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3. Polletna realizacija proračuna občine Kobilje za leto 2014
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja in
Poročevalec: Robert Ščap, predsednik NO
4. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Kobilje – Skrajšani postopek
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7. Praznovanje občinskega praznika
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9. Predlogi in pobude
10. Razno
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga spremembo
dnevnega reda zaradi obveznosti računovodkinje Milene Antolin in izbris točke 8, ker
občinska uprava še ni pridobila vse dokumentacije, potrebne za obravnavo te točke. Spremeni
se samo zaporedje dnevnega reda.
Spremembo dnevnega reda da župan na glasovanje.
Sklep št. 358
Sprejme se predlagani spremenjeni dnevni red
1. Polletna realizacija proračuna občine Kobilje za leto 2014
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja in
Poročevalec: Robert Ščap, predsednik NO
2. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Kobilje – Skrajšani postopek
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Potrditev zapisnikov 23. redne, 10. dopisne in 18. ter 19 izredne seje
Realizacija/uresničevanje sklepov
VRPIC – informacija o projektu
Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne komisije
Praznovanje občinskega praznika
Predlogi in pobude
Razno

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Polletna realizacija proračuna občine Kobilje za leto 2014
Župan preda besedo računovodkinji Mileni Antolin, naj predstavi poročilo.
Milena Antolin
Proračun občine Kobilje je bil sprejet na 22. redni seji. Po polletnem pregledu ni večjih
odstopanj, od sprejetega proračuna za leto 2014.
1. PRIHODKI
Skupna realizacija prihodkov ob polletju znaša 607.342,50 € oz. 52,0 %.
Realizacija dohodnine ob polletju je znašala 176.800,00 € oz. 49,1 % glede na predvideno v
proračunu za leto 2014.
Davki na premoženje oz. davki na nepremičnine do polletja še niso realizirani v celoti,
njihova realizacija se pričakuje v II. polletju oz. po izstavitvi obveznosti občanom za plačilo
nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2014. Sredstva v višini 17.850,00, ki smo jih
planirali iz naslova davka na nepremičnine v začetku leta, se prerazporedijo na Nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe-saj je bil Zakon o davku na
nepremičnine je bil razveljavljen.
Nedavčni prihodki so bili skupno ob polletju realizirani 47,9 %, od tega prihodki od
premoženja 77 %, kar je posledica prejema večjega prihodka iz naslova podeljenih koncesij15.4.2014 v višini 11.068,60 €.
Drugi nedavčni prihodki bodo realizirani v večjem obsegu po dospetju plačil računov za
izdane položnice za vodarino za leto 2014.
Kapitalskih prihodkov v proračunu za leto 2014 nismo planirali, vendar je bila realizirana
delno kupnina še za zemljišče v obrtni coni – Štrlekar v višini 3.000,00 €.
Sredstva so bila nakazana 1.4. in 23.6.2014.
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Pri realizaciji projekta Pomurski vodovod smo upoštevali in ustrezno vključili v proračun
naslednje realizirane prilive za sofinanciranje investicije (gradbena dela in storitve
nadzora) na območju občine Kobilje za obdobje: 11/2013-4/2014 in sicer:
-

Kohezijski sklad EU
Lastni delež RS – MKO
Vodni sklad RS

Skupaj:

