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

Datum:26.06.2014
ZAPISNIK
19. izredne seje občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila 19.junija 2014 ob 17.00 uri
v sejni sobi občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OČINSKEGA SVETA IN ŽUPAN: Jani Gašparič, Saša Fras, Tomaž
Ferencek, Darko Gjerek, Pavel Horvat, Stanko Gregorec
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: svetovalec župana III Boštjan Horvat, ravnateljica OŠ
Kobilje Milena Ivanuša, računovodkinja OŠ Kobilje Darja Meckar, Simona Bukovec
ODSOTNI: Emil Bukovec, Boštjan Krivec
SEJO VODIL: podžupan Jani Gašparič
Podžupan Jani Gašparič pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga, da se dnevni,
ki je bil poslan z vabilom spremeni in sicer tako, da se doda 6. točka obravnava vloge
trgovine zaradi investicije.
Predlagani spremenjeni dnevni red:
1. Obravnava in sprejem Finančnega in kadrovski načrta javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kobilje za leto 2014
2. Soglasje k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Kobilje za šolsko leto 2014/2015
3. Soglasje k sistematizaciji delovnega mesta VOZNIK IV (J034089) in zaposlitvi
javnega uslužbenca
4. Obravnava in odobritev vlog OŠ Kobilje za finančno pomoč za avtobusni prevoz
v Trbovlje na državno prireditev Žogarija 2014 in finančno pomoč pri izvedbi
šole v naravi
5. Financiranje obšolskih dejavnosti otrok iz občine Kobilje (glasbene šole, judo,
plesne šole…)
6. Vloga trgovine o ne zaračunavanju najemnine zaradi investicije (nabava
hladilnice v trgovini)
Podžupan da predlagani spremenjeni dnevni red na glasovanje.
Sklep št. 351
Sprejme se spremenjeni dnevni red 18. izredne seje občinskega sveta Občine Kobilje.
Predlagani spremenjeni dnevni red:
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1. Obravnava in sprejem Finančnega in kadrovski načrta javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kobilje za leto 2014
2. Soglasje k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Kobilje za šolsko leto
2014/2015
3. Soglasje k sistematizaciji delovnega mesta VOZNIK IV (J034089) in
zaposlitvi javnega uslužbenca
4. Obravnava in odobritev vlog OŠ Kobilje za finančno pomoč za avtobusni
prevoz v Trbovlje na državno prireditev Žogarija 2014 in finančno pomoč pri
izvedbi šole v naravi
5. Financiranje obšolskih dejavnosti otrok iz občine Kobilje (glasbene šole, judo,
plesne šole…)
6. Vloga trgovine o ne zaračunavanju najemnine zaradi investicije (nabava
hladilnice v trgovini)
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 1.točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem Finančnega in kadrovski načrta javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Kobilje za leto 2014
Podžupan Jani Gašparič preda besedo ravnateljici OŠ Kobilje, da predstavi finančni in
kadrovski načrt javno vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kobilje za leto 2014.
Ravnateljica OŠ Kobilje Milena Ivanuša pove, da je na podlagi sprejetega proračuna prišlo do
spremembe na ministrstvu za šolstvo in izobraževanje, vendar te spremembe ne bodo vplivale
na delovanje zavoda. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter OŠ Kobilje se morata
držati navodil lokalne skupnosti in prej omenjenega ministrstva. Ravnateljica predlaga da
računovodkinja Darja Meckar prestavi finančni in kadrovski načrt poslovanja OŠ Kobilje.
Darja Meckar predstavi finančni načrt OŠ Kobilje, kjer so predvidena sredstva za posamezne
segmente delovanja šole in vrtca.
Pove, da je svet zavoda dne 10.06.2014 sprejel predlagan finančni in kadrovski načrt OŠ
Kobilje za leto 2014. Obveznosti občine Kobilje do OŠ Kobilje po predlaganem finančnem
načrtu za leto 2014 bi znašale 35.000,00 €. S predlaganimi sredstvi bi šola krila materialne
stroške ( elektrika, čiščenje, vzdrževanje, meritve,…) in nabavo interaktivne table, obnovo tal
v vrtcu in nabavo novih tušev v sanitarijah.
Načrtovani stroški v vrtcu so večji, zaradi velikega vpisa otrok novincev v vrtec. Glede na
stanje vpisanih otrok v vrtec v šolskem letu 2014/2015, bi bilo potrebno zaposliti pomočnico
vzgojiteljice (če bo občinski svet dal soglasje k sistematizaciji delovnega mesta pomočnica
vzgojiteljice v vrtcu Kobilje) in znesek za obdarovanje otrok za božič se zaradi povečanega
vpisa otrok poveča.
