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

Datum: 29.05.2014
ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 03.04.2014 ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Kobilje

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Pavel Horvat, Emil Bukovec,
Darko Gjerek, Janez Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Robert Ščap, Milena
(računovodkinja), svetovalec župana III Boštjan Horvat, Vera Nemec (zapisnica)

Antolin

ODSOTEN: Saša Fras, Tomaž Ferencek
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 22. redne in 17. izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2013
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja in
Poročevalec: Robert Ščap, predsednik NO
4. Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v Občini Kobilje za javno službo oskrba s pitno vodo ter odvajanje in
čiščenje odpadnih voda
5. Predlogi in pobude
6. Razno
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga v sprejem
predlagani dnevni red.
Sklep št. 340
Sprejme se predlagani dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
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K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 22. redne seje in 17. izredne seje
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se zapisnik 22. redne seje dopolni s predlogom svetnika
Boštjana Krivca, ki je priloga tega zapisnika. Ker ni bilo podanih drugih pripomb predlaga v
sprejem naslednji sklep.
Sklep št. 341
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 22. redne seje s pripombami.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
Sklep št. 342
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 17.izredne seje.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Darko Gjerek vpraša ali je vložen upravni spor na projekt VRPIC ?
Svetovalec župana Boštjan Horvat odgovori, da je občinska uprava najela odvetnika g.
Pratnikarja, ki je v imenu občine Kobilje vložil upravni spor. V nadaljevanju odgovori na
poslana vprašanja svetnika Boštjana Krivca. Prikaže delovanje nove internetne strani, ki bo
omogočala društvom, da bodo lahko objavljala svoje aktivnosti, prav tako bo objavljen interni
program, predvsem pa bo dostopnejši občanom. Z ga. Natašo Horvat tedensko kontaktiramo
o zemljiščih, ki jih bo občina Kobilje morala vrniti Skladu kmetijskih zemljišč, zato predlaga,
da se z najemnimi pogodbami počaka dokler se lastništvo zemljišč ne določi.
Ker ni bilo podanih drugih pripomb na realizacijo sklepov, župan predlaga naslednji sklep.
Sklep št. 343
Občinski svet občine Kobilje potrdi realizacijo/uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda:
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2013
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Župan Stanko Gregorec poudari, da je občinska uprava v letu 2013 delala v skladu z zakonom
in predpisi, kar je razvidno iz gradiva. Občinska uprava z porabo proračunskega denarja
ugotavlja, kot verjetno tudi svetniki, nadzorni odbor, da je ravnala skrbno, v luči dobrega
gospodarja, kot želi tudi v letu 2014. Denar je bil porabljen za stvari-sredstva, ki so v dobro
občank in občanov občine Kobilje. Današnji čas je težek, sredstva na državni ravni se krčijo,
socialna varnost upada. Župan preda besedo računovodkinji Mileni Antolin.
Računovodkinja Milena Antolin pozdravi navzoče in na kratko poda obrazložitev k
zaključnemu računu proračuna, ki je imel svojo osnovo v izvajanju sprejetem odloku o
proračunu Občine Kobilje. V zaključnem računu proračuna je realiziranih skupno 695.131,19
€ prihodkov, kar je skupno gledano na letni ravni za 9,1 % več kot je bilo planirano v
rebalansu 2013. Prihodki so razdeljeni v davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke.
Pri obsegu prihodkov je povečanje možno le v okviru nedavčnih prihodkov, ki jih s politiko
lastnih cen na komunalnem področju regulira občina sama in na področju prodaje
nepremičnin-stanovanj, ki so v občinski lasti.
a) DAVČNI PRIHODKI – konto 70
Realizirani so v obsegu 412.900,26 €. V skladu z določili 14. čl. Zakona o financiranju občin,
ki opredeljuje način izračuna glavarine, ta pa pomeni na prebivalca v državi ugotovljen delež
dohodnine in drugih občinam odstopljenih davkov za financiranje primerne porabe,
predstavlja največjo prihodkovno postavko v tej skupini prihodkov dohodnina, kot odstopljeni
vir občinam v višini 372.594,00 €. V našem primeru ne gre v celoti za lasten izvirni delež
dohodnine, ki bi ga vplačali naši občani, ampak se le-ta razporedi po izračunu pripadajočega
obsega z zbirnega računa posamezni občini.
Davki na premoženje so glede na lanskoletno realizacijo in napovedi Ministrstva za finance
realizirani v obsegu 35.867.03 €, kar je za 9 % več od predvidenega; med njimi kot največji
prihodek izstopa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodek je odvisen od bruto
pozidanih stavbnih zemljišč, oz. od evidentiranega obsega stanovanjskih površin, ter od bruto
evidentiranih nepozidanih stavbnih zemljišč.
V skupini davkov na uporabo blaga in storitev je v letošnjem proračunu bila planirana taksa
za obremenjevanje voda in onesnaževanje okolja, ki jo je potrebno odvesti v državni
proračun. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja pa kot namenski prihodek zagotavlja, kot
delež občine Kobilje pri investicije v Zbirni center CERO Puconci.
b) NEDAVČNI PRIHODKI – konto 71
Nedavčni prihodki so realizirani v obsegu 48.730,98 €, kar je za slabih 7 % več od
planiranega. Najpomembnejši prihodki v tej skupini so vplačila občanov za vzdrževanje
pokopališča, za kanalizacijo, prihodki od vodarine in kanalščine. Nekoliko višje so bili
realizirani tudi prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne prostore ter prihodki
od podeljenih koncesij.
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Kapitalski prihodki so v zaključnem računu proračuna realizirani v višini 54.717,00 € in sicer
za dve kupnini prodanih stanovanj s strani občine Kobilje v letu 2013 v skladu z razpisnimi
pogoji in 3.000 € za plačilo stavbnega zemljišča v obrtni coni Kobilje.