-274.675,93 €
- 48.472,23 €
- 54.052,90 €
377.201,06 €

Z dne 7.5.2014 smo prejeli 7.861,17 € iz naslova sofinanciranja družinskega pomočnika v letu
2013, v skladu z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje na MDDSZ RS.
2. ODHODKI
Za odhodke po planu je bilo namenjeno 1,160.722,00 € in vsi so tudi bili razporejeni,
porabljenih ob polletju je za 602.624,48 € oz. 51,9 %.
Realizacija izdatkov za plače in materialne stroške je v skladu s planiranim.
Polletna realizacija materialnih znaša 78.961,26 €-oz. 45,4 % realizacija.
Nekoliko odstopa realizacija postavke 402920-Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in
cenilcev, kjer so bili poravnani naslednji računi v skupni višini 5.279,65 €
- plačilo odvetnika za izdelavo vloge oz. tožbe – razpis RIC – 3.385,50 €
- cenitev stanovanja – prodanega lansko leto – 785,60 €
- vpis stavbe v katester – 871,47 €
- notarske storitve –overitve podpisov.
Polletna realizacija tekočih transferov znaša 80.679,24 € oz. je 38,40 %,
Financiranje vzgojno varstvenih storitev za OŠ Kobilje poteka tekoče, prav tako nakazilo
materialnih stroškov. Pri postavkah: Knjižnica Lendava, DOŠ II Lendava in CSD Lendava –
plačani stroški predstavljajo poravnavo obveznosti iz leta 2013.
Investicijski odhodki in transferi pa so bili realizirani v višini 403.564,98 €.
Plačila pod postavko 4204-RIC predstavljajo poravnavo obveznosti iz naslova izdelave
projektne in investicijske dokumentacije iz leta 2013 v višini 11.620,60 € - podjetje ZEU
d.o.o. Murska Sobota.
Do 30.6.2014 je realizacija postavke: Pomurski vodovod – sistem A znašala 381.623,51 €.
Čeprav občina Kobilja ne zagotavlja občinskega deleža pri sofinanciranju gradbenih del in
nadzora pa mora plačevati stroške koordinacije projekta podjetju EKO park d.o.o. Lendavakot vse ostale občine vključene v projekt.
Pri postavki 431500- ZD Lendava kjer je realizacija 5.984,00 € beležimo plačila:
- sof. nabave reš. Vozila iz leta 2013-3.087 €
- sof. NMP-urgenca ZD Lendava 2013-2.765 €
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- sof. diabetološke ambulante ZD Lendava – 132 €
3. RAČUN FINANCIRANJA
Ob polletju je bilo za poplačilo glavnice dolgoročnega kredita realizirano 2.998.79 € oz. 40 %
planiranih obveznosti.
Robert Ščap
Pedstavi poročilo NO, ki je del gradiva te seje.
Predstavitev poročila pod točko 6.1.
Pove, da je v poročilu navedeno, da realizirani proračun bistveno ne odstopa od polletno
planiranega proračuna za leto 2014. Izstopajo predvsem nedavčni prihodki, kot so vodarina,
prispevek za pokopališče, voda za kmetijstvo, kanalščina, vodno povračilo in omrežnine, ki
imajo indeks 22,5, kar znaša manj kot četrtino od planiranih prihodkov za leto 2014.
Povišala so se sredstva, prejeta iz državnega proračuna in sicer imajo indeks 141,9 glede na
celoten načrt za leto 2014.
Na odhodkovni strani izstopajo tudi odhodki sodnih in odvetniških stroškov, kjer je indeks
264,0.
Tekoči transferi domačim neprofitnim organizacijam in ustanovam – društvom v Kobilju, pa
so na zelo nizkem indeksu 24,9.
Predstavitev poročila pod točko 6.2.
Gospod Ščap seznani občinski svet z potekom zbiranja dokazov in informacij, da bi se
ugotovilo dokončno stanje na osnovi primera ovadbe poneverbe in neupravičene uporabe
tujega imetja. Pove, da je bilo zbranih dokazil na osnovi odprtih terjatev v vrednosti
5.717,67€. Na osnovi zbranih dokazil, kjer položnice niso bile prenesene na saldakonte in
glavno knjigo pa 8.244,93€ in da na podlagi seznama umrlih, v obdobju 2010-2014 še manjka
13 blagajniških prejemkov, ki jih ni v arhivu in niso bili dostavljeni s stani občanov kot
dokazno gradivo, je ocenjen znesek 8450,00€.
Specifikacija se nahaja v prilogi poročila NO.
Predstavitev poročila pod točko 7.
V glavnem se sredstva porabljajo za izvajanje nalog, za katere so bila tudi namenjena. Ker je
NO odbor zaznal nekatere neskladnosti je izdal naslednja priporočila.
• Dosledno in transparentno vodenje evidenc potnih nalogov
• Izdajo naročilnic za vse storitve in blago
• Urejanje dokumentacije skladno s predpisi
• Naj se izdela register s tveganji, cilji, verjetnostjo njihovega nastanka, možnimi
posledicami, ukrepi in navedbo odgovornih oseb skladno s priporočili revizijskega
poročila za leto 2010
• Takojšnje in sprotno obveščanje NO ob pojavu in odkritju vseh kršitev
• Da se v preostanek analize skupaj z revizorsko družbo aktivneje vključijo vsi člani
občinske uprave z županom
• Intenziviranje aktivnosti v smeri zniževanja prikrite zadolženosti občine
Župan Stanko Gregorec
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Župan pove, da bomo dejansko stanje, na osnovi primera ovadbe, poneverbe in neupravičene
uporabe tujega imetja izvedeli predvidoma do konca septembra. Pove, da je bil NO takoj, še
isti dan, ko je bil podan sum za kaznivo dejanje, obveščen o tem in da je takoj reagiral in še
isti dan, ko je bila narejena preiskava dne 29.5.2014 na občini Kobilje s strani NO in članov
občinske uprave, podana kazenska ovadba zoper osumljenko na policiji. Na žalost pa zadeva
tudi dobiva druge razlage po vasi, kot je dejansko stanje. Z dnem 30.05.2014 je osumljenka
pričela s prisilnim dopustom. Osumljenka je nato sama dala odpoved in ji je s 6.6.2014
prenehalo delovno razmerje na občini. Kako rešiti nastalo situacijo se je občinska uprava
posvetovala tudi z odvetnikom.
Kar se tiče obveznosti do dobaviteljev, stanje ki ga imajo sedaj svetniki na mizi ni realno, saj
je bilo za cca 15.000€ zapadlih obveznosti poravnano v mesecu juliju. Od tega se pričakuje
cca 13.000€ odpisa dolga na račun arbitraže, ki rešuje skupno občinsko upravo.
Kar se tiče večjih sodnih in odvetniških stroškov, so ti nastali na račun upravnega spora z
državo, pri projektu VRPIC in stroškov odvetnika pri reševanju suma kaznivega dejanja zoper
uslužbenko na občini Kobilje.
Župan daje vsebini pod 1. in 2. točko na razpravo
Boštjan Krivec
Želi, da občinska uprava prevzame svoj del odgovornosti za nastalo situacijo, saj zaposleni v
občinski upravi odgovarjajo županu, župan pa odgovarja za nepravilnosti zato bi moral župan
prevzeti politično odgovornost. Občinski svet nima neposrednega nadzora nad delom
zaposlenih. Očita županu, da je odgovoren za izginjanje denarja iz občinske blagajne,
predvsem pa, da se je to dogajalo štiri leta. Zanima ga, kako je z odškodninsko tožbo zoper
osumljenko in kaj bo občina naredila, če občina nima kaj izterjati, če osumljenka nima
premoženja.
Župan Stanko Gregorec
Valiti krivdo na občinsko upravo ni smiselno, saj tudi NO ni odkril nepravilnosti poslovanja
občinske blagajne in da je občinska uprava takoj, ko je izvedela za sume nepravilnosti pri
poslovanju z občinsko blagajno takoj reagirala. Kar se tiče odškodninskega zahtevka, tega ni
mogoče podati, dokler ni ugotovljeno dejansko stanje oškodovanja občine in dokler ni
izrečena sodba zoper osumljenko.
Robert Ščap
Na občini Kobilje se je v mesecu aprilu leta 2013 oglasil Klešček Branko, ki je na podlagi
opomina, ki mu ga je poslala Občina Kobilje prinesel dokazila o plačilu (blagajniške
prejemke). Takrat je bil na občini tudi župan in podžupan Janez Gašparič in jima povedal, da
je dobil opomin in pokazal blagajniške prejemke, kot dokazilo, da je obveznosti do občine
poravnal. Robert Ščap očita županu in podžupanu, da nista reagirala, preverila stanja oz.
obvestila NO, saj bi se že takrat lahko odkrile nepravilnosti blagajniškega poslovanja in očita
občinski upravi, da daje NO ponarejene dokumente. NO pa dela v dobri veri, da so podatki
točni. Vsi dobro vemo, kdo nastavlja občinsko upravo, ve se kdo jo neposredno nadzira in kdo
je odgovoren za proračunska sredstva. občan je prav tako pripravljen pričati in povedati, kdaj,
kaj in komu je povedal, da mu je bil neupravičeno izstavljen opomin in komu je pokazal
dokazila o plačilu. Prav tako, je potrebno iznesti neka dejstva in šele takrat polagati
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odgovornost na NO. Robert Ščap želi, da se na podlagi tega primera definira odgovornost za
nastalo stanje in da je župan zatajil v nadzoru zaposlenih na občini.
Župan Stanko Gregorec
Pove, da je takrat, ko je prišel občan z dokazili o plačilu na občino izdal nalog, naj se zadeva
razišče. To nalogo je dal osumljenki, saj je zaposleni zaupal in da bo naredil vse, da bo zadeva
razčiščena.
Milena Antolin
Pove, da med samim knjiženjem blagajne ni nikoli ugotovila nobene nepravilnosti. Prav tako,
da ne živi na Kobilju in ne ve, kdaj in kdo umre, da bi lahko na podlagi teh informacij
posumila, da se dogajajo nepravilnosti v blagajni. Niti NO ni mogel vedeti za nepravilnosti,
saj so bili prejemki odvzeti in je videl isto stanje kot računovodkinja.
Boštjan Krivec
Očita županu, da prelaga odgovornost na NO. NO je imel iste podatke, kot jih je imela
računovodkinja. Veseli ga, da je na seji prisoten gospod Ščap in da je povedal, da je bil v letu
2013 na občini občan z dokazili o plačilu po poslanem opominu., na katere župan ni reagiral,
da bi zadevo raziskal do konca. Župan je dolžan zadevo raziskati, dolžan je nadzirati
zaposlene v občinski upravi. Za nastalo situacijo, je tudi dolžan prevzeti politično
odgovornost, saj je funkcija župana politična funkcija in se sprašuje ali je župan po nastali
situaciji čuti sposobnega voditi občinsko upravo.
Boštjan Horvat
Mi na občinski upravi, smo razpolagali z istimi podatki kot računovodkinja in NO. Vsi se
čutimo odgovorne. O tem, da je prišel na občino občan z dokazili o plačilu ne ve nič, saj ga
takrat ni bilo. Je pa bilo zelo ugodno za osumljenko, da se je lahko v navodilu župana, da naj
razišče zadevo, izognila temeljitejši preiskavi poslovanja občinske blagajne. Objektivno se vsi
čutimo krive.
Saša Fras
Da, je lahko prišlo do suma kaznivega dejanja v občinski upravi vidi nekaj sistemskih
problemov:
• Premalo zaposlenih v občinski upravi (ker je zelo dosti delovnih procesov, ki jih dela
ena in ista oseba-če je v nekem sistemu zaposlenih več oseb ena drugo kontrolira med
samim izvajanje delovnega procesa)
• V občinski upravi so delali tudi drugi domači ljudje, obstaja možnost, da je zadeva
širšega spektra kot sedaj mislimo
• Predlaga, da se dorečejo sistemske zadeve glede možnosti zaposlitve v delovanju
občine
• Kar se tiče odgovornosti se strinja z Boštjanom Horvatom, vsi se čutimo odgovorne,
kar se tiče osumljenke, se bo reševalo, kako piše v delovni zakonodaji
Objektivno odgovornost vsekakor nosi župan in tudi ostali, ki so bili navzoči pri poslovanju
občine ( Milena Antolin, Boštjan Horvat in NO). Nesmotrno je klicati politično odgovornost.
Letos bodo lokalne volitve, in če se bo župan odločil za ponovno kandidaturo, bodo volivci
rekli zanjo besedo. Subjektivne odgovornosti v tem primeru ni. Vsi imajo pa en delček te
politične odgovornosti v skladu s svojimi pristojnostmi.
6

