalec ureditve internetne strani je bil video studio
SIGNAL Darko Dšuban s.p., katerega reference so bile zelo slabe, drugi najcenejši so bili
NETMEDIA d.o.o., Murska Sobota, katerih reference so veliko kvalitetnejše ponudba pa
1.500 €.
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Župan Stanko Gregorec predlaga, da se izbere drugi najugodnejši izvajalec in predlaga
naslednja sklepa.
Sklep št. 314
Občinski svet občine Kobilje sprejme ponudbo za izdelavo internetne strani občine Kobilje
izvajalca NETMEDIA d.o.o., Kocljeva, Murska Sobota.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET
Sklep št. 315
Občinski svet občine Kobilje potrdi uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
Župan Stanko Gregorec – kot že do sedaj je tudi Predlog odloka o proračunu občine Kobilje
za leto 2014 skrbno in dosledno pripravljen za kar se zahvali računovodkinji. Potrebno je
upoštevati zmanjšanje sredstev države, glavarine. Proračun bo predstavljen na seji, nakar bo
predstavljen še na odborih, na naslednji seji bodo obravnavani amandmaji oz. predlogi, ki pa
morajo biti utemeljeni. Župan preda besedo računovodkinji Mileni Antolin.
Računovodkinja Milena Antolin predstavi navzočim Predlog Odloka o proračunu Občine
Kobilje za leto 2014.
1. Pri planiranju in oblikovanju proračuna občine Kobilje za leto 2014 trenutno na
prihodkovni strani še vedno zajemamo prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za pravne in fizične osebe v enaki višino kot za leto 2013. V tem trenutku še
nimamo navodil, v kakšni višini in na kakšen način bi se naj davek od nepremičnin v letu
2014 stekal v proračune občin.
2. Do konca leta 2013 je v trenutku planiranja proračuna za leto 2014 še 40 dni. Do konca leta
pričakujemo v proračun še nekaj prilivov ( stavbno zemljišče za leto 2013, kupnina za
stanovanje, nakazilo za sofinanciranje projekta Via Savaria, sredstva po pogodbi za 21. člen
za leto 2013 ). Zaradi tega je bilo dokaj težko napovedati, koliko obveznosti iz leta 2013 se bo
prenašalo v leto 2014. Do druge obravnave bomo proračun za leto 2014 sproti popravljali.
3. V proračun 2014 je vneseni tudi projekt: »Vzpostavitev regionalno podeželskega
inovacijskega centra«. Njegova vrednost oz. stroški, ki bi bremenili proračun 2014 so
kalkulativno vezani na trenutno najugodnejšo prejeto ponudbo podjetja Nival Invest d.o.o., ki
pa še ni verificirana. V kolikor bo prišlo do sprememb pri izbiri izvajalca, bomo proračun
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ustrezno korigirali. Prav tako občina Kobilje v tem trenutku še ne razpolaga s sklepom o
sofinanciranju s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. Na odhodkovni strani proračuna smo na novo vnesli tudi postavko: Stroški volitev 2014 v
višini 7.000 (zap. št. 182) v višini 7.000,00 €.
5. V skladu z navodili Ministrstva za finance vse občine, ki so soinvestitorke projekta
Pomurski vodovod-sistem A, morajo po posredovanem poročilo s strani občine Črenšovci –
nosilke projeka, vključiti obvezno v svoje proračune višino odhodkov in namenskih
prihodkov s strani proračuna EU in RS, ki so nastali z izgradnjo vodovodnega sistema na
njenem območju.
Zato ustrezno vključujemo prihodke in odhodke za občino Kobilje za leto 2014 po podatkih iz
IP, ki temeljijo na že podpisanih pogodbah z izvajalci v višini 797.714,00 €.
6. Proračunski primanjkljaj v višini 100.000,00 € ( najem kratkoročnega posojila v letu 2014)
v celoti predstavlja lastni delež občine pri sofinanciranju projekta: Vzpostavitev regionalno
podeželskega inovacijskega centra«, ki se bo začel in tudi končal v letu 2014.
