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

Datum:03.09.2014
ZAPISNIK
20. izredne seje občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila 29. avgusta 2014 ob 16.00 uri
v sejni sobi občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OČINSKEGA SVETA IN ŽUPAN: Jani Gašparič, Tomaž Ferencek,
Darko Gjerek, Pavel Horvat, Boštjan Krivec, Emil Ferencek in Stanko Gregorec
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: svetovalec župana III Boštjan Horvat, Robert Ščap
predsednik NO, ravnateljica OŠ Kobilje Milena Ivanuša, Simona Bukovec, Slavko Korošec
predsednik OO Desus
ODSOTNI: Saša Fras
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga v sprejetje
dnevnega reda, ki je bil poslan z vabilom.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev DIIP-a Preplastitev občinske ceste križišče – vinogradniška hišica
2. Potrditev ekonomske cene vrtca Kobilje
3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kobilje za leto 2014
Sklep št. 376
Sprejme se predlagani dnevni red 20. izredne 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 DIIP-a Preplastitev občinske ceste križišče – vinogradniška hišica
Župan Stanko Gregorec pove, da je na državni ravni prišlo do sprememb financiranja za
investicije po 23. člen zakona o sofinanciranju občinskih investicij. Predlaga, da več na to
temo pove svetovalec župana Boštjan Horvat.
Boštjan Horvat pove, da je bil na izobraževanju na temo Navodila občinam glede oddaje
načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZIPRS v letu 2014.
Sredstva namenjena občinam za sofinanciranje občinskih investicij so se bistveno zmanjšala.
Od predvidenih 55.000€ je Občina Kobilje upravičena le do 27.000,00 €. Investicijo, mora
občina plačati v celoti. Polovico sredstev bo dobila v letu 2014, polovico pa šele v letu 2015.
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Pogoj za izplačilo, predvidenih sredstev pa je plačan račun izvajalca, ter seveda izvedena
investicija. Dokumentacijo za pridobitev sredstev je potrebno vložiti do 01.09.2014.
Boštjana Krivca zanimajo naslednje stvari:
1. Kako je s stroški plačila, ko bomo dejansko kreditirali državo, saj bo drugo polovico
sredstev namenjenih investiciji izplačala komaj v letu 2015
2. Pri gradnji Pomurskega vodovoda so tovornjaki in težka gradbena mehanizacija
dodatno uničili občinsko cesto od križišča v gozdu, do vasi. Zanima ga, če bo občina
dobila kaka finančna sredstva za povračilo škode na cesti.
3. Zanima ga ali je v obnovo ceste vključeno tudi čiščenje jarkov
4. Kaj pomeni financiranje obnove ceste za občinski proračun v primeru, da bo projekt
VRPIC odobren in ali bo občina imela dovolj finančnih sredstev za financiranje
obnove ceste in lastnega deleža pri projektu VPRPIC
5. Zanima ga, če je občina pridobila ponudbe več izvajalcev za obnovo ceste
Boštjan Horvat odgovori:
1. Država ne bo povrnila nobenih stroškov, ki bi jih imela občina v zvezi z plačilom
računa. Pogoje postavlja država, na občinah pa je ali sprejmemo pogoje, ki jih je
država dala in izkoristimo sredstva za investicije ali pa ne gremo v investicije.
2. Predlog za povračilo škode na občinski cesti je bil podan na eni od koordinacij
Pomurskega vodovoda. En del financiranja sanacije ceste, se bo financiral iz projekta
Pomurski vodovod (cesta po Sv. Martinu v dolžini cca100m).
Župan pove, da je vprašanje, kaj bo rekla država, saj del ceste katerega nameravamo
sanirati ni bil uničen samo s strani tovornjakov in težke gradbene mehanizacije pri
gradnji Pomurskega vodovoda.
Emil Bukovec pove, da za je za slabo stanje te ceste krivo tudi to, da se dosti
tovornjakov vozi po občinski cesti, policija, jim pa ne izreče kazni, temveč samo ustno
opozorilo.
3. V ponudbah, za preplastitev občinske ceste, ni predvideno čiščenje jarkov, vendar se v
času izvajanja del nameravamo dogovoriti, tudi o izvedbi teh del.
4. Župan pove, da v kolikor bo odobren projekt VRPIC in bo občinski svet potrdil
predlog preplastitve občinske ceste bo morala občina vzeti kredit.