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

Kar se tiče poročila NO bi glede na to kar je povedal predsednik NO, je njegovo stališče
očitno nekoliko drugačno kot je v zapisano v poročilu, katerega je NO sprejel. Misli predvsem
na izjavo, župan je odgovoren, župan je odstopil od nadzorstvene funkcije. To so hude
obtožbe.
Robert Ščap
To niso nobene obtožbe, temveč so to dejstva, ki so se zgodila v preteklosti. Dejstvo je to, da
je prišel na občino občan z dokazili in župan ni pravilno odreagiral.
Saša Fras
Dejstva so takrat, ko so sprejeta na določenih organih in sprašuje predsednika NO zakaj ni
sklical seje NO, ko je to izvedel.
Robert Ščap
Ni mogel sklicati seje NO; ker je izvedel šele danes.
Boštjan Krivec
Poznamo objektivno, subjektivno in politično odgovornost. Župan je postal subjektivno
odgovoren takrat, ko se je na občini oglasil občan z dokazili in ni primerno reagiral, saj če bi
se zadeva takrat preverila, bi se takoj ugotovile kršitve. Če bi se opomini pošiljali pravočasno,
bi kršitve bile ugotovljene dosti prej.
Saša Fras
Tukaj je sedaj subjektivna odgovornost NO, da ni pozval k pošiljanju opominov.
Robert Ščap
V vsakem poročilu, ki ga je izdal NO je priporočilo, da se pošiljajo opomini. NO nima
kriminalistične funkcije oz. pooblastil kakih preiskovalnih organov. NO lahko izdaja
priporočila, drugih funkcij NO nima. Ima jih pa občinski svet. Kaj je delal občinski svet, se
lahko vprašamo sedaj, ko teče diskusija o pristojnostih.
Razvije se kratka debata, kaj so pristojnosti občinskega sveta.
Pavel Horvat
Sklepi so se sprejeli, da se pošiljajo opomini, zakaj se niso izvajali. Sklepe, ki jih sprejme
občinski svet je potrebno upoštevati. Kar se pa tiče poročil NO pa jih lahko samo pohvali, saj
takih poročil, kot jih izdela sedanji NO Občina Kobilje ni nikoli imela. Govora je o
odgovornosti, sam čuti objektivno odgovornost, zakaj niso še bolj pritiskali na izvajanje
sklepov o pošiljanju opominov oz. izterjavi dolgov. Očita županu, da ne ve koliko zapadlih
obveznosti kupcev je pa zastaralo. Vedno je občinska uprava dajala informacije, da se stvari
izboljšujejo, sedaj pa vidimo da temu ni tako.
Župan Stanko Gregorec
Opomini so bili poslani, bili so poslani opomini pred izvršbo. Vendar se za izvršbo niso
odločili zaradi težke socialne stiske nekaterih občanov, kar je bilo večkrat omenjeno na
prejšnjih sejah.
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Milena Antolin
Predlaga, da se občinska blagajna ukine. Z Mileno Antolin se strinja tudi Saša Fras.
Župan Stanko Gregorec
Razlog, da nudimo občanom plačila na občini, je ta, da glede na socialno stisko občanov jim
ob plačilu na občini ni zaračunana provizija.
Pavel Horvat
Odločitev ali bo občinska uprava sprejemala plačila v občinsko blagajno, je odločitev
občinske uprave in ne občinskega sveta in o tem nima smisla, da odloča občinski svet.
Saša Fras
Opozori vse navzoče, da je diskusija o sumu kaznivega dejanja, zoper katerega je bila podana
ovadba, lahko škodljiva dokler sodba ni dokončna in prosi vse navzoče, da se o tem ne
razpravlja več. Občinski svet je bil seznanjen z dejstvi, svoje delo pa sedaj mora opraviti
tožilstvo in sodišče.
Boštjan Krivec
Zanima ga kateri kredit odplačuje občina in kako dolgo ga še mora odplačevati in kako je
možno to, da o potni nalogi napisani tako, da se ne ujemajo zaporedne številke z datumi, niso
napisane poti.
Milena Antolin
Kredit, je iz leta 1999 najet pri Banki Koper in bo potekel čez 12 mesecev. Znesek, ki ga mora
občina še odplačati znaša 6000,00€.
Župan Stanko Gregorec
Relacije na potnih nalogih so napisane.
Robert Ščap
Ne ujemajo se zaporedne številke potnih nalogov in datumov.
Milena Antolin
Druge razlage ne vidi, kot to, da je zaposlena v občinski upravi, ki je pisala potne naloge
kakšnega pozabila napisati in ga je pisala za nazaj.
Saša Fras
Zakaj in iz katerega naslova se bodo povečali prihodki od koncesij.
Boštjan Horvat
Prihodki so nekoliko višji zaradi delne povrnitve stroškov in sanacije gozdov, ki so nastali po
žledolomu v letu 2014.
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Pavel Horvat
Zanima ga zakaj je tako nizki indeks pri prihodkih s strani najemnin in za kdaj se predvideva,
da se bo dolg do dobaviteljev zmanjšal.
Boštjan Horvat
Tako nizki indeks pri prihodkih s strani najemnin je deloma zaradi neplačevanja najemnin
predvsem s strani pravnih oseb, vendar se je ta stvar v mesecu juliju dokaj rešila, saj smo z
enim najemojemalcem najemnino že skompenzirali, ena kompenzacija pa je pripravljena in
gre ta teden v izvedbo.
Župan pove, da je dejanski dolg občine manjši, kot ga kaže stanje na saldakontih. V mesecu
juliju je bilo poravnano 15.000€, kar ni razvidno iz izpisa odprtih postavk, pa prav tako se
čaka na rezultat arbitraže za skupno občinsko upravo Lendava, Dobrovnik, Kobilje. V
primeru ugodne rešitve arbitraže, bi se obveznosti do skupne občinske uprave zmanjšale za
Vendar pa v kolikor, bo projekt VRPIC odobren, se bo ta trend obrnil.
Boštjan Krivec
Zanima ga, zakaj še odločbe za financiranje neprofitnih organizacij niso izdane in do kdaj
bodo.
Boštjan Horvat pove, da bodo odločbe izdane najpozneje do 14.08.2014. Društva so pa še
vedno, ko so rabila dotacijo, to povedala na občini in dotacije dobila.
Župan predlaga sklep, da je občinski svet seznanjen z polletno realizacijo proračuna občine
Kobilje za leto 2014 in poročilom nadzornega odbora.
Sklep št. 359
Občinski svet je seznanjen z polletno realizacijo proračuna občine Kobilje za leto 2014 in
poročilom Nadzornega odbora
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Kobilje – Skrajšani postopek
Računovodkinja Milena Antolin predstavi predlog dopolnitve odloka. Pove, da za sprejem
tega odloka v skladu s 84. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/2011) predlaga skrajšani postopek. 84. člen navaja, da občinski
svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi
odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:
- za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
- prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih posameznih določb skladu z
zakonom,
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uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi predpisi države oziroma
občine,
- spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča,
- prečiščena besedila aktov.
V danem primeru gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Občinska uprava predlaga
spremembe zaradi razširitve dejavnosti, kar bo omogočalo znižanje stroškov vzdrževanja
pokopališča.
Predlaga se, da se v odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Kobilje (Ur.l. RS, št. 72/2001) v 16. čl. Doda alineja ki glasi:
• vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice
Samo zaradi tega se bo lahko odbijal vstopni DDV pri prejetih računih za vzdrževanje
pokopališča, ki ga po pogodbi opravlja Pogrebništvo Banfi Veščica. DDV je mogoče odbijati
le pri vhodnih (Pogrebništvo Banfi) in izhodnih računih (izdaja položnic – prispevek za
pokopališče), kjer se obračunava DDV. V poštev pridejo tudi vsa bodoča vlaganja v mrliško
vežico in pokopališče.
Svetnik Boštjan Krivec vpraša, zakaj ni bil ta odlok sprejet že v preteklosti in zakaj bi
glasovali o njem po skrajšanem postopku.
-