Obrazložitev bilance
V letu 2014 se načrtujejo celotni prihodki v višini 1,831.223 EUR, od tega davčni prihodki v
višini 384.428 EUR (21%), nedavčni prihodki v višini 47.564 EUR (3%), kapitalski prihodki
v višini 0 EUR (0%) in transferni prihodki v višini 1,399.231 EUR (76%).
Celotni odhodki proračuna se načrtujejo v višini 1,921.223 EUR, od tega tekoči odhodki v
višini 251.918 EUR (13%), tekoči transferi v višini 193.063 EUR (10%), investicijski
odhodki v višini 1,458.242 EUR (76%) in investicijski transferi v višini 18.000 EUR (1%).
Odplačilo glavnice za najeta dolgoročna posojila je načrtovano v višini 10.000,00 €.
Proračunski primanjkljaj je načrtovan v višini 100.000 EUR in se bo kril iz sredstev najetega
dolgoročnega kredita. Višina dolgoročnega kredita predstavlja 5,2 % celotnega proračuna
odhodkovne strani za leto 2014.
Proračun občine Kobilje za leto 2014 se bo sproti dopolnjeval.
Župan Stanko Gregorec seznani navzoče s predlogom, da občina Kobilje odstopi kvoto za
Razvoj regij Skupni občinski upravi Lendava in tako poravna obveznosti do nje. Del teh
sredstev dobi občina Kobilje naslednje leto povrnjenih. Od vrtca Lendava smo dobili dobropis
za prejete račune za leto 2013 in vrnjena sredstva cca. 3.000 € , saj je občina Kobilje od
01.01.2013 ne opravičeno plačevala vrtec Gjerek Maji, ki je spremenila stalno bivališče.
Ravnateljica OŠ Kobilje je prosila za dotacijo ob obdarovanju otrok v vrtcu, 6-7 € na otroka.
Župan predlaga naslednja sklepa.
Sklep št. 316
Občinski svet občine Kobilje se strinja, da se obveznosti do Skupne občinske uprave
Lendava poravnajo s kvoto v vrednosti 20.000 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
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Sklep št. 317
Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se vsem vrtcem, ki jih obiskujejo otroci občine
Kobilje dodeli sredstva za božično obdarovanje, v višini 7 € na otroka iz občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Župan Stanko Gregorec v nadaljevanju obvesti svetnike, da direktor mursko soboške
bolnišnice želi zaposliti preko javnih del dve osebi iz Kobilja, kar smo odobrili. Občinska
uprava je za javna dela zaprosila za tri osebe, eno osebo Društvo vinogradnikov, eno osebo
Športno društvo in eno osebo PGD Kobilje.
Podpisana je pogodba o prodaji stanovanja v bloku 35/a s dosedanjim najemnikom Robertom
Bomblek, ki bo tudi poravnal DDV, ki ga bomo poračunali pri zapadlih obveznostih iz
najemnine, ki bodo vštete v kupnino.
Svetovalec Boštjan Horvat – s teh sredstev bomo pokrili kratkoročni kredit PBS 21.000 €.
Svetnik Pavel Horvat vpraša kako se pokrivajo obveznosti do dobaviteljev saj opaža, da so
odprte še nekatere iz leta 2012 ter kako je s tekočimi obveznostmi in predlaga, da se za 10.000
€ poveča postavka objekta VRPIC v proračunu, za ureditev elektro voda do objekta.
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da bo preveril ali postavka vključuje strošek voda.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša ali so poravnane obveznosti do OŠ Kobilje in po kakšnem
ključu se poravnavajo obveznosti do dobaviteljev?
Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da je odprtih še nekaj letošnjih materialnih
stroškov in ležalniki iz lanskega leta. Obveznosti do dobaviteljev se poravnavajo kakor doteka
denar, res je odprtih še nekaj obveznosti iz leta 2012. Trudimo se, da bi enakomerno do
dobaviteljev poravnavali obveznosti, predvsem tistih, ki nas opozorijo na dolg.