5. Boštjan Horvat pove, da je že občina pridobila ponudbe več izvajalcev.
Pavel Horvat predlaga, da bi bilo smiselno pri obnovi ceste pri Sv. Martinu najprej narediti
izkop, narediti podlago za asfalt in šele nato preplastitev, saj sama preplastitev ni rešitev, ker
se cesta na delih, za katere je bil podan predlog za preplastitev useda. Seveda je pa vprašanje,
kolikšno bi bilo odstopanje v ceni, za predlagano sanacijo ceste.
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Župan Stanko Gregorec
Očita Pavlu Horvatu, da ni z ničemer in nobenim delom občine zadovoljen ter da dobro ve,
kaj o njem govori okoli po vasi. Zahteva, da če ima kaj proti njemu povedati oz. ga kaj moti,
naj pride do njega, da se pogovorita na štiri oči. Tudi sedaj, ko je občina pripravila predlog o
preplastitvi ceste z asfaltom, ima komentarje, ki se mu ne zdijo primerni ter zahteva od njega
naj se le teh vzdrži.
Pavel Horvat
Njegova pravica in tudi dolžnost kot občinskega svetnika je, da izrazi svoje mnenje ter poda
predloge, ki se mu zdijo primerni. Zato so mu tudi volivci namenili toliko glasov, da je bil
izvoljen za občinskega svetnika. S tem, da je izrazil svoje mnenje, da v kolikor bodo finančna
sredstva dopuščala, naj se naredi kvalitetnejša izvedba cestišča , ne vidi nič spornega.
Boštjan Horvat pove, da bi bilo potrebno še pridobiti ponudbe za obnovo ceste, kjer bi bil v
ponudbo tudi vključen izkop, ureditev podlage in preplastitev. Le tako bi vedeli, kolikšna je
cenovna razlika.
Podžupan Jani Gašparič pove, da se trudimo iz projektov potegniti maksimum in da je
narejeno čim več.
Pavel Horvat predlaga, da v kolikor občinski svet potrdi predlagano preplastitev ceste, bi bilo
smiselno, da se izvede kvalitetnejša varianta. V kolikor bi ta dražja varianta preveč odstopala
od predvidenih finančnih sredstev, se pa naj naredi krajša razdalja ceste.
Boštjan Krivec očita občinski upravi, da če bi bila dokumentacija pravočasno pripravljena, bi
imel občinski svet možnost za razpravo o odločitvi sofinanciranja po 21. členu. Sedaj je pa
občinski svet postavljen pred dejstvo ali sprejmejo predlagano investicijo ali ne.
Župan ne sprejema tega očitka, saj so se vse aktivnosti glede na sofinanciranje po 21. členu
dogajale v mesecu avgustu.
Boštjan Horvat tudi pove, da predpostavke, ki so bile povedane na 24. redni seji, da kdor dobi
odobrena sredstva za projekt, ni upravičen do sofinanciranja sredstev po 21. členu ne drži.
Župan predlaga sklep, da se potrdi DIIP / Preplastitev občinske ceste križišče-vinogradniška
hišica.
Sklep št. 377
Občinski svet potrdi DIIP Preplastitev občinske ceste križišče – vinogradniška hišica
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET
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K 2. točki dnevnega reda
Potrditev ekonomske cene vrtca
Župan da besedo ravnateljici.
Ravnateljica Milena Ivanuša
Ravnateljica pove, da so se v vrtcu spremenili normativi pri številu otrok in normativi pri
številu zaposlenih. Normativi so se povečali. Problem je pa prostorski normativ, s tem da
bodo ta problem reševali tako, da se bodo posluževali telovadnice in garderobe. Na podlagi
prve variante izračuna, ki so jo pripravili v šoli, je prišlo do zelo velikega odstopanja v
ekonomski ceni vrtca med 1. in 2. starostno skupino. Do velike razlike je prišlo zaradi števila
otrok v določenem oddelku. Po posvetu na ministrstvu in drugih vrtcih, so še naredili drugo
varianto izračuna, kjer so sorazmerno razdelili stroške na število otrok, kjer pa ta razlika med
oddelki ni tako velika.