Milena Antolin odgovori, da do sedaj to ni bilo urejeno, takoj ko pa smo opazili to
pomanjkljivost se je pripravila sprememba odloka, ki je sedaj na dnevnem redu seje.
Župan da na glasovanje dopolnitev odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Kobilje – Skrajšani postopek.
Sklep št. 360
Sprejme se Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Kobilje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo vseh 6 članov.
SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnikov 23. redne, 10 dopisne in 18. ter 19. izredne seje.
Župan da omenjeno točko na razpravo. Prosi za predloge oz. pripombe glede zapisnikov.
Boštjan Krivec očita občinski upravi, zakaj ne pošlje zapisnikov v 15 dneh po seji
občinskemu svetu.
Župan in Boštjan Horvat se dogovorita in obljubita občinskemu svetu, da se bodo zapisniki
sedaj pošiljali občinskemu svetu 15 dni po seji. Zapisnik 24. seje pa bo poslan najpozneje do
14.08.2014.
Saša Fras pove, da so se na predlog svetnika Boštjana Krivca, en dan pred sejo pogovarjali o
sklepu št.357, ki je bil sprejet na 19. izredni seji in se soglasno odločili, da ta sklep
razveljavijo v celoti in se ga ponovno obravnava v celoti pod točko razno.
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Župan da na glasovanje razveljavitev sklepa št. 357, ki se glasi Občinski svet potrdi sklep, da
se s podjetjem Goričanka Kalamar d.o.o. iz Trdkove sklene pogodba kjer bo navedeno, da se
nakup hladilnice v vrednosti 2000,00€ poračuna z ne zaračunavanjem najemnine. Prav
tako se v pogodbo navede, da je podjetje Goričanka Kalamar dolžno vzdrževati hladilnico in
kriti stroške popravila. Po poteku poračuna najemnine, to je 10 mesecev preide hladilnica v
last občine Kobilje.
Sklep št. 361
Sklep št. 357, ki je bil sprejet na 19. izredni seji in se glasi ˝Občinski svet potrdi sklep, da
se s podjetjem Goričanka Kalamar d.o.o. iz Trdkove sklene pogodba kjer bo navedeno, da se
nakup hladilnice v vrednosti 2000,00€ poračuna z ne zaračunavanjem najemnine. Prav
tako se v pogodbo navede, da je podjetje Goričanka Kalamar dolžno vzdrževati hladilnico in
kriti stroške popravila. Po poteku poračuna najemnine, to je 10 mesecev preide hladilnica v
last občine Kobilje˝, se v celoti razveljavi
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo vseh 6 članov.
SKLEP JE SPREJET.
Župan da na glasovanje potrditev zapisnika 23. redne seje.
Sklep št. 362
Sprejeme se zapisnik 23. redne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo vseh 6 članov.
SKLEP JE SPREJET.
Župan da na glasovanje potrditev zapisnika 10. dopisne in 18. Izredne seje.
Sklep št. 363
Sprejeme se zapisnik 10. dopisne in 18. izredne seje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo vseh 6 članov.
SKLEP JE SPREJET.
Župan da na glasovanje potrditev zapisnik 19. izredne seje
Sklep št. 364
Sprejeme se zapisnik 19. izredne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA so glasovali 4 člani PROTI 2
člana občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Župan Stanko Gregorec da na razpravo 4. točko dnevnega reda.
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Boštjan Krivec postavi vprašanja glede uresničevanja sklepov:
• sklep 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€˝ / zanima ga kako je s tem in ali je
pravilnik že pripravljen
• sklep 334 ˝Občinski svet sprejme sklep, da se prispevek za kanalizacijo za
novogradnje v občini Kobilje ne zaračunava˝ / ali se nov sklep pripravlja
• sklep 335 ˝Občinski svet sprejme sklep, da se prispevek za vodovod za novogradnje v
občini Kobilje ne zaračunava˝ zanima ga kaj se lahko tu ukrene, da bi se prispevek za
priključitev na vodovod lahko obračunal
• sklep 348 ˝Občinski svet občine Kobilje potrdi dokument identifikacije investicijskega
projekta za projekt/program:ŽELEZNA ZAVESA-KOLESARSKI RAJ ki ga je
izdelalo podjetje RRA Mura d.o.o. v mesecu MARCU 2014˝ kdaj bo projekt rešen oz.
kdaj bo kaj več znanega
Boštjan Horvat
• sklep 333 / občinska uprava bo pravilnik pripravila najpozneje do 14.08.2014
• sklep 334 / če želimo zaračunavati priklop na kanalizacijo je potrebno pripraviti nov
odlok in starega razveljaviti (po starem ni možno več zaračunavati priklopa na
kanalizacijo)
• sklep 335 / če želimo zaračunavati priklop za vodovod pri novogradnjah v občini
Kobilje je potrebno pripraviti nov odlok v novi obliki
• sklep 348 / več bo znano v drugi polovici meseca, saj naj bi bili takrat znani rezultati
programa ŽELEZNA ZAVESA-KOLESARSI RAJ in VRPIC
Emil Bukovec postavi vprašanje kako napreduje realizacija 215 sklepa
• sklep 215 ˝ Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da stopi v kontakt z
Mirkom Berdenom o možnosti odkupa hiše˝
Župan pove, da se je poskušala tako kot občinska uprava in on osebno poskušati dogovoriti z
Mirkom Berdenom, toda do dogovora ni prišlo.
Saša Fras opozori, naj seznam, ki ga je pripravila občinska uprava na podlagi sklepa 356 (da
se zberejo podatki o obšolskih dejavnostih naših otrok), dopolni in uredi.
Župan predlaga, da se sprejme sklep, da je občinski svet seznanjen z realizacijo sprejetih
sklepov.
Sklep št. 365
Sprejme se sklep, da je občinski svet seznanjen z realizacijo že sprejetih sklepov
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
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K 5. točki dnevnega reda
VRPIC – informacija o projektu
Župan pove, da je prišla na občino dne 2.7.2014 zahteva za dopolnitev vloge, ki jo je Občina
Kobilje dala na 8. javni poziv. v petek, 25. julija, je potekal že drugi sestanek z ministrom za
gospodarski razvoj in tehnologijo Metodom Dragonjo. V petek 25.7.2014 je bila razprava na
ministrstvu za gospodarstvo kako poteka črpanje sredstev za sofinanciranje investicij po 21.
členu ZFO in 8. javnim pozivom.
Minister Dragonja je na prvem sestanku 17.7. povedal, da obstaja možnost zagotoviti dodatna
sredstva, kar bi omogočilo pozitivno razrešitev vlog ca. 90 občin. Po predlogu ministra bi se
naj občine, ki bi dobile odobrene projekte na 8. javnem pozivu, odpovedale sredstvom po 21.
in 23. členu ZFO, saj bi se pozitivna razrešitev projektnih vlog naj smatrala kot delna
izpolnitev obveznosti sofinanciranja investicijskih projektov občin iz integralnega dela
proračuna. Tistim občinam, katere na 8. javnem razpisu niso bile uspešne, bi zagotovili 2%
sofinanciranje oz. 4% za tiste, katere projekte že izvajajo. Ker na sestanku ni prišlo do
konsenza med predstavniki združenj in ministrstvom, so se dogovorili za ponovni sestanek
25. julija.
Minister Dragonja je na današnjem sestanku izpostavil, da je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo uspelo zagotoviti dodatnih 56 mio. € iz naslova evropskih sredstev, torej
skupaj 86 mio. €, s čemer bo ministrstvo omogočilo sofinanciranje vseh projektov s
popolnimi vlogami. Občine bodo pozive oz. sklepe prejele v sredini avgusta. Kar zadeva