c) TRANSFERNI PRIHODKI - konto 74 in 741
so bili skupno planirani v višini 121.873,00 €, realizirani pa v višini 175.783,06 €, kar je za 44
% več.
Prihodek v višini 50.210,09 € je bil realiziran v skladu s postavko državnega proračuna, ki
namenja občinam v skladu z 23.čl. ZFO-1 za namen sofinanciranja lastnega deleža pri
projektih:
- obnova ceste Malo Kobilje,
- izgradnja platoja za zbirni center,
- ureditev pločnika na pokopališču in
- rekonstrukcija hodnika za pešce pri OŠ
10.721,84 € sredstev je bilo nakazana s strani SVLR za sofinanciranje skupne občinske
uprave za leto 2011 in 2012.
V tej skupini prihodkov so tudi realizirani predvideni prihodki za programe javnih del v višini
24.880,71 €. 7.267,10 € je bilo nakazanih za sofinanciranje izdatkov družinskemu pomočniku
in sicer MDDSZ refundira razliko vseh izdatkov za DP občinam, ki presegajo 0,35 %
primerne porabe.
23.599,64 € pa je bilo občini nakazanih za sofinanciranje projektov LAS in Via Savaria, ki sta
bila končana v letu 2012.
Odhodkovni del proračuna je zajet v splošnem in posebnem delu, ter v načrtu razvojnih
programov. Obrazložitev posameznih postavk porabe je vezana na splošni del proračunske
porabe. Obrazložitev splošnega dela proračuna se lahko spremlja kot poraba za iste namene
skozi posebni del proračuna, ki je razdeljen na štiri institucialne enote:
–
–
–
–