Svetovalec Boštjan Horvat pove, da ne obstaja nikakršna prioritetna lista po kateri bi se
plačevale obveznosti.
Razvije se kratka razprava, ko župan izzvan sarkastično pove, da se obveznosti poravnavajo
po privilegiju.

Sklep št. 318
Občinski svet občine Kobilje sprejme 1. branje proračuna občine Kobilje za leto 2014 in ga
daje v javno obravnavo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
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Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 18.40.
K 5. točki dnevnega reda:
Predlog pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Kobilje v najem ali zakup – prva
obravnava
Župan Stanko Gregorec – pripravljen je Predlog pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine
Kobilje v najem ali zakup, predstavil ga bo svetovalec Boštjan Horvat.
Svetovalec Boštjan Horvat – pravilnik določa postopke izvedbe najema ali zakupa zemljišča
ne samo kmetijskih zemljišč ampak tudi v zazidalnih in stanovanjskih območjih ter cenik
najema ali zakupa zemljišč v lasti občine Kobilje. Razvije se kratka debata v kateri sta
obravnavana predloga svetnika Boštjana Krivca.
Dopis svetnika Boštjana Krivca – 20. redna seja OS Občine Kobilje je priloga zapisnika.
Občinski svet sklene, da bo cenik najema ali zakupa zemljišč v lasti občine Kobilje
obravnaval kmetijski odbor.
Sklep št. 319
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Kobilje v najem ali zakup.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda:
Tekoče zadeve VRPIC
Svetovalec Boštjan Horvat – občina Kobilje je 30.09.2013 oddala vlogo na javni poziv PU
RRP za katerega je prejela dvojne dopolnitve:
- potrditev DIP-a – sklep
- poziv za pojasnitev na vprašanja (kakšna je zapolnjenost obrtne cone, …)
odgovori so bili pravočasno posredovani in sedaj čakamo na odgovor ministrstva o odobritvi
oz. zavrnitvi vloge.
Izvedeno je bilo JN13925/2013, ki ga je izvedlo podjetje SIB d.o.o. iz Maribora, JN je v fazi
ocenjevanja. Razvije se kratka debata o izvedbi JN.
Župan Stanko Gregorec predlaga naslednji sklep.
Sklep št. 320
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z aktivnostmi na projektu VRPIC in ga sprejema.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 7. in 8. točki dnevnega reda:
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Predlogi in pobude; Razno
Župan Stanko Gregorec odgovori na vprašanje svetnika Darka Gjerek o aktivnostih na obrtni
coni - gospod Štrlekar je zagotovil, da še vedno želi nadaljevati z načrti, ki jih ima za obrtno
cono in predvidoma leta 2015 bi naj zadeva stekla. Komunalni prispevek bo poravnal, ko bo
začel graditi. Župan zagotovi, da po pogovoru z predstavniki PBS, se pošta v Kobilju ne bo v
nobenem primeru zaprla, ampak bo postala pogodbena pošta. PBS bo v mesecu decembru
objavila razpis za morebitne kandidate, obveščeni so Saša Fras, Elektromontaža Puhan,
Penhofer Daniel, Goričanka Kalamar.
Svetovalec Boštjan Horvat poda odgovore na vprašanja Svetnika Boštjana Krivca:
Zanima me po kakem ključu občinska uprava poplačujejo upnike Občine Kobilje?
Občutek namreč imam, da občinska uprava favorizira nekatere občinske upnike, saj
imajo nekateri terjatve v celoti poplačane, nekateri delno, nekateri pa čakajo na denar
že eno leto.
Občina ne favorizira nobenega upnika. Ključ za poplačevanje ni izdelan.