Predlog 1:
1. Starostno obdobje cena: 425,10€
2. Starostno obdobje cena: 258,26€
Predlog 2:
1. Starostno obdobje cena 323,44€
2. Starostno obdobje cena 306,67
Prav tako na podlagi predlagane metodologije prosi občinski svet Občine Kobilje, da potrdi
sklepe o obračunavanju odsotnosti otrok, sklep o poslovalnem času vrtca in fleksibilni
normativ v 2. starostnem obdobju:
1. Pri dan otrokove odsotnosti živil ne odračunavamo, razen v primeru počitnic, ko že
starši v naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec
2. Naslednjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, odračunamo stroške živil, za
vse vrste odsotnosti
3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom, se
staršem za prvi dan ne obračuna nič, za naslednjih 5 dni stroški živil, za ostale
naslednje dni pa se odračunajo staršem oskrbni dnevi, ki bremenijo občino Kobilje.
4. Za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilom, se
staršem obračuna 25% od deleža plačila po odločbi.
5. Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga potem ponovno vpišejo, se
zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno –
odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega
izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh mesecev.
6. Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz
vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila. Stroške zmanjšane za stroške živil, plača
Občina Kobilje.
7. Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovalni čas vrtca, ko je izkazana potreba staršev
otrok najmanj za dva otroka. Obratovalni čas – poslovalni čas vrtca je od 6.30 do
15.30 ure.
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8. Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca v mesecu juliju ali avgustu je vsaj 5
prijavljenih otrok.
9. V primeru manjšega števila prijavljenih otrok od pet imajo starši možnost začasnega
izpisa otroka iz vrtca in vpisa v drug vrtec.
10. Sprejem sklepa, da se najvišje število otrok v oddelku 2. Starostnega obdobja poveča
za največ 2 otroka.
11. Poslovalni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 6.30 do 15.30 ure.
Župan pripomni, da ni v redu, da so občine samo dolžne financirati, soodločati pa ne morejo
nič. Predlagano točko da župan na razpravo. Po krajši debati da župan na glasovanje predlog
sklepa, da se sprejme ekonomska cena vrtca za šolsko leto 2014/2015 za 1. starostno obdobje
323,44€ in za 2. starostno obdobje 306,67€ in da se sprejmejo sklepi na podlagi predlagane
metodologije in da občinski svet potrdi predlagane sklepe o obračunavanju odsotnosti otrok,
sklep o poslovalnem času vrtca in fleksibilni normativ v 2 starostnem obdobju.
Sklep št. 378
Sprejme ekonomska cena vrtca za šolsko leto 2014/2015 za 1. starostno obdobje 323,44€
in za 2. starostno obdobje 306,67€ in sprejmejo se sklepi na podlagi predlagane
metodologije sklepi o obračunavanju odsotnosti otrok, sklep o poslovalnem času vrtca
in fleksibilni normativ v 2 starostnem obdobju.
K 3. točki dnevnega reda
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kobilje za leto 2014
Župan Stanko Gregorec pove, da se prodaja parcela parc. št. 3121 v velikosti 501 m2, ki je
zazidljiva parcela. Prodajano parcelo je občina prodala sedanjima lastnikoma, da bi na parceli
gradila, saj je cilj občine čim več mladih družin.
Boštjan Horvat pove, da je danes izvedel, da je prodaja preklicana. V kolikor bi občina želela,
parcelo kupiti nazaj, je velik strošek davek, ki znaša 25%. Tisti trenutek, ko se je prodajalo, se
je izvajal velik pritisk, da se parcela čim prej proda. V sami pogodbi pa ni zaznambe, o
prepovedi prodaje po višji ceni. Če želi občina kupiti parcelo nazaj, je potrebna ponovna
cenitev parcel.
Boštjana Krivca zanima, kolikšni bi bili stroški nakupa parcele in očita občinski upravi, da ni
v pogodbi klavzule glede prodaje zemljišča. Bilo bi negospodarno, če bi občina parcelo kupila
po 2x višji ceni, kot so jo kupili. Svetuje, da se občinska uprava posvetuje pri pravni službi,
kako zavarovati občinsko premoženje.
Boštjan Horvat mu pove, da cenitev stane cca 200,00€, davek 500€ zraven bi še bili stroški
notarja in se strinja, da je občinska uprava tukaj naredila napako, da ni v pogodbo vnesla
klavzule glede prodaje zemljišča, ter zaščitila interese občine.
Darko Gjerek pove, da ko se je pripravljala pogodba in samo gradivo za prodajo omenjene
parcele, se je pripravljalo v dobri veri in dobrim namenom, da se omogoči gradnja hiše mladi
družini.
Župan predlaga, da se za to točko pripravi gradivo in informacije za naslednjo redno sejo.
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Zapisala:
Simona Bukovec

Župan:
Stanko Gregorec
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