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: 21.01.2014
ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 27.12.2013 ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Kobilje

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Pavel Horvat, Emil Bukovec, Darko
Boštjan Krivec, Saša Fras

Gjerek,

ODSOTNI: Janez Gašparič, Tomaž Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin (računovodkinja), Boštjan Horvat svetovalec
župana III
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – druga obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Kobilje v obdobju
januar – marec 2014
5. Predlogi in pobude
6. 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 obveznosti računovodkinje Milene Antolin.
Sklep št. 322
Sprejme se spremenjeni dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.
Spremenjeni dnevni red:
1. Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – druga obravnava
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Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje
3. Realizacija/uresničevanje sklepov
4. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Kobilje v obdobju januar –
marec 2014
5. Predlogi in pobude
6. Razno
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov.
SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – druga obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
Župan Stanko Gregorec – občinska uprava je sklicala vse odbore in jih seznanila s
Odlokom o proračunu Občine Kobilje za leto 2014, ki pa niso podali nobenih predlogov
oz. amandmajev na predlog odloka proračuna. Bistvenih sprememb v proračunu za leto
2014 ni. V investicijskem delu proračuna je dodana investicija, ki presega lastni delež
občine, tudi z udeležbo 21. člena, tako , da bo potrebno sprejeti določeno vsoto kredita.
Za OŠ Kobilje je predlaganih 30.000 € in za vrtec 66.000 €, kjer se ob povečanem vpisu v
mesecu marcu oz. aprilu lahko pojavi potreba po zaposlitvi še ene vzgojiteljice. Razvije
se kratka razprava. Po razpravi župan preda besedo računovodkinji.
Računovodkinja Milena Antolin istočasno z obrazlago predloga proračuna za leto 2014,
predstavi odprte obveznosti do dobaviteljev, ki bi jih konec leta 2013 ostalo odprtih cca.
50.000 €. Razvije se debata o poteku del in plačil pri Pomurskem vodovodu,
računovodkinja Milena Antolin pa pove, da je vprašanje časa kako dolgo bodo izvajalci
del nadaljevali z delom, saj ministrstvo zamuja s plačili zahtevkov.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se pripravi drug proračun in se ga na naslednji seji
potrdi.
Svetnik Darko Gjerek vpraša, kako je z občinsko kvoto?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da v primeru, da se župan občine Lendava ne bo
strinjal s poplačilom zapadlih obveznosti s kvoto, se celotna kvota vloži v projekte občine
Kobilje.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša kaj je z ukrepom 322. in da v proračunu ni navedene
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postavke nepremičninskega davka?
Župan odgovori, da ravno zaradi situacije v državi občina ne bo pristopila k ukrepu 322.
Računovodkinja doda, da nepremičninski davek na odhodkovni strani proračuna ni
naveden, ker bi se naj izvzeli objekti javnega pomena (šole, vrtci).
Svetnik Boštjan Krivec vpraša kaj se zgodi v primeru, da 21. člen ne bo odobren, katere
so podjemne pogodbe in predlaga, da se predlog proračuna za tretje branje pravočasno
predloži svetnikom v branje?
Računovodkinja odgovori, v kolikor ne bo 21. člena bo nekaj drugega. Občina Kobilje ima
podpisane podjemne pogodbe s knjižničarko Fras Ivico - 360 € letno (bruto), z Bukovec
Avgustom - 360 €/mesec (bruto) in s podžupanom Janez Gašparič - 280 €/mesec.
Svetnik Emil Bukovec kot predsednik negospodarskega odbora doda, da odbor ni imel
pripomb na predlog proračuna za leto 2014. Kmetijski odbor predlaga spremembe v
Ceniku najema ali zakupa zemljišč v lasti Občine Kobilje in sicer za kmetijska zemljišča
(rdeči zneski).
Na podlagi 1. člena Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Kobilje v najem ali
zakup občinski svet Občine Kobilje sprejema cenik najema ali zakupa zemljišč v lasti
Občine Kobilje
Župan predlaga naslednji sklep.
Sklep št. 323
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z osnutkom proračuna občine Kobilje za leto
2014 – druga obravnava.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov.
SKLEP JE SPREJET.
Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 17.50.
K 2. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 20. redne seje
Svetnik Darko Gjerek opozori na menjavo imen v zapisniku, ki jih je potrebno korigirati.
Svetnik Pavel Horvat vpraša kako se je odzval Telekom na zahtevo oz. pobudo občine
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Kobilje za dotacijo ob služnosti.
Župan Stank Gregorec odgovori, da Telekom ni želel podpisati odkupne pogodbe o
služnosti, na sestanku pa so izpostavili, da imajo letno 30.000 € izpada zaradi Kobilja,
predvsem zaradi izgub strank, ki so odšle k Telemachu, kljub temu je služnost podpisana
v dobro ljudi občine Kobilje. V nadaljevanju župan obvesti navzoče o poteku gradnje
Pomurskega vodovoda - sistema A, razvije se kratka razprava v kateri sodelujejo vsi
navzoči.
Župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem naslednji sklep.
Sklep št. 324
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 20. redne seje s popravo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov.
SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Darko Gjerek - ali je podpisana pogodba z urejevajalcem občinske internetne
strani?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da je pogodba podpisana in do konec leta bo podan
predlog osnutka internetne strani, na katerega bo občinski svet lahko podal pripombe.
Svetnik Pavel Horvat vpraša ali so društva dobila pogodbe o dotacijah v letu 2013?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da pogodbe še niso izdane, na kar svetovalec
Boštjan Krivec odgovori, da sklepi morajo biti izdani v tekočem letu, ne za nazaj.
Sklep št. 325
Občinski svet občine Kobilje potrdi uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov.
SKLEP JE SPREJET
K 4. točki dnevnega reda:
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Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Kobilje v obdobju januar –
2014

