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

Datum: 14.02.2014
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 04.02.2014 ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Kobilje

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Pavel Horvat, Emil Bukovec, Darko Gjerek,
Boštjan Krivec, Saša Fras, Janez Gašparič, Tomaž Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin (računovodkinja), Boštjan Horvat
svetovalec župana III, Vera Nemec
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – tretja obravnava in
sprejem
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Predlogi in pobude
5. Razno
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga v sprejem
predlagani dnevni red.
Sklep št. 326
Sprejme se predlagani dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 21. redne seje
Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnik seje, župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem
naslednji sklep.
Sklep št. 327
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 21. redne seje.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Emil Bukovec prišel ob 17.10.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Boštjan Krivec vpraša ali je bil realiziran sklep št. 316 - Občinski svet občine Kobilje
se strinja, da se obveznosti do Skupne občinske uprave Lendava poravnajo s kvoto v vrednosti
20.000 € ?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da sklep še ni realiziran, zato župan predlaga sprejem
naslednjega sklepa.
Sklep št. 328
Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se sklep št. 316 – uresničen, preoblikuje v sklep v
izvajanju in potrdi uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Sklep št. 329
Občinski svet občine Kobilje potrdi uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 – tretja obravnava in sprejem
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
1. Pri planiranju in oblikovanju proračuna občine Kobilje za leto 2014 trenutno na
prihodkovni strani še vedno zajemamo nekaj prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za pravne in fizične osebe v skupni višini 1.150,00 € ( za tiste občane, ki do
31.12.2013 še niso poravnali svojih obveznosti). 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,
vendar smo ga indikativno vključili v proračun 2014 v enaki višini kot v letu 2013 NUSZ
(znesek smo povečali še s prihodki od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest,
saj se ta davka z uvedbo davka ne nepremičnine ukinjata).
Prav tako smo na odhodkovni strani vključili postavko 402945 v višini 4.000 € za plačilo
obveznosti iz naslova davka na nepremičnine od premoženja v lasti občine Kobilje.
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2. Ob koncu leta 2013 smo prejeli obvestilo, da tudi v drugo nismo bili uspešni pri kandidaturi
za nepovratna sredstva za projekt: »Vzpostavitev regionalno podeželskega inovacijskega
centra«., zato smo ta projekt iz predloga proračuna 2014 črtali. Planirali smo le nekaj
sredstev za poplačilo že izdelane dokumentacije do podjetja ZEU M. Sobota v višini cca
14.000 €. Čeprav projekta v predlogu proračuna za leto 2014 ne upoštevamo, je v NPR-ju
občine Kobilje še vedno upoštevan v celoti.
3. Na odhodkovni strani proračuna smo na novo vnesli tudi postavko: Stroški volitev 2014 v
višini 7.000 €(zap. št. 182).
4. Na podlagi sprejetih stališč članov Občinskega sveta občine Kobilje in župana občine
Kobilje iz prejšnjih sej, smo v predlog proračuna v letu 2014 vnesli nekaj popravkov postavk
in sicer:
- povečajo se materialni stroški za OŠ Kobilje za 5.000 €,
- povečajo se izdatki za VV storitve za OŠ Kobilje za 10.000 €
- poveča se postavka pogodbeno delo na račun povečanja mesečnega pavšala za podžupana
(mesečno 100 € več neto ),
- dotacijo RRA Mura smo povečali za 650 € še na račun dotacije za RDO,
- povečali smo izdatke za kritje šolskih prevozov za leti 2013 in 2014 le ti znašajo 5.980 €, ter
hkrati zmanjšali dotacijo za DOŠ II iz prvotnih 8.000 € na 4.000 € (finančni plan DOŠ II za
2014),
- povečali smo dotacijo za Knjižnico Lendava iz prvotnih 3.236 € na 4.500 € (finančni plan
Knjižnice Lendava za leto 2014),
- zmanjšali smo izdatke za obdarovanje otrok iz prvotnih 1.000 € na 300 €.
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 projekta, 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 651.350,00 €.
6. Proračunski primanjkljaj – predlog proračuna za leto 2014 ga v tem trenutku ne zajema,
vendar bo potrebno v proračun vnesti še projekt na odhodkovni strani za koriščenje sredstev
po 21 členu ZFO-1, saj smo ga na prihodkovni strani vključili že v proračun. Z ta namen bo
potrebno zagotoviti okrog 60-65.000 €. 10.277 € je še prostih sredstev na investicijskem
delu proračuna za občino Kobilje za leto 2014.