Glede na besedilo razpisne dokumentacije, ki jo je objavila Občina Kobilje so resnična
pogajanja resnično onemogočena, saj že v samem razpisu določen način pogajanj naročnik bo izvedel samo en krog pogajanj, pri čemer bodo ponudniki v zaprti kuverti
oddali popravljene ponudbe. Postavlja se vprašanje, kdo se je odločil za takšen način
»pogajanj«. Ali je bila to želja naročnika, ali pa je bilo to predlog podjetja SIB d.o.o., ki
Občini Kobilje pomaga pri JN ?
Predlog je podalo podjetje SIB d.o.o.
Bi lahko naročnik, torej Občina Kobilje, v konkretnem primeru izvedel pogajanja tudi
na način elektronske dražbe (seveda, če bi to prej predvidel v razpisu) ?
Možnost nedvomno obstaja a niti naša kot verjetno tudi druge občine v danem trenutku ne
razpolagamo z informacijsko tehnologijo, ki bi nam omogočala ta postopek. Bolj ključno pa
je, da sami ponudniki/izvajalci niso informacijsko podprti, kar pomeni da bi se jih na JN
prijavilo še manj oz. se sploh nebi mogli prijaviti.
Glede gospodarnosti se postavlja tudi vprašanje, zakaj naročnik ni upošteval 2.
odstavka, 6. člena ZJN-2-UPB5, ki pravi »Če predmet javnega naročila dopušča in če to
prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik
oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih.
Visokogradnje se ponavadi ne delijo po sklopih. Vsak posamezni izvajalec bi lahko oddal
skupno ponudbo.
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Po drugi strani močno dvomim, da lahko naročnik v času zbiranja ponudb spreminja
razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija se je od 11.11. do 15.11. vsaj 2x
dopolnila oziroma spremenila. Pričakujem, da mi bo pojasnjeno, če s temi
spremembami razpis še vedno ustreza načelom enakopravne obravnave ponudnikov,
natančneje 1. odstavku, 9. člena ZJN-2-UPB5, ki pravi: »Naročnik mora zagotoviti, da
med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni
razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede
na predmet naročila.« ?
Vse informacije so bile objavljene na portalu JN kar pomeni da je zagotovljena
transparentnost. Razpisani pogoji so ostali nespremenjeni spreminjala se je le tehnološka
specifikacija. Vse spremembe so bile uradno evidentirane saj so bile vse označene.
Prav tako me zanima zakaj se je JN oddalo po postopku »Oddaja javnega naročila po
postopku s pogajanji po predhodni objavi« in se ni izbral postopek »Oddaja javnega
naročila po odprtem postopku« in šele v nadaljevanju »Oddaja javnega naročila po
postopku s pogajanji po predhodni objavi«, kot je običajna praksa ?
Zato ker odprti postopek ne omogoča pogajanj ampak se mora predhodno zaključiti.
Koliko denarja je bilo v zadnjih 3 letih namenjenega prenovi spletne strani?
3.600 skupaj z letnim vzdrževanjem sama izdelava je znašala 1.200 EUR
Kdo je posredoval osebni podatek (e-mail) Boštjana Krivca, podjetju SIB d.o.o.?
E-mail je posredoval svetovalec župana Boštjan Horvat, po želji po strokovnih odgovorih
Kako daleč je zamenjava zemljišč Občina Kobilje – Mirko Berden?
Občina je opravila že več razgovorov z Mirkom Berdenom a do realizacije še ni prišlo
Pred pol leta je bilo nazadnje omenjeno, da bo mora Občina Kobilje zagotoviti v letu
2014 nekaj denarja, če bo želela zraven obnove državne ceste skozi občino, ki bi jo naj
financirala država, urediti tudi pločnike in ulično razsvetljavo. Glede na to, da v
predlogu proračuna 2014 ni za to predvidenih nobenih sredstev, me zanima kako daleč
je ta zadeva?
Ker je državni proračun praktično povsem skrčil sredstva za vzdrževanje cest se aktivnosti na
tem področju ne izvajajo saj bi občina morala sama zagotoviti dokumentacijo za izvedbo
projekta v višini nekaj čez 20.000 EUR izvedbe pa še nekaj let sigurno ne bo.