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Župan Stanko Gregorec predlaga predstavitev k 2. točki dnevnega reda in po predstavitvi le te
glasovanje k predlogu k pod točko 1 in 2.
K 2. točki dnevnega reda:
Soglasje k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Kobilje za šolsko leto 2014/2015
Ravnateljica OŠ Kobilje Milena Ivanuša pove, da zaradi velikega vpisa novincev v vrtec,
morajo po zakonskih predpisih povečati oddelke z 1,5 oddelka na 2 oddelka in posledično
število zaposlenih. Predlagajo eno zaposlitev in sicer za delovno mesto pomočnica
vzgojiteljice. V kolikor bo predlog kadrovskega načrta za leto 2014 sprejet, ga morajo poslati
na pristojno ministrstvo. Ker bo s 1.9.2014 povečano število vpisanih otrok v vrtec, bodo tudi
večji stroški obratovanja vrtca.
Saša Fras vpraša, kako je s prostorom oz. ali ustreza kvadratura vrtca normativom, za
predvideno število otrok z 1.9.2014.
Ravnateljica pove, da je prostorska stiska, saj imajo 100 m2 (kar je sicer na meji normativa)
vendar imajo tudi možnost koriščenja garderobe in šolske telovadnice, katere se bodo tudi
posluževali. V vsakem oddelku bo še rezerve za enega otroka. Pove pa tudi, da v vrtcu
pričakujejo povečan vpis prihodnje leto, zatem pa bi sledil upad.
Podžupan pove, da je trend povečanega vpisa v vrtec dober pokazatelj v občini, vendar za
samo občino večje finančno breme.
Saša Fras vpraša računovodkinjo OŠ Kobilje Darjo Meckar, če je v finančnem načrtu za leto
2014 predvidevala amortizacijo.
Računovodkinja pove, da amortizacija sredstev ni obračunana.
Pavel Horvat vpraša, če kdo iz občine ustreza razpisnim pogojem za zaposlitev v vrtcu. Meni,
da v kolikor ima kdo pogoje, bi moral imeti prednost pri zaposlitvi.
Ravnateljica pove, da koliko je njej znano, nihče ne ustreza razpisnim pogojem, sicer pa bo
razpis za prosto delovno mesto objavljen na Zavodu za zaposlovanje in na internem kanalu
občine Kobilje. Pred zaposlitvijo pa morata tudi župan in svet zavoda dati soglasje k
zaposlitvi.
Sejo občinskega sveta ob 17.30 zapustita ravnateljica OŠ Kobilje Milena Ivanuša in
računovodkinja Darja Meckar.
Podžupan predlaga glasovanje k 1. točki dnevnega reda.
Sklep št. 352
Občinski svet občine Kobilje potrdi Finančni in kadrovski načrt javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kobilje za leto 2014.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Podžupan predlaga glasovanje k 2. točki dnevnega reda.
Sklep št.353
Občiski svet potrdi predlagano sistematizacijo delovnih mest v vrtcu Kobilje za šolsko leto
2014/2015.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda:
Soglasje k sistematizaciji delovnega mesta VOZNIK IV (J034089) in zaposlitvi javnega
uslužbenca.
Župan pove, da s 31.8.2014 preneha delovno razmerje vozniku, za prevoz otrok v DOŠ II.
DOŠ II potrebuje soglasje k sistematizaciji zaposlitve voznika za šolsko leto 2014/2015, z
dnem 1.9.2014. Predlagana sistematizacija, se predlaga vsako leto, saj so o njej glasovali že
prejšnja leta. Predlaga, da se sistematizacija sprejme, saj je bistveno ceneje, če damo soglasje
k sistematizaciji, kot pa da sami organiziramo prevoz za otroke v DOŠ II.
Podžupan predlaga glasovanje k 3. točki dnevnega reda.
Sklep št. 354
Občinski svet potrdi predlagano sistematizacijo delovnega mesta VOZNIK II (J034089) in
zaposlitvi javnega uslužbenca.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda:
Obravnava in odobritev vlog OŠ Kobilje za finančno pomoč za avtobusni prevoz v Trbovlje
na državno prvenstvo Žogarija 2014 in finančno pomoč pri izvedbi šole v naravi.
Župan pove, da je šola dala prošnjo na občino za financiranje prevoza v Trbovlje in finančno
pomoč pri izvedbi šole v naravi. Predlaga, da se