marec

Župan Stank Gregorec seznani občinski svet, z izdajo in objavo Sklepa o začasnem
financiranju občine Kobilje v obdobju januar – marec 2014, saj proračun za leto 2014 še
ni sprejet.
K 5. in 6. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude; Razno
Župan Stanko Gregorec - župnik in župnijski svet sporočajo, da ne bodo plačevali
kontejner za smeti pri župnijski cerkvi, zato mora občinski svet doreči ali prevzame
občina plačevanje odvoza kontejnerja oz. se zaboj proda podjetju Saubermacher.
Razvije se razprava v kateri sodelujejo vsi navzoči in po razparavi so svetniki enotni, da
se kontejner proda, odpadki pri čiščenju cerkve pa se vozijo v kontejner na pokopališču.
Svetnik Darko Gjerek vpraša, kako je z razpisom za pošto?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da je občinska uprava v kontaktu s predstavniki
pošte, ki vsaj do 06.01.2014 ne morejo dati nobenih informacij, saj je razpis odprt do
31.12.2013.
Župan Stanko Gregorec na kratko občinski svet seznani z zadevo zemlje Marjete Trajber,
ki so zadevo rešili v sorodstvenem razmerju. Zamenjava zemljišča z Mirkom Berden je v
teku, odločiti se mora še o nekaj arih zemlje. Občinska uprava je zbrala ponudbe 3.
distributerjev električne energije po pregledu ponudb je bila ugotovljena minimalna
razlika v ceni električne energije.
Svetnik Boštjan Krivec prebere vprašanja posredovana občinski upravi za 21. redno sejo
OS občine Kobilje, ki so priloga zapisnika.
Župan Stanko Gregorec - na nekatera vprašanja so bili podani odgovori že med samo
sejo. Reklamacija na streho šole je bila podana na podjetje BISOL, ki je predlagalo
sestanek z izvajalci in občino Kobilje. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se kritina
strehe zamenja.
Svetovalec Boštjan Horvat - občinska uprava dela po priporočilih revizijske hiše kolikor
se da. Direktorja občinske uprave imenuje župan in je vezan na mandat župana, kar pa je
večji plačilni strošek občine. Pravilnost 9. dopisne seje je bila obravnavana že na eni od
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prejšnjih sej, še enkrat vsebina
proračun.

9. dopisne seje (Pomurski vodovod) ne vpliva na

Na koncu seje se župan Stanko Gregorec zahvali občinskemu svetu za delo in pomoč pri
delovanju občine v letu 2013 ter zaželi sreče, zdravja in uspeha tako v privatnem, kakor
tudi v poslovnem življenju.
Seja končana ob 19. uri.

Zapisala:
Vera Nemec

Župan občine Kobilje
Stanko Gregorec

Priloga:
- Boštjan Krivec - 21. rednja seja OS občine Kobilje (vprašanja točka razno)
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PRILOGA:
BOŠTJAN KRIVEC - 21. REDNJA SEJA OS OBČINE KOBILJE (VPRAŠANJA TOČKA RAZNO)
Pod točko razno bi imel še nekaj vprašanj. Nekatera so že stara, pa na vprašanja še
nisem prejel odgovora
občinske uprave.
• Sklep občinskega sveta je bil, da bo občinska uprava pridobila ponudbe za
dobavo električne energije. Zanima me, kakšne so te pridobljene ponudbe?
• Kako daleč je zamenjava zemljišč Občina Kobilje – Mirko Berden?
• Pol leta je že od takrat, pa še vedno nisem prejel odgovora: »Svetnik Boštjan
Krivec predlaga, da statutarno pravna komisija do naslednje seje poda mnenje o
pravilnosti sklica 9. dopisne seje, saj je mnenja, da ni bila sklicana po poslovniku
OS občine Kobilje.«
• Kako daleč je reklamacija strehe na telovadnici?
• So bile odločbe društvom, ki so se prijavile na razpis Občine Kobilje za leto 2013,
že izdane?
• Eno leto je od takrat, ko je bil občinskemu svetu posredovan povzetek revizije
poslovanja Občine Kobilje. V tistem revizijskem poročilo je navedenih kar precej
nepravilnosti, ki bi jih bilo potrebno takoj odpraviti, zraven tega pa je bilo
podanih kar nekaj priporočil za poslovanje občine v bodoče. Zanima me koliko
nepravilnosti se je v tem enem letu dejansko odpravilo in koliko priporočil se je
upoštevalo ?
• Kako je s kontejnerjem za smeti pri cerkvi ?
• Na zadnji seji OS je bilo rečeno, da občinska uprava pričakuje odgovor glede
razpisa za 7. javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v
perspektivi 2007-2013, do 10.12.2013. Do danes občinskih svetnikov ni nihče
obvestil kako daleč je zadeva. Predvidevam, da je bil odgovor negativen, saj je
ponavadi občinska uprava. če je bil odgovor pozitiven, obvestila občinske
svetnike po elektronski pošti. Da ne bom špekuliral me zanima kakšen je bil
dejanski odgovor ?
• Glede na članek v dnevniku Večer z dne 24.12.2013 bo januarja 2014 objavljen
tudi 8. javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v perspektivi
2007-2013. Bo Občina Kobilje prijavila kakšen projekt tudi na ta razpis ?
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