občinski svet
režijski obrat
župan
občinska uprava

V okviru institucionalnih enot se poraba spremlja oz. prikazuje skozi 23 področij porabe (npr.
politični sistem), skozi programe (npr. dejavnost občinskega sveta) in skozi podprograme
(npr. stroški svetnikov-sejnine)
V proračunu je za področje tekoče porabe oz. tekočih odhodkov in tekočih transferov bilo
realiziranih 463.387,95€ € oz. 70 % porabe, za investicijske odhodke in transfere pa
202.988,69 € ali 30 % porabe, pri čemer je treba opozoriti na stalni dvig stroškov tekoče
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porabe in posledičen vpliv na investicijski del proračuna, ki se siromaši ne samo v skupnem
obsegu ampak tudi v potencialu črpanja tujih virov, ki zahtevajo vedno lastno udeležbo in
tekočo likvidnost. Skupno je bilo realiziranih za 666.376,64 € odhodkov, oz. 5,9 % več,
kot je bilo planirano.
a) konto 400 -plače in drugi izdatki zaposlenim – 73.507,00 €
Odhodki so namenjeni kritju plač zaposlenih v občinski upravi in delavcev na odobrenih
programih javnih del. Plače urejajo naslednji predpisi:
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno
besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu
KPJS),
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 60/08),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 53/08),
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 70/07 in naslednji),
V občinski upravi sta zaposlena dva delavca: strokovno-tehnična delavka in uradnik:
svetovalec župana. V letu 2013 so bili zaposleni tudi 3 javni delavci preko odobrenih
programov javnih del. Višina plače, povračila stroškov in trajanje zaposlitve so določeni v
pogodbi o izvajanju javnega dela. Za polovični delovni čas je zaposlen tudi župan od
1.1.2013. Njegova plača je določena v skladu z zakonodajo uvrščen v 46. plačni razred oz. v
skupino VII (le-ta določa plačo županom na podlagi števila prebivalcev v občini). Na podlagi
navodil Ministrstva za javno upravo in Skupnosti občin smo zaposlenima v mesecu oktobru
pri plači izplačali 3. četrtino nesorazmerja pri plači za čas oktober 2010-maj 2012.
Prav tako smo na podlagi navodil Ministrstva za javno upravo izplačali zaposlenima v
občinski upravi še preostanek regresa za letni dopust za lansko leto v višini 433 €.
b) konto 401- prispevki na bruto plače – 11.715,28 €
Razen prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje vseh zaposlenih,
so v postavki zajeti tudi stroški premije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence.
c)-konto 402 - izdatki za blago in storitve - 174.721,50 €
V okviru odhodkovne postavke so realizirani odhodki za pisarniški material in storitve, stroški
za tisk in objave, prireditve in pokroviteljstva, stroški reprezentance, računovodske storitve,
čiščenja prostorov, vzdrževanje programske in strojne opreme, stroški informiranja, knjig
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časopisov in ostale literature, drugi posebni material in storitve, ter nabava opreme za
izvajanje javnih del.
V drugi skupini odhodkov so zajeti stroški energije, komunalnih storitev in komunikacij v
kateri izstopajo stroški režijskega obrata povezani z delovanjem vodovoda in kanalizacije,
ogrevanjem in odvozom smeti, prevozni stroški in kilometrina za službena potovanja.
Že od leta 2011 je v proračun vključena postavka 40220001-Stojna mesta za JR; Občina mora
podjetju Elektro Maribor d.d. plačevati mesečno najemnino za stojna mesta JR po pogodbi.
Mesečni strošek znaša 87 €, vključno z 22 % DDV.
Velik strošek predstavlja naslednja skupina odhodkov, namenjena tekočemu vzdrževanju
opreme in stavb, kanalizacije in vodovoda, ter občinskih cest in javnih poti pogodbenih
izvajalcev.
V skupino odhodkov za blago in storitve sodijo tudi drugi operativni stroški, v katere se
štejejo izdatki za sejnine članov OS, honorar za podžupana, v odhodkih so predvideni tudi
stroški analiz pitne in odpadne vode, ter strokovnega nadzora preko za to izbranih strokovnih
institucij.
Prav tako je na kontu 4029991 vključena nova postavka za plačilo obratovalnih stroškov
podjetju SP Lendava, ki je upravljalec občinskih stanovanj v občini Kobilje. Z 1.1.2011 oz. ko
so občine po likvidaciji Razvojnega sklada prevzele ponovno v last in upravljanje svoja
stanovanja morajo plačevati del skupnih upravljalskih stroškov ( investicijsko vzdrževanje,
ogrevanje ) in rezervni sklad, ki pa na letni ravni predstavlja precej velik strošek.
3.000,00 € je Občinski svet ob sprejemanju rebalansa namenil za sofinanciranje
dokumentarnega filma o potoku Kobilje-postavka je bila realizirana.