Vrednost objekta »Večkulturni center« je nič, kar v bistvu pomeni, da lastnik objekta
gradnje oziroma izgradnje ni prijavil na GURSu.. Lastnik objekta, torej Občina
Kobilje, je po Zakonu o evidentiranju nepremičnin dolžna sporočiti vse spremembe
GURSu. Lastnik nepremičnine za pravilnost podatkov tudi kazensko odgovarja.
Zanima me, kdaj bo Občina Kobilje te stvari uredila?
Občina ureja stvari in jih bo uredila do konca letošnjega leta (seveda v odvisnosti od hitrosti
vnosa na GURS-u)
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Kolikšen dolg pričakuje občinska uprava do dobaviteljev konec leta 2013?
Višino dolga je nemogoče napovedati predvideva se, da naj bi bil 50.000 – 60.000 EUR.
V sejni sobi »Večkulturnega centra« se je pri oknu pojavila na stani razpoka. Zanima
me, če je bila razpoka na steni že prijavljena izvajalcu del ? Zraven tega pa me zanima,
če so se pojavile razpoke še kje drugje na objektu?
Razpoka še ni bila prijavljena bo pa po natančnem pregledu objekta in v primeru da se
pojavijo še kje bo izvajalec poklican.
Kako daleč je reklamacija strehe na telovadnici?
Izvajalec in krovec sta po dogovoru z Bisolom sanirala streho a problem ni bil odpravljen zato
bo OŠ oba še enkrat poklicala za reševanje problema.
So bile odločbe društvom, ki so se prijavile na razpis Občine Kobilje za leto 2013, že
izdane?
NE.
Zanima me, če občinska uprava že ima kakšno idejo, oziroma če bo prijavila kakšen
projekt na »Javni razpisi za ukrep 322 - obnova in razvoj vasi«? Seveda v primeru, če
bo le ta objavljen.
Občina nima pripravljenega nobenega projekta, ima pa pripravljene popise za ureditev
državne ceste od vinogradniške hiše do ovinka proti Dobrovniku, če bo le to predmet
sofinanciranja.
Župan Stanko Gregorec opozori na kontejner pri cerkvi, ki ga podjetje Saubermacher ne
odvaža, ker ni prijavljen. Po razpravi, župan zadolžijo Tomaža Ferencek, da iznese zadevo na
župnijskem svetu. Oglasila sta se Marjeta Trajber in Jožef Trajber z željo, da svojo zemljo
podarita Občini Kobilje. Po pregledu parcel v njuni lasti se je ugotovilo, da so v solasništvu s
Pavlom Trajber, na nekaterih je postavljeno njegovo gospodarsko poslopje. Po kratki razpravi
župan predlaga sklep:
Sklep št. 321
Občinski svet občine Kobilje predlaga občinski upravi, da ne sprejme darilne ponudbe
zemljo Marjete Trajber, saj je mnenja da gre v danem primeru za družinsko oz. osebno
zadevo, ki jo morejo dotične osebe predhodno rešiti.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Župan Stanko Gregorec – občina Kobilje je dobila v podpis služnostno pogodbo podjetja
Telekom Slovenije d.d. za polaganje cevi v transportno omrežje v sklopu Pomurskega
vodovoda. Občinska uprava je poslala dopis podjetju Telekom Slovenije za donacijo povrnitve dela stroškov , ki jih je občina imela pri pripravi dokumentacije in pridobitvi
služnosti, odgovor še čakamo.
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Podžupan zapusti sejo ob 20.30..
Svetnik Pavel Horvat opozori, da je pri izvedbi vodovoda potrebno ponovno opozoriti, da se
uredi prečrpališče pri Robertu Ščap in prečrpališče za odjemnike vode na SV. Martinu.
Župan Stanko Gregorec povabi vse navzoče na prireditev Družina Poje, ki bo 07.12.2013.
Seja končana ob 21. uri.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan občine Kobilje
Stanko Gregorec
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