Župan Stanko Gregorec – v proračunu za leto 2014 ni vključen projekt VRPIC za katerega
občinska uprava še vedno ni prejela sklepa, je pa vključen v NRP-ju za obdobje 2014-2016.
Župan odgovori na dopis svetnika Darka Gjerek, ki je priloga zapisnika. Občinska uprava
tedensko povprašuje za pojasnili in informacijami v zvezi s projektom VRPIC na najvišji
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državni ravni, kjer pa žal ne dajo dokončnega odgovora, kdaj bo občina prejela sklep, zato
projekt ni vključen v proračun.
Župan Stanko Gregorec - računovodkinja je na kratko podala spremembe v proračunu za leto
2014. Občinska uprava predlaga projekte za koriščenje sredstev po 21. členu ZFO-1, za
koriščenje tiste kvote, ki je predvidena za projekt VRPIC, v kolikor projekt ne bo potrjen. Ti
predlogi so:
- študija o poplavni ogroženosti PUP-a
- asfaltiranje dela ceste od križišča do vinogradniške hišice
- odvodnjavanje gruntov od šole do Smejevih
Sklep št. 330
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s predlaganimi projekti za koriščenje sredstev po
21. členu ZFO-1 , v primeru, da projekt VRPIC ne bo potrjen in se gre v pripravo DIP-ov
za projekte:
1. Študija o poplavni ogroženosti PUP-a
2. Asfaltiranje dela ceste od križišča do vinogradniške hišice
3. Odvodnjavanje gruntov od šole do Smejevih.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Župan Stanko Gregorec da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 331
Občinski svet občine Kobilje nameni za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij,
društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih
instituci v letu 2014 skupno 21.000 €, od tega 18.000 € za tekoče financiranje in 3.000 € za
leto 2013.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Sklep št. 332
Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da do 20.02.2014 objavi razpis o
sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih
organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in da se komisija za razporeditev sredstev
sestane do 15.03.2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se predlogi svetnika Boštjana Krivca, ki se nanašajo na
povišanje vodarine, kanalščine, omrežnine za vodovod in kanalizacijo ter ukinitev prispevka
za pristop k vodovodu za novogradnje umaknejo.
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Računovodkinja Milena Antolin pojasni, da mora biti cena vodarine obvezno vezana na
izračun v skladu z uredbo o metodologiji za določitev cen, ki določa tri cene, tri omrežnine in
takso. Po novi zakonodaji je vodno povračilo vključeno v ceno vodarine. Občinski svet mora
določiti ali se bo pri izračunu upoštevala vsa načrpana voda oz. samo prodana voda in ali se
bo obračunavala amortizacija oz. se bo amortizacija izločila?
Svetovalec Boštjan Horvat – pri Pomurskem vodovodu - krak A ne bo potrebe, da bi se
amortizacija obračunavala nekaj let , saj bodo na izvedbo vodovoda dane garancije s katerimi
se bodo odpravljala popravila na vodovodu.
Po kratki razpravi se vsi navzoči strinjajo, da bo osnova za izračun cene vodarine prodana
količina vode.
Župan preda besedo predlagatelju amandmanov k odloku proračuna za leto 2014 svetniku
Boštjanu Krivcu, ki umakne predlagane amandmaje k proračunu 2014 do naslednje seje (v
mesecu marcu), ko bo pripravljen izračun cene vodarine in sicer:
- amandma IV.
- amandma V.
- amandma VI.
- amandma VII.
- amandma VIII.
- amandma IX. in
- amandma XI.
- Amandma I. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da občina Kobilje zagotovi 3.500 € za subvencionira nove
zaposlitve občanov občine Kobilje.
- Amandma II. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da občina Kobilje zagotovi 2.000 € za subvencionira nova
podjetja v občini Kobilje.
Občinski svet občine Kobilje po kratki razpravi sprejme naslednji sklep:
Sklep št. 333
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da pripravi pravilnik o subvencioniranju novih
zaposlitev na območju občine Kobilje in pravilnik o subvencioniranju novih podjetij na
območju občine Kobilje. V leto 2014 se za subvencioniranje namenijo sredstva v višini
2.000 €.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP
JE SPREJET.