č) konto 403- plačilo domačih obresti – 1.943,91 €
Odhodek je bil namenjen za plačilo obresti dveh najetih dolgoročnih kreditov pri Banki Koper
ter za plačilo obresti za kratkoročna posojila, najeta pri Deželni banki in PB Sloveniji.
d) konto 409- rezerve – 1.159,23 €
Sredstva tekoče proračunske rezerve so namenjena za kritje nepredvidenih stroškov, ki niso
bila planirana v proračunu. Tekoča rezerva je bila porabljena v višini 1.159,23 € za namen
plačila zaostalih obveznosti za projekt LAS in nekaj manjših izdatkov (npr. nabava tekstilnih
dekorativnih izdelkov za poročno dvorano ). Stalna rezerva pa se izključno lahko rabi za
namen kritja škode po eventualnih naravnih nesrečah, ki bi prizadele občino.
e) konto 410- subvencije – 598,01 €
Subvencija je bila namenjena za LD Kobilje.
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f) konto 411- transferi posameznikom in gospodinjstvom - 85.157,49 €
Pretežni del teh odhodkov je bilo namenjenih financiranju sistema vzgoje in izobraževanja –
vrtec. Občina ob izvajanju ustanoviteljskih pravic na osnovi zakonskih določil mora
zagotavljati sredstva tudi za kritje stroškov šolskih prevozov otrok, ki imajo domicil v občini
in so vključeni v posebne oblike izobraževanja izven občine, kjer je prevoz organiziran v
okviru zavodov, ki izvajajo izobraževanje. Subvencije študentom in enkratne denarne pomoči
za novorojence se plačujejo v skladu s sprejetim pravilnikom. Na novo sta v proračun že od
leta 2011 vključena postavka
- družinski pomočnik ( realizacija v letu 2013 znaša 10.155,73 € - mesečni strošek pa
znaša okrog 846 € )
Plačevanje domske oskrbe za plačilo oskrbnine za varovanca iz občine Kobilje pa se je v
letu 2013 – april prenehala.
g) konto 412 - transferi neprofitnim organizacijam – 25.432,54 €
V tej skupini so realizirani odhodki za delovanje športnih društev in organizacij v občini,
kulturnih in ostalih društev, ki se financirajo iz proračuna-v skladu s sprejetim pravilnikom o
dodelitvi sredstev.
h) konto 413 - drugi tekoči domači transferi – 89.152,99 €
Na kontu s številnimi podpostavkami so sredstva namenjena delovanju medobčinske skupne
službe – občina Lendava. ( konto 413003 ).
Število oseb, ki jim občina pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje (december 2013) je
trenutno 16, participacija občine znaša čez 32 € na mesec/osebo.
Tekoči transferi v javne zavode oz. za financiranje dejavnosti osnovne šole so dogovorjeni v
skladu s finančnim načrtom zavoda in pogodbe sklenjene med občino in OŠ. Občina pokriva
tudi delno sofinanciranje za odobrene programe javnih del na OŠ in preko Društva
vinogradnikov, Športnega društva, Doma starejših v Lendavi, JSKD Lendava. Občina je po
pogodbi za program javnega dela: naročnik in krije le del plače (5 %, plačilo prispevkov do
minimalne plače in regres za letni dopust ). Vsi ostali transferji ostalim proračunskim
porabnikom: Knjižnica Lendava, Ljudska univerza, CSD Lendava in DOŠ II. Lendava so
pogodbeno dorečeni in jih je občina dolžna financirati.
Svetnik Boštjan Krivec prišel na sejo ob 17.50.
Predsednik nadzornega odbora Robert Ščap poda poročilo nadzornega odbora, ki se je sestal
na svoji seji dne 31.03.2014, z oceno pozitivnega mnenja k zaključnemu računu proračuna
Občine Kobilje za leto 2013 z zadržkom in pripombami, ki so podrobneje navedene v
priporočilih in predlogih ukrepov. Priloga tega zapisnika je Poročilo o nadzornem
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pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 2013 in Plan dela nadzornega
odbora za leto 2014.
Po podanih poročilih župan Stanko Gregorec, da v razpravo Zaključni račun proračuna
Občine Kobilje za leto 2013.
Svetnik Pavel Horvat ugotavlja, da so neplačani prihodki v višini 40.401,00 € previsoki in
vpraša ali je bilo med tem časom že kaj poravnano?
Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da v tem času ni bilo nič poravnano, je pa
občinska uprava stopila v kontakt s podjetjem IZTERJAVA iz Maribora, ki bo pomagalo
izterjati dolg, predvsem iz naslova najemnine in vodarine. Strošek izterjave je 9 % na
realizirano izterjavo.
Predsednik NO Robert Ščap na kratko povzame, da občine delujejo na enak način kot državni
aparat, ki z zadolževanjem pokriva stare obveznosti, tekoče pa ostanejo odprte, kar je povsem
narobe, saj bi se morali držati načela kolikor imam toliko trošim.
?Svetovalec Boštjan Horvat pove, da tako stanje ni nastalo v preteklem letu, ampak se vleče
tudi iz prejšnjih let. So pa še obveznosti do dobaviteljev npr. Skupna občinska uprava, ki ni