sofinanciranja investicij po 21. in 23. členu ZFO je minister Dragonja povedal, da se bodo
nadaljevala pogajanja z Ministrstvom za finance, saj v proračuni MGRT potrebnih finančnih
sredstev ne morejo zagotoviti v celoti. Ministra Čuferja bo opozoril, da v tem primeru gre za
zakonodajno materijo in iztožljive zneske.
Boštjan Horvat pove, da so bile zahteve za dopolnitve, ki jih je zahtevalo ministrstvo,
absurdne in smešne. Zahtevali so celoten obrazec št. 3, kar pomeni, da je občinska uprava
posredovala tudi neizpolnjene oz. prazne strani, ki se ne nanašajo na naš projekt. Zato smo
ministrstvu svetovali, da pri naslednjih pozivih ravna bolj okolju prijazno, ne zahteva tisk
strani obrazcev, ki jih vlagatelju ni potrebno izpolnjevati. Ena izmed dopolnitev pa bila tudi
ta, da se je odpravila računska napaka v programu oz. obrazcu, ki je sestavni del vloge in ga je
pripravilo ministrstvo. Torej se je odpravila njihova napaka.
Saša Fras vpraša kako je s tožbo.
Boštjan Horvat pove, da je ministrstvo zavrglo vse obtožbe. Naslednji korak je sodišče.
Župan predlaga sklep, da je občinski svet seznanjen z projektom VRPIC in ga da na
glasovanje.
Sklep št. 366
Občinski svet Občine Kobilje potrdi, da je seznanjen z novostmi pri projektu VRPIC
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
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K 6. točki dnevnega reda
Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne komisije
Župan pove, da je bil na spletni strani Občine Kobilje objavljen razpis poziv k podaji
predlogov za člane občinske volilne komisije, saj sedanji komisiji 15.08.2014 poteče mandat.
Na občino sta prispeli dve prijavi, kateri je Statutarno pravna komisija obravnavala dne
28.7.2014. Zato predaje besedo predsedniku Statutarno pravne komisije Saša Frasu.
Saša Fras pove, da je bil danes 29.08.2014 obveščen, da ni zakonske podlage za razpustitev
stare OVK. Prav nasprotno, 3. odstavek 38. člena ZLV namreč celo določa, da če bi članom
volilnih komisij prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca
volitev. Enako izhaja tudi iz priporočil, objavljenih na spletni strani lokalne volitve 2014.
Zato bi morali obstoječi OVK podaljšati mandat do konca teh volitev in le zamenjati
posamezne člane, ki so odstopili (npr. namestnico predsednika, morebitne druge člane).
Potrebno pa je imenovati še dva člana in sicer enega člana in enega namestnika člana, saj
mora OVK šteti osem članov, do sedaj pa jih je imela le 6. Ker pa je namestnica predsednice
Simona Rituper odstopila, mora občinski svet Občine Kobilje izglasovati novega
podpredsednika OVK Občine Kobilje.
Statutarno pravna komisija je na svoji seji dne 28.07.2014 ugotovila:
• na Občino Kobilje sta pravočasno prispeli dve prijavi za člane OVK
• dobili so odstopno izjavo podpredsednice OVK Občine Kobilje
• dobili so soglasje k imenovanju za podpredsednika OVK Kobilje s strani Daniela
Kovača
Kar pa se tiče prijav za dodatnega člana in namestnika, pa je bila ena vloga popolna in sicer
od Tadeje Toplak. V drugi prijavi, pa sta bili dve soglasji za imenovanje člana in sicer
Marjete Vugrinec in Slavka Korošca v OVK. Nobena od teh vlog ni bila popolna, saj ni
vsebovala predlagatelja, ki predlaga člana v OVK. Predlaga, da se preveri 38 čl. zakona pred
4 leti, ki določa številčno zasedbo OVK. Če je potrebno imenovanje dodatnih dveh članov v
OVK lahko to svet stori tudi na dopisni seji.
Boštjan Krivec predlaga, da v kolikor je potrebno povečati število članov v OVK, naj ima
prednost vloga kandidatke Tadeje Toplak, katera je bila popolna.
Saša Fras
Kandidata, katera nista poslala popolne vloge, ju naj občinska uprava kontaktira in ju seznani
s pogoji in omejitvam, ki jih ima član OVK ter naj se sama, med sabo dogovorita, kateri bo
kandidiral.
Na podlagi prispelih prijav, ki jih je statutarno pravna komisija pregledala, predlaga svetu, da
se razreši funkcija dosedanji podpredsednici OVK Občine Kobilje Simoni Rituper, ki je
podala pisno izjavo o odstopu ter imenuje funkcijo novemu namestniku predsednika OVK
Občine Kobilje Danielu Kovaču, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so potrebni za to funkcijo.
Župan predlaga, sklep da se razreši funkcija dosedanji namestnici predsednika Občinske
volilne komisije Občine Kobilje Simoni Rituper in sklep, da se za namestnika predsednika
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Občinske volilne komisije Občine Kobilje imenuje Daniel Kovač uni. dipl. prav. Jagodišče
10, 9232 Črenšovci.
Sklep št. 367
Občinski svet razreši funkcijo namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine
Kobilje Simoni Rituper na podlagi pisne odstopne izjave, ki jo je prejela statutarno pravna
komisija ter imenuje novega namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine
Kobilje Daniela Kovača
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
K 7. točki dnevnega reda
Praznovanje občinskega praznika
Župan pove, da bo v sklopu praznovanja občinskega praznika, dne 31.08.2014 slavnostna
seja, kjer se bodo podelila tudi občinska priznanja. Občinska priznanja se podeljujejo v skladu
s statutom Občine Kobilje in to vsaki dve leti. V ta namen je bil tudi objavljen javni razpis
(spletna stran in interni kanal občine), s pozivom za občane, organizacije ali podjetja iz
Občine Kobilje, da dajo pobude za podelitev občinskih priznanj. Prijave, ki so prispele v roku,
je obravnavala Komisija za občinska priznanja.
Svetnik Darko Gjerek, ki danes ni prisoten na seji, je poslal vsem svetnikom in občinski
upravni dopis, kjer nasprotje slavnostni seji in praznovanju občinskega praznika z razlogom,
da na občini trenutno ni razlogov za slavje zaradi prijave na policiji suma storitve kaznivega
dejanja in želi, da bi tudi o tem svetniki debatirali.
Župan meni, da to niso argumenti, zakaj ne bi bila slavnostna seja, predvsem pa, da ljudje in
organizacije, ki si zaslužijo občinska priznanja, zaradi svojega delovanja v korist občine, da le
teh ne bi prejeli.
Župan pove, da se je svetnik Pavel Horvat odpovedal funkciji predsednika Komisije za
občinska priznanja. Sedaj so se sestali vsi člani omenjene komisije, brez Pavla Horvata in
pregledali predloge za podelitve občinskih priznanj za leto 2014. Besedo predaja Janiju
Gašpariču podpredsedniku Komisije za občinska priznanja.
Jani Gašparič pove, da so na javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih
priznanj za leto 2014 so prispele štiri pisne vloge. Delovna seja je potekala v prostorih Centra
za izvajanje kulturne dejavnosti, v sejni sobi Občine Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje v
ponedeljek 28.07.2014 ob 19.30 uri.
Komisija v sestavi Jani Gašparič (podpredsednik), Dejan Penhofer (član) in Ivica Fras
(članica).
Komisija je na seji odločala o podelitvi Naziv častnega občana Občine Kobilje, Plakete
Občine Kobilje in Pisnega priznanja Občine Kobilje, kot sledi naslednjim predlogom:
Pisno priznanje Občine Kobilje prejme:
•