- Amandma III. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se zagotovi 500 € za subvencioniranje promocije občine
Kobilje.
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Predlog sklepa
Občinski svet občine Kobilje zavrne III. Amandma k odloku proračuna 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasoval 1 član, PROTI je
bilo 5 članov, 1 član SE JE VZDRŽAL. SKLEP NI SPREJET.
Svevtnik Saša Fras predlaga, da se za naslednje leto pripravi projekt za promocijo občine
Kobilje.
- Amandma IV. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se zagotovi 2.000 € za dodatne avtobusne prevoze z
Mursko Soboto in Lendavo.
Predlog sklepa
Občinski svet občine Kobilje zavrne IV. Amandma k odloku proračuna 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasoval 1 član, PROTI je
bilo 6 članov. SKLEP NI SPREJET.
- Amandma X. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga povišanje prispevka za pokopališče za 10 %.
Predlog sklepa
Občinski svet občine Kobilje zavrne X. Amandma k odloku proračuna 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA sta glasovala 2 člana, PROTI
je bilo 5 članov. SKLEP NI SPREJET.
- Amandma XII. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se prispevek za kanalizacijo za novogradnje v občini
Kobilje ne zaračunava.
Sklep št. 334
Občinski svet občine Kobilje sprejme XII. Amandma k odloku proračuna 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI
sta bila 2 člana, 1 član SE JE VZDRŽAL. SKLEP JE SPREJET.
- Amandma XIII. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se prispevek za vodovod za novogradnje v občini Kobilje
ne zaračunava.
Sklep št. 335
Občinski svet občine Kobilje sprejme XIII. Amandma k odloku proračuna 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI
sta bila 2 člana, 1 član SE JE VZDRŽAL. SKLEP JE SPREJET.

6

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

- Amandma XIV. k odloku proračuna 2014
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, povišanje najemnin poslovnih prostorov v lasti občine
Kobilje za 10 %.
Predlog sklepa
Občinski svet občine Kobilje zavrne XIV. Amandma k odloku proračuna 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 3 člani, PROTI so
bili 4 člani. SKLEP NI SPREJET.
Po kratki razpravi amandma XIV. k odloku proračuna 2014 župan predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 336
Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da sklene z najemniki aneks za
indeks rasti cen inflacije za najemnine v leto 2014 od meseca marca naprej.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. SKLEP JE SPREJET.
Gradivo oz. amandmani svetnika Boštjana Krivca so priloga tega zapisnika.
Svetnik Boštjan Krivec doda pripombo na postavko pogodbeno delo na račun povečanja
mesečnega pavšala za podžupana (mesečno 100 € več neto) ali je res prišlo do povečanja
dela?
Župan Stanko Gregorec odgovori, da je ob nastopu mandata, kvota plačila za podžupana bila
znižana za 50 %, zaradi povečanega obsega dela (tudi v preteklih letih), se je župan odločil za
povečanje mesečnega pavšala.
Svetnik Pavel Horvat vpraša ali se bo vzel kredit in ali so obveznosti do dobaviteljev
vključene v proračun 2014?
Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da je večina obveznosti že vključenih v proračun
2014.
Svetnik Saša Fras – glede na postavko vrtec Murska Sobota, predlaga, da občinska uprava
poda uradno poizvedbo o dejanskem bivališču Sandre Ferencek na Upravno enoto Lendava.
Svetnik Darko Gjerek potrdi, da upravna enota na osnovi prejete poizvedbe, poizvedbo tudi
opravi.
Župan se zahvali računovodkinji za izčrpno poročilo in pojasnila o Predlogu Odloka o
proračunu Občine Kobilje za leto 2014 in predlaga v sprejem naslednji sklep:
Sklep št. 339
Občinski svet občine Kobilje sprejme Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2014 z
dodanimi predlogi in dopolnitvami..
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
je bil 1 član. SKLEP JE SPREJET.
Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 19.20.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Župan Stanko Gregorec se povrne k predlogom in pobudam svetnika Boštjana Krivca o
ureditvi vodotokov v občini Kobilje in o podelitvi stavbne pravice na zemljišču pokopališča
potencialnemu investitorju v žarni zid.
O ureditvi Čebiš potoka se občinska uprava že nekaj časa dogovarja o delih v vodotoku z
Vodnim gospodarstvo Murska Sobota in Krajinskim parkom Goričko, ki morajo biti
obveščeni o poteku del.