opravila del in poteka arbitraža o poravnavi. Občinska uprava vodi tudi razgovore o znižanju
električnih, vzdrževalnih del na ulični razsvetljavi.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša kam je šel denar od prodaje stanovanj? Župan Stanko Gregorec
odgovori, da je vsak euro zapisan kam je šel.
Svetnika Darka Gjerek zanima kako je lahko postavka dobaviteljev na zaključnem računu
večja kot pri proračunu računa občine Kobilje za leto 2013?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da zato, ker je zaključni račun delan na dan 31.12.2013,
proračun računa pa v tekočem obdobju v letu 2014.
Svetnik Boštjan Krivec izrazi ne strinjanje z minusom zaključnega računa za leto 2013 in
spomni navzoče, da je na prejšnjih sejah bilo povedano, da se bodo obveznosti do
dobaviteljev zmanjšale na cca. 60.000,00 €. Prav tako ga zanima, zakaj občinska uprava ni
izterjala dolga iz naslova najemnin in vodarine ter zakaj je na TRR Občine Kobilje ostalo
2.704,00 € denarnih sredstev kljub obveznostim?
Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da je občinska uprava pošiljala opomine za
zaostale terjatve na katere so se dolžniki odzvali, saj je bilo poplačano kar nekaj dolga.
Župan Stanko Gregorec doda, da se bodo zaostale terjatve predvsem tiste, ki so že nekaj časa
odprte in se dolžniki niso oglasili, izterjale s pomočjo podjetja IZTERJAVA iz Maribora.
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Predsednik NO Robert Ščap predlaga, da se dolg izterja preko e-izvršbe, ki je cenejša in jo
občinska uprava lahko sama izvede.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se do konec meseca maja občinskemu svetu pripravijo novi
podatki o višini obveznostih do dobaviteljev.
Občinski svet se strinja, da se naj dela toliko kolikor smo zmožni. Župan Stanko Gregorec
predlaga naslednja sklepa:
Sklep št. 343/a
Občinski svet občine Kobilje naloži občinski upravi, da ga trimesečno obvešča o zapadlih
obveznostih in terjatvah.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Sklep št. 344
Občinski svet občine Kobilje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto
2013.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja v Občini Kobilje za javno službo oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje
odpadnih voda
Računovodkinja Milena Antolin predstavi občinskemu svetu ELABORAT o oblikovanju cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Kobilje za javno službo
OSKRBA S PITNO VODO TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, ki ga
sestavljata dva dela:
- oblikovanje cene oskrbe s pitno vodo
- oblikovanje cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Cena storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine,
vodarine in 9,5 % DDV--‐ja.
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Kobilje.
Omrežnina se določi na letni ravni in se uporabnikom obračunava glede na DN priključka,
skladno s preglednico iz prvega odstavka 17. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
Obveznih GJS varstva okolja.
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Vodarina je del cene, ki krije stroške izvajanja GJS oskrba s pitno vodo. V vodarino se
vključijo stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev GJS. Vodarina se izračuna
tako, da se stroški opravljanja javne službe oskrbe s pitno vodo delijo s količino opravljenih
storitev.
Predračunski in obračunski stroški za preteklo in prihodnje obdobje – vodarina
3.
Vrsta stroška
Obračunska vrednost
Predračunska vrednost
Leto
2013
2014
01
Neposredni stroški
15.027,58 €
15.030,00 €
Stroški materiala
Stroški elektrike
2.493,66 €
2.500,00 €
Stroški goriva
Stroški storitev – analize
Pitne vode in strokovni
3.075,76 €
3.100,00 €
Nadzor
Stroški tekočega
vzdrževanja z materialom
8.334,16 €
8.300,00 €
Stroški zavarovanja
Stroški dela
1.097,85 €
1.100,00 €
Drugi neposredni stroški –
kloriranje
26,15 €
30,00 €
02
Posredni stroški
Amortizacija
Drugi posredni stroški
03
Splošni stroški
1.400,00 €
Posredni stroški nabave
Posredni stroški prodaje
Stroški uprave
Drugi posredni stroški –
1.400,00 €
vodno povračilo
Donos na poslovno
potrebna OS
Posebne storitve
Skupaj
15.027,58 €
16.430,00 €
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Predračunski in obračunski stroški za preteklo in prihodnje obdobje – omrežnina vodovod
Vrsta stroška
Obračunska vrednost
Leto
2013
Najemnina
Zavarovanje sistema
793,55 €
Amortizacija črpališč in
vodov
11.726,85 €
Odškodnine za služnosti
Obnova
in
vzdrževanje
priključkov
1.616,38 €
Nadomestilo za zmanjšanje
Dohodka iz kmet. dejavnosti
Vodno povračilo
Odhodki financiranja
Skupaj
14.136,78 €