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOBILJE (predlagatelj Avgust Gjerek in Pavel Nemet) za
aktivno delovanje v Občini Kobilje in 20 obletnici delovanja
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Plaketo Občine Kobilje prejme:
•

ANTOLIN STANKO (predlagatelj Kulturno društvo Kobilje) za aktivno sodelovanje pri
kulturnih prireditvah in dolgoletnemu vodenju medobčinske prireditve Družina poje

Naziv častnega občana Občine Kobilje prejme:
Ivan Sajko (predlagatelj OŠ Kobilje, ki jo zastopa ravnateljica Milena Ivanuša in društvo
Upokojencev) za dolgoletno delovanje na pedagoškem področju v OŠ Kobilje in sodelovanju
v različnih društvih
Boštjan Horvat pove, da se je na občini oglasil svetnik Darko Gjerek in še enkrat prosil, naj se njegov
predlog, glede svečane seje ob občinskem prazniku in podelitve občinski priznanj debatira na seji, saj
sam ne bo mogel biti prisoten na seji.
Razprava na predlagano temo se ni razvila, zato župan predlaga glasovanje.
•

Saša Fras predlaga, da se za predlagane kandidate za občinska priznanja glasuje ločeno, za vsakega
posebej.
Župan, da na glasovanje predlog, da se Društvu upokojencev podeli pisno priznanje Občine Kobilje za
aktivno delovanje v občini in ob 20. letnici delovanja društva.
Sklep št. 368
Občinski svet sprejme sklep, da se Društvu upokojencev podeli pisno priznanje Občine Kobilje za
aktivno delovanje v občini in ob 20. letnici delovanja društva.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Župan, da na glasovanje predlog, da se plaketa Občine Kobilje podeli Antolin Stanku za aktivno
sodelovanje pri kulturnih prireditvah in dolgoletnem vodenju medobčinske prireditve Družina poje.
Sklep št. 369
Občinski svet sprejeme sklep, da Stanko Antolin prejeme plaketo Občine Kobilje za aktivno
sodelovanje pri kulturnih prireditvah in dolgoletnemu vodenju pri medobčnski prireditvi Družina
poje.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Župan, da na glasovanje predlog, da naziv častnega občana Občine Kobilje prejeme Ivan Sajko za
dolgoletno delovanje na pedagoškem področju v OŠ Kobilje in sodelovanju v različnih društvih.
Sklep št. 370
Občinski sprejme sklep, da naziv častnega občana prejme Ivan Sajko za dolgoletno delovanje na
pedagoškem področju v OŠ Kobilje in sodelovanju v različnih društvih.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
pa 1 član občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
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Saša Fras pojasni, da je glasoval proti zato, ker meni da ljudje, ki imajo zasluge v prejšnjem sistemu,
da so neetično ravnali ob mnogih situacijah si ne zaslužijo naziva častni občan.