Župan obljubi, da se bo pozanimal v drugih občinah, kako oni rešujejo žarni problem.
K 5. točki dnevnega reda:
Razno
Župan Stanko Gregorec – na nekatera vprašanja svetnika Boštjana Krivca je bilo odgovorjeno
tekom seje, na preostala vprašanja odgovori svetovalec Boštjan Horvat.
Spletna stran občine Kobilje je v delo, sedaj so na vrsti društva, ki morajo dostaviti občinski
upravi želeni material za objavo na spletni strani. Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se
določi rok za oddajo materiala in sicer do 15.02.2014.
Zamenjava zemljišč z g. Mirkom Berden je v teku, g. Berden predlaga zamenjavo še nekaterih
drugih zemljišč, pri katerih pa se pojavlja problem, saj jih bo občina Kobilje morala vrniti
Skladu kmetijskih zemljišč.
Na drugi razpis Pošte Slovenije o pogodbeni pošti na Kobilju, se je prijavilo samo podjetje
Goričanka Kalamar.
Glede izbrisa hipoteke na športno-stanovanjskem objektu župan odgovori, da bo občinska
uprava čim prej podala nalog za izbris hipoteke, narejen je vris celotne stavbe z etažami, tako
da so vse nepremičnine v lasti občina Kobilje vrisane.
V nadaljevanju župan obvesti navzoče o prihajajočem obisku g. Vrešnika, na katerem bo
potrebno jasno doreči ali želimo komasacijo na Kobilju ali ne. Župan predlaga, da se tudi
predstavniki kmetijskega odbora udeležijo srečanja.
Župan seznani občinski svet občine Kobilje s prodajo kmetijskega zemljišča v izmeri 16,81a v
lasti občine Kobilje pri Miholičevih št. 119, ki želijo zemljišče kupiti. Cenitev za omenjeno
prodajo zemljišča že obstaja, ker je del zemljišča 1,50 a v zazidalnem območju, se bo prodal
za 5 €/m2, preostalih 15,31 a pa po 80 €/a, kar skupaj znese 1.974,80 €.
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Mnenje občinske uprave je, da se studenec pri Teješovih ohrani pri življenju in se na novo
potegne vod od studenca do Koroščevih (pri ležeč policaju) ter se priključi na vod, ki gre na
pokopališče in po njivah do igrišča s čimer bi rešili namakanje igrišča in zalivanja grobov na
pokopališču. Omenjena investicija bo vključena k Pomurskemu vodovodu.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se preveri kje poteka cev pod cesto, da bi se izognili
prebijanju pod cesto.
Javna dela so popolnjena, z občinske strani delata Terezija Seršen in Jožef Smej, z mesecem
marcem bo prišla še ena oseba, prav tako bo marca dobilo eno osebo še ŠD Kobilje, za
Društvo vinogradnikov Kobilje dela Stanko Genc, za PGD Kobilje dela Marjan Ferencek, za
JSKD Lendava dela Simona Bukovec, v splošni bolnišnici Rakičan dela Ivana Bukovec,
druga oseba bo z občine Turnišče, ker v občini Kobilje ni nikogar, ki bi ustrezal pogojem, s
tem, da bo občina Turnišče refondirala sredstva regresa in plače, ki jih občina Kobilje mora
plačevati.
Župan seznani občinski svet, da bo občinska uprava naslovila na župnišče Kobilje dopis o
umiku kontejnerja pri cerkvi ter da se v prihodnje smeti pri čiščenju cerkve odpeljejo v
kontejner na pokopališču. G. Alojz Ratnik je jasno povedal, da župnija odvoza kontejnerja ne
bo plačevala.
Župan na kratko seznani občinski svet s prošnjo Lovske družine Kobilje, da se potegne
vodovod do lovskega doma. Po kratki razpravi se svetniki strinjajo, da se pri Sv. Martinu ob
občinski cesti pusti odcep na novem vodu vodovoda, za možnost priključitve na vod, sicer pa
mora sam vod speljati Lovska družina sama.
Potekajo razgovori s predstavniki društva »Pelikan« o povrnitvi stare vojašnice v lastništvo
občine Kobilje in s direktorjem podjetja Paradajz d.o.o. g. Šumakom o možnostih postavitve
toplih gred na območju občine Kobilje.
Seja končana ob 20.30.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan občine Kobilje
Stanko Gregorec
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