Predračunska vrednost
2014
800,00 €
11.726,85 €
1.500,00 €

14.026,85 €

Mesečni stroški vodooskrbe stanovanjska hiša-1
Poraba vode na mesec
Zmogljivost priključka
Po trenutnih cenah 2013
Vodarina
Vodno povračilo
Omrežnina
Vzdrževanje priključka
Skupaj
DDV 9,5 %
Skupaj z DDV

15 m3
DN 20
Cena
M3/kom

Stroški
V€

0,40
0,05
1,50
0

6,00
0,75
1,50
0
8,25
0,78
9,04 €

0,708
4,71
0
0

10,62
4,71
0
0
15,33
1,45
16,78 €

Po predlaganih cenah 2014
Vodarina
Omrežnina
Vodno povračilo
Vzdrževanje priključka
Skupaj
DDV 9,5 %
Skupaj z DDV
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Predlagana cena za porabo vode, oblikovana v skladu z uredbo je 85,6 % višja od
dosedaj obračunane (na račun omrežnine).

Predračunski in obračunski stroški za preteklo in prihodnje obdobje – odvajanje in čiščenje
Odvajanje

01

02

03

Vrsta stroška
Obračunska vrednost
Leto
2013
Neposredni stroški
2.130,06 €
Stroški materiala
Stroški elektrike
627,55 €
Stroški goriva
Stroški storitev – analize
Pitne vode in strokovni
0
Nadzor
Stroški
vzdrževanja
za
materialom
404,66 €
Stroški odvoza mulja in
0
dehidracije
Stroški dela
1.097,85 €
Drugi neposredni stroški –
deratizacija
0
Posredni stroški
Amortizacija
Drugi posredni stroški
Splošni stroški
Posredni stroški nabave
Posredni stroški prodaje
Stroški uprave
Drugi posredni stroški –
vodno povračilo
Donos na poslovno
potrebna OS
Posebne storitve
Skupaj
2.130,06 €

Predračunska vrednost
2014
2.150,00 €
650,00 €
0
400,00 €
0
1.100,00 €
0

2.150,00 €
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Čiščenje
Vrsta stroška
Obračunska vrednost
Leto
2013
01
Neposredni stroški
6.471,31 €
Stroški materiala
Stroški elektrike
4.376,60 €
Stroški goriva
Stroški storitev – analize
in vzorčenja odpadne vode
0
Stroški
vzdrževanja
za
materialom
996,86 €
Stroški odvoza mulja in
0
dehidracija
Stroški dela
1.097,85 €
Drugi neposredni stroški –
deratizacija
0
02
Posredni stroški
Amortizacija
Drugi posredni stroški
03
Splošni stroški
Posredni stroški nabave
Posredni stroški prodaje
Stroški uprave
Drugi posredni stroški
Donos na poslovno
potrebna OS
Posebne storitve
Skupaj
6.471,31 €

Predračunska vrednost
2014
6.500,00 €
4.400,00 €
0
1.000,00 €
0
1.100,00 €
0

6.500,00 €

Predračunski in obračunski stroški za preteklo in prihodnje obdobje – omrežnina odvajanje in
čiščenje
Odvajanje
Vrsta stroška
Obračunska vrednost
Leto
2013
Najemnina
Zavarovanje sistema
216,69 €
Amortizacija ČN in vodov
8.111,37 €
Odškodnine za služnosti
Obnova
in
vzdrževanje
priključkov
Nadomestilo za zmanjšanje
dohodka iz kmet. dejavnosti

Predračunska vrednost
2014
220,00 €
8.111,37 €
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Vodno povračilo
Odhodki financiranja
Skupaj

Čiščenje
Vrsta stroška
Leto
Najemnina
Zavarovanje sistema
Amortizacija ČN in vodov
Odškodnine za služnosti
Obnova in vzdrževanje ČN
Nadomestilo za zmanjšanje
dohodka iz kmet. dejavnosti
Vodno povračilo
Odhodki financiranja
Skupaj

8.328,06 €

Obračunska vrednost
2013

8.331,37 €

Predračunska vrednost
2014

187,39 €
2.813,61 €

190,00 €
2.813,61 €

3.001,00 €

3.003,61 €

Mesečni stroški odvodnje in čiščenja- stanovanjska hiša, ki je priklopljena na
kanalizacijsko omrežje
Poraba vode na mesec
Zmogljivost priključka
Po trenutnih cenah 2013
Kanalščina
Omrežnina
Vzdrževanje priključka
Skupaj
DDV 9,5 %
Skupaj z DDV

15 m3
DN 20
Cena
m3/kom

Strošek
V€

0,30
0
0

4,50
0
0
4,50
0,43
4,93 €

0,12
0,37
1,32
3,65
0,05

1,80
5,55
1,32
3,65
0,75

Po predlaganih cenah 2014
Odvajanje
Čiščenje
Omrežnina-čiščenje
Omrežnina-odvajanje
Taksa za obremenjevanje
voda-ni predmet 9,5 % DDV
Skupaj
DDV 9,5 %
Skupaj z DDV

13,07
1,17
14,24 €
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Predlagana cena oz. znesek na položnici, oblikovan v skladu z uredbo je 188 % višja od
dosedaj obračunane (na račun omrežnine).
Svetnik Boštjan Krivec vpraša ali bo amortizacija strošek občine Kobilje? Računovodkinja
odgovori, da se amortizacija sedaj ne bo obračunavala, obračunavala se bo ob prehodu na
Pomurski vodovod, kar bo posledično dvignilo ceno vode.
Svetnik Pavel Horvat pove, da je prišlo do nejevolje občanov ob dvigu omrežnine, zaradi
napačnega izpisa na položnicah za vodarino. Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da
občinska uprava ne more vplivati na izpis, saj skrbnik programa - poslovanje ne omogoča
drugega izpisa, kot omrežnina. Razvije se kratka razprava o oblikovanju cene vode v kateri
sodelujejo vsi navzoči.
Svetnik Darko Gjerek predlaga, da gospodinjstva ob prejemu položnice za vodarino dobijo
tudi podrobno obvestilo o dvigu cene vode in omrežnine.
Župan Stanko Gregorec predlaga naslednja sklepa:
Sklep št. 345
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) in
določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012), je občinski svet Občine
Kobilje, sprejel ELABORAT o oblikovanju cen omrežnine za vodovodno omrežje Občine
Kobilje, ki ga je izdelal izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo-režijski obrat v predloženi vsebini.
1. Omrežnino:
Vodomer
DN < 20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <
2. Vodarino:
Vrsta storitve

Vodarina‐GJS

Faktor

Enota

1

EUR/mesec

Cena za priključek,
brez DDV
1,50 €

Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
1,64 €

Enota

Cena za vodarino
brez DDV

EUR/m3

0,40

Cena za
vodarino z 9,5 %
DDV
0,44
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Sklep št. 346
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) in
določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012), je občinski svet Občine
Kobilje sprejel ELABORAT o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine
za odvajanje in omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sistem v Občini Kobilje, ki ga je
izdelal izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo-režijski obrat v predloženi vsebini.
1. Omrežnino za odvajanje:
Vodomer
DN < 20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

Faktor

Enota

1

EUR/mesec

Cena za priključek,
brez DDV
1,50

Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
1,64

Cena za priključek,
brez DDV
1,50

Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
1,64

2. Omrežnino za čiščenje:
Vodomer
DN < 20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

Faktor

Enota

1

EUR/mesec
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3. Storitve odvajanja in čiščenja:
Vrsta storitve

Odvajanje
Čiščenje

Enota

Cena za vodarino
brez DDV

EUR/m3
EUR/m3

0,10
0,30

Cena za
vodarino z 9,5 %
DDV
0,11
0,33

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Svetovalec Boštjan Horvat predlaga, da se najprej obravnava vprašanje svetnika Boštjana
Krivca o povišanju plače in o izplačilu sejnin podžupanu ter izplačilo sejnin županu.
Župan Stanko Gregorec preda besedo računovodkinji Mileni Atolin, ki je zbrala podatke o
izplačilih.
Računovodkinja Milena Antolin predloži podatke o preteklih izplačilih sejnin za:
a) podžupana Janeza Gašparič od potrditve sklepa o imenovanju do zdaj:
- v letu 2011 444,50 €
- v letu 2012 654,00 €
- v letu 2013 574,00 €
- v letu 2014
0,00 €
SKUPAJ
1.672,50 €
b) svetnika Pavla Horvat
- v letu 2008
547,00 €
- v letu 2007
684,00 €
- v letu 2009
650,00 €
- v letu 2010
479,00 €
SKUPAJ
2.360,00 €
V kolikor se občinski svet odloči za vračilo sejnin, bi se podžupanu Janezu Gašparič zadržalo
izplačilo nadomestila za mesec marec, april, maj in delno junij.
Svetovalec Boštjan Horvat pove, da je občinska uprava stopila v kontakt z g. Boštjanom
Brezovnikom in g. Železnikom z Lex Lokalisa, ki sta potrdila, da zadeva ne zastara 10 let in
za lažjo oceno zadeve jima bo posredovana potrebna dokumentacija, predvsem je potrebno
doreči kako izpeljati stvari za nazaj.
Predsednik NO Robert Ščap predlaga, da se prekvalificira izplačane sejnine v dodatno
nadomestilo in se v aktih popravi, kot napaka interpretacije akta.
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Svetnik Pavel Horvat pojasni, da se je v letu 2007 župan sam odločil za dvig nadomestila
podžupanu s 250 € na 400 €, kar ga je ob prejemu nadomestila presenetilo. Računovodkinja
pove, da višino nadomestila določi župan in sicer lahko do 80 % plače profesionalno
zaposlenega župana in do 50 % plače neprofesionalno zaposlenega župana.
Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se popravi pravilnik ter se ga obravnava na naslednji seji,
med drugim predlaga, da se sejnine vrnejo in se potem ponovno izplača kot nagrada.
Svetovalec Boštjan Horvat opozori na problem, saj bo potem dohodnina dvakrat plačana.
Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 20.30.
Župan Stanko Gregorec nadaljuje s predlogi in pobudami svetnika Boštjana Krivca in sicer
glede žarnega zidu na pokopališču. Župani drugih občin še razmišljajo o žarnem zidu, vendar
se še nikjer nič ne dogaja.
Občinska uprava je poslala dopis z navodili o ravnanju z odpadki pri čiščenju cerkve in o
odstranitvi zabojnika pri cerkvi, ki bo v 1 tednu prepeljan na zbirni center.
Na odgovor g. Mirka Berden v zadevi zamenjave kmetijskega zemljišča še vedno čakamo.
Občinska uprava nima posebej pripravljenega načrta dela javnih delavcev v letu 2014, saj se
delajo tekoča dela, ki se sama odpirajo oz. kar je potrebno opraviti.
Čistilna akcija je predvidena 22.04.2014 in bo združena z otvoritvijo zbirnega centra, ki je
predvidena ob 13. uri, s pobudo podjetja Saubermacher & Komunala iz M. Sobote. Zbirni
center je dokončan in pripeljan je bivalni kontejner za delavca, ki bo delal v zbirnem centru.
Čistilna akcija se bo začela ob 11. uri in se končala do 13. ure, ko bo otvoritev zbirnega
centra. Akcije se bodo udeležili tudi učenci Osnovne šole Kobilje. O podrobni izvedbi akcije
bomo kontaktirali predsednika turističnega društva Saša Fras. Podjetje Saubermacher &
Komunala bo po pošti razposlalo urnik delovnega časa zbirnega centra in seznam odpadkov,
ki se bodo pobirali.
Župan Stanko Gregorec v zvezi z gradnjo v OIC pove, da je v kontaktu z g. Štrlekarjem, s
katerim se bosta prihodnji teden srečala v Celju in dorekla stvari.
K 6. točki dnevnega reda:
Razno
Pod točko razno svetovalec Boštjan Horvat obljubi, da bo posredoval občinskemu svetu
spisek prostih oz. nepozidanih parcel v občini Kobilje s št. parcele in hišno št..
Župan Stanko Gregorec predlaga, da se s prodajo nepremičnega premoženja počaka do
razjasnitve, katera zemljišča bo občina morala vrniti Skladu kmetijskih zemljišč in nato začne
s prodajo parcel. Po zagotovilu ga. Nataše Horvat občina Kobilje nebo imela nobenega
stroška.
Župan Stanko Gregorec – s projektov, ki so bili plačani že v lanskem letu in se vsi zavedamo,
da bo nastal problem pri zalivanju nogometnega igrišča in grobov na pokopališču, smo se
odločili, da se potegne vodovodni vod proti pokopališču in nogometnemu igrišču. V
nadaljevanju župan in svetnik Boštjan Krivec razpravljata o postavljenih jaških do
nogometnega igrišča. Župan zatrdi, da bodo pri lastnikih parcel kjer stojijo jaški postavljeni
vodomeri, ki se bodo popisovali in voda plačevala. Svetnik Boštjan Krivec vpraša ali si lahko
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tudi on na občinske stroške potegne vod. Župan odgovori, da bodo vod do jaškov plačali
lastniki sami. Predvsem pa ga moti, da se stvari razpravljajo po vasi.
Svetovalec Boštjan Horvat pove, da je potrebno določiti mesto za jumbo plakat Pomurskega
vodovoda v velikosti 4x3 m. Po krajši razpravi se določi mesto za jumbo plakat pri cerkvi ob
potoku.

Seja končana ob 21.35.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan:
Stanko Gragorec

19