K 8. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Župan predlaga razpravo, predlogi in pobude.
Boštjan Krivec
Predlaga, da se v okviru sredstev, ki jih bo občina pridobila v okviru 21. člena ZFO sprejme
sklep, da Občina Kobilje za leto 2014 pristopi, k obnovi oz. izgradnji novega mostu pri
tovarni.
Boštjan Horvat pove, da v kolikor bo projekt VRPIC rešen pozitivno, občina ne bo upravičena
do sredstev 21. člena. Odgovor ministrstva se pričakuje v mesecu avgustu. Vezani pa smo na
odgovor ministrstva.
Boštjan Krivec predlaga, da se še v tej sestavi opravi prvo branje spremenjenega odloka o
nadomestilu o uporabi stavbnih zemljišč v Občni Kobilje. Glede na to, da se mandat
sedanjemu občinskemu svetu izteka, bi bilo smiselno, da se glede na to, da je ta odlok
vsebinsko zahteven in bi sigurno trajalo precej časa, preden bi ga novi svet potrdil. Predlaga,
da se sprejme sklep, da se na naslednji redni seji pripravi prvo branje o spremembi odloka o
nadomestilu stavbnih zemljišče v Občini Kobilje.
Na temo se razvije debata.
Po končani razpravi župan predlaga, da občinski svet glasuje o predlogu Boštjana Krivca, da
se sprejme sklep, da do naslednje redne seje občinska uprava pripravi predlog spremembe
odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča – prvo branje ter predlog sklepa o spremembi
višine točke (10%) in da se doda člen, da se vrednost točke avtomatično usklajuje z inflacijo.
opravi prvo branje spremenjenega odloka o nadomestilu o uporabi stavbnih zemljišč v Občini
Kobilje.
Sklep št. 371
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da do naslednje redne seje pripravi predlog odloka o
nadomestilu stavbnega zemljišča – prvo branje v Občini Kobilje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Župan da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 372
Občinski svet zadolži občinsko upravo da do naslednje seje pripravi predlog sklepa o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabnost stavbnega zemljišča v Občini Kobilje
tako, da predvideva 10% zvišanje vrednosti točke in se doda člen, da se vrednost točke
avtomatično uskladi z inflacijo.
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Boštjan Krivec predlaga, da se glede Zadružnega doma pripravi vizija uporabe objekta, če ne
bo potrjen projekt VRPIC in ga ne bo porušila.
Župan pove, da so bile glede Zadružnega doma že opravljene številne študije in debate. Vsi
strokovnjaki so bili složni, da obnova starega dela objekta ni smiselna, saj bi bila dražja od
novogradnje. Sama stavba pa nima zgodovinske vrednosti.
Saša Fras pove, da ni smiselno vlagati denarja v stari objekt.
Župan da na glasovanje predlog sklepa, da se pripravi vizija uporabe objekta Zadružni dom.
Predlog sklepa
Občinski svet zadolži občinsko upravo naj pripravi vizijo uporabe objekta Zadružni dom
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je glasoval 1 član občinskega
sveta PROTI so bili 4 in VZDRŽAN je bil 1. SKLEP NI SPREJET.
K 9. točki dnevnega reda
Razno
Župan da besedo Boštjanu Horvatu
Boštjan Horvat seznani občinski svet, da je najemojemalec garaže v Lendavi garažo
pripravljen kupiti. Vendar je občina dolžna poskrbeti za cenitev garaže in objaviti javni razpis.
Glede na stanje garaže pa ne ve, če je smiselna cenitev, saj je vrednost garaže zelo majhna,
cenitev pa draga.
Glede prodaje garaže se razvije debata.
Boštjan Horvat predlaga, da najemojemalca vpraša, če pripravljen urediti cenitev garaže.
Župan predlaga sklep, da v kolikor najemojemalec uredi cenitev garaže, se garaža proda.
Sklep št. 373
Občinski svet sprejme sklep, da če najemojemalec uredi cenitev garaže, se garaža proda.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6. članov občinskega sveta ZA je
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.

glasovalo 6 članov

Boštjan Krivec ima naslednje pripombe in vprašanja:
1. očita občinski upravi, zakaj vabila in gradivo za seje niso objavljeni v občinskih
medijih. Seje občinskega sveta so javne in morajo biti tudi javno objavljene v
občinskih medijih. Na sejo lahko pride kdor koli. Želi pa tudi, da se mu pripravi lista
prisotnosti na sejah občinskega sveta v mandatu 2010-2014.
2. Boštjan Krivec je zahteval od občinske uprave, da mu pripravi tabelo odsotnosti za
zaposlene na občini in razloge za odsotnost.
3. Zanima ga še, zakaj gradivo, ki ga je poslal na občino in je označeno kot gradivo za
seje občinskega sveta ni med gradivom sej, ki je objavljeno na spletni strani. In kako
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4.
5.
6.
7.

se v občinski upravi vodi oz. označuje vhodna pošta. Pove, da vsega ni priloženega ter
zahteva, da se njegovo poslano gradivo, priloži zapisnikom.
Zahteva, da mu občinska uprava pripravi seznam prodanih nepremičnin, zraven pa naj
bo navedena prodajna cena.
Boštjana Krivca zanima, koliko prireditev se je izvedlo v novi dvorani od njene
izgradnje pa do danes in če se lahko zaračuna uporaba dvorane.
Zanima pa ga tudi koliko neplačanih zapadlih terjatev s strani občanov je bilo plačanih
na podlagi poslanih opominov in kolikšen je znesek odprtih postavk.
predlaga, da bi občinski svet razpravljal o sprejetem sklepu št.357 Občinski svet
potrdi sklep, da se s podjetjem Goričanka Kalamar d.o.o. iz Trdkove sklene pogodba
kjer bo navedeno, da se nakup hladilnice v vrednosti 2000,00€ poračuna z ne
zaračunavanjem najemnine. Prav tako se v pogodbo navede, da je podjetje Goričanka
Kalamar dolžno vzdrževati hladilnico in kriti stroške popravila. Po poteku poračuna
najemnine, to je 10 mesecev preide hladilnica v last občine Kobilje. Ker sklep ni bil
sprejet na podlagi pravil navedenih v poslovniku občine Kobilje.

Odgovori na pripombe in vprašanja
1. Boštjan Horvat pove, da so bila do sedaj vsa vabila in gradivo za seje do sedaj
objavljena na Lex Localisu. Po opozorilu svetnika Boštjana Krivca pa je bilo vabilo za
24. redno sejo objavljeno v občinskih medijih. Od sedaj naprej, bo tako za vse
prihodnje seje. Kar se tiče liste prisotnosti, pa je na vseh zapisnikih sej naveden
seznam prisotnih in odsotnih na sejo.
Saša Fras predlaga, da so zapisniki objavljeni na spletni strani občine, kjer je razvidna
lista prisotnosti na sejah. Predlaga tudi, da bi sedaj na koncu mandata vsem občanom
dostavili seznam sprejetih sklepov, kjer naj bo tudi razvidna njihova realizacija, da
bodo gospodinjstva tudi dobila vpogled o čem se je občinski svet odločal in
pogovarjal. Na Kobilju je dosti starejših ljudi, ki se ne poslužujejo spleta, kjer bi si
zapisnike sej lahko pogledali.
Glede tiska seznama sklepov se razvije debata, da bi bilo dobro občane seznaniti z
delom občinskega sveta v mandatu 2010-2014, vendar se pojavlja vprašanje kolikšen
strošek to predstavlja za občino, saj samo en seznam sklepov obsega 33 strani.
Predlaga se, da se do naslednje seje občinska uprava pridobi ponudbo, kolikšen strošek bi
predstavljal tisk seznama sklepov za mandat 2010-2014.
2. Boštjan Horvat pove, da je občinska uprava pripravila tabelo odsotnosti, vendar
pristojnost vpogleda v te podatke nima občinski svet, temveč samo nadzorni odbor.
Kljub temu, bo pripravljeno gradivo dala v vpogled po seji, vendar je gradivo potrebno
vrniti.
Boštjan Krivec nasprotuje tem trditvam, dokler je nekdo javni uslužbenec, je dolžan
pokazati, na kakšen način se porabljajo sredstva.
3. Boštjan Horvat pove, da je vsebina, iz gradiva za sejo, navedena v zapisnikih.
Manjkajoče gradivo bo občinska uprava dopolnila in uredila.
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4. Boštjan Horvat mu pove, da zaradi pomanjkanja časa (2 dni), občinski upravi ni
uspelo pripraviti želenih podatkov, da pa jih bo občina pripravila in jih dodala k
zapisniku.
Župan opozori Boštjana Krivca, da je tudi v občinski upravi potreben določen čas, da
se neko delo opravi, glede na to, da smo zahtevo za pripravo podatkov o prodanih
nepremičninah dobili 2 dni nazaj.
Boštjan Krivec očita, da zapisniki in gradivo za seje tudi ni poslano pravočasno ter da
se tudi oni sami morajo pripraviti na sejo. Če bi bilo gradivo bilo poslano prej kot v 8
dneh bi zahteve, ki bi jih naj pripravila občinska uprava bile poslane prej.
Boštjan Horvat in župan povesta, da bodo od sedaj zapisniki napisani v roku 14 dni po seji.
5. Boštjan Horvat pove, da točnega podatka ( niso se beležile prireditve) ni, lahko pa se
dobi približen podatek. V dvorani niso samo proslave, temveč poroke, sestanki,….
Občinska uprava bo pripravila približen podatek koliko prireditev je bilo v dvorani.
Najemnina oz. uporabnina pa se ne sme zaračunavati zaradi DDV ja.
Župana zanima, koliko negativnih oz. pozitivnih mnenj je Boštjan Krivec slišal glede
dvorane.
Boštjan Krivec pove, da ni slišal nobenega mnenja, ne negativnega, ne pozitivnega
6. Boštjan Horvat pove, da dokler ne bodo knjigovodsko urejene stvari, kar se tiče
prijave kaznivega dejanja, občinska uprava nima realnih podatkov o zapadlih
obveznostih in ne more pošiljati opominov in zahtevati izvršb. Pogodba z izvajalcem
za izvršbe Izvršba d.o.o. pa je bila podpisana 23.06.2014.
Glede dejanskega stanja dolžnikov se razvije debata, kako rešiti nastalo situacijo in kako priti
do dejanskega stanja dolžnikov.
Župan pove, da zaradi oškodovanja občine in vseh občanov se trenutno ni odločil za
zaposlitev strokovnega delavca v občinski upravi. Na ta račun bo občina privarčevala cca
8.000,00 €. To ni izgovor, vendar se zaveda situacije in želi vsaj na ta način doprinesti v
občinsko blagajno nekaj sredstev, za katere je bila občina oškodovana.
7. Boštjan Krivec pove, da sklep ni bil sprejet v skladu s poslovnikom občine Kobilje,
namreč gradivo je bilo podano šele na sami seji, kar ni v skladu s poslovnikom. Za
nakup hladilnika bi bil potreben razpis. Boštjan Krivec izpostavlja, da Občina Kobilje
trenutno nima podlage, za takšno obliko financiranja.
Boštjan Horvat potrdi in pove, da je v pripravi pravilnik, ki bi takšno obliko financiranja
omogočil.
Župan izpostavi, da je bil sklep sprejet v prepričanju, da je to najboljše za ohranitev tako
delovnih mesta v trgovini, kot tudi ohranitev same trgovine. Občina bi s tem pridobila
hladilnico v last, s katero bi razpolagala tudi druga društva.
Razvije se kratka debata.
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Župan seznani občinski svet, da je na občino prispela prošnja Društva oračev za
sofinanciranje. Predlog za sofinanciranje da na razpravo.
Na temo se razvije kratka debata. Občinski svet se strinja, da sofinanciranja ne bo odobril, saj
tudi drugim prosilcem niso odobrili sredstev.
Župan pove, da so klicali iz CSD Lendava, da je potrebno občana Christiana Stefana Gasper
namestiti v ustrezno ustanovo. Ker sam nima dovolj sredstev, za plačilo nastanitve, mora
delež njegove nastanitve plačati občina. Ker v tistem trenutku, ko ga je bilo potrebno
nastaniti, ni bilo prostora v ustanovi, pri kateri bi potem občina lahko vložila v zemljiško
knjigo prepoved do odtujitve premoženja, so na CSD predlagali, da se ga namesti v OZARO
Murska Sobota, vendar tukaj občina ne more vložiti prepoved do odtujitve premoženja s tem,
da so storitve namestitve v OZARI dosti cenejše. Z OZARO potrebno podpisati pogodbo o
sofinanciranju.
Na temo se razvije krajša debata.
Župan predlaga sklep, da se z OZARO podpiše pogodba sofinanciranju namestitve Christiana
Stefana Gasperja do konca leta 2014
Sklep št. 374
Občina Kobilje podpiše pogodbo z OZARO o sofinanciranju namestitve Christiana
Stefana Gasperja do konca leta 2014

Seja končana ob 23.15 uri

Zapisala:
Simona Bukovec

Župan:
Stanko Gregorec

Priloga:
• Prodane parcele
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Prodane parcele
PRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA – zgradb in poslovnih prostorov
Stvarno premoženje
Trisobno stanovanje v drugi etaži
Kobilje 35/a
Trisobno stanovanje v tretji etaži
Kobilje 35/a
Trisobno stanovanje v tretji etaži
Kobilje 35/a

EUR
Prodajna vrednost

Parc. Št. / podvložek

v izmeri
m2

k.o.

Vrednost na podlagi
cenitve

podv. 1820/6

64,78

Kobilje

27.370,00

27.330,00

podv. 1820/3

70,35

Kobilje

27.390,00

27.390,00

podv. 1820/4

66,30

Kobilje

27.370,00

27.370,00

PRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA – zemljišča
Stvarno premoženje

Parc. Št. / podvložek

Nepozidano stavbno zemljišče
Kmetijsko zemljišče (travnik)

parc. št. 3132
parc. št. 4446/0

v izmeri
m2
501 m2
710 m2

k.o.
Kobilje
Kobilje

Vrednost na podlagi
cenitve
2.484,96
410,03

EUR
Prodajna vrednost
2.500,00
410,03
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Trisobno
stanovanje v
drugi etaži
Kobilje 35/a pri
podvložku
1820/6 k.o.
Kobilje v izmeri
64,78 m2
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Trisobno
stanovanje v
tretji etaži z
naslovom
Kobilje 35/a pri
podvložku
1820/3 k.o.
Kobilje v izmeri
70,35 m2
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Trisobno
stanovanje v
tretji etaži
Kobilje 35/a pri
podvložku
1820/4 k.o.
Kobilje v izmeri
66,30 m2
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Kmetijsko
zemljišče, parc.
št. 3132 k.o.
Kobilje,
površine 501 m2
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Kmetijsko
zemljišče, parc.
št. 4446/0 k.o.
Kobilje,
površine 710 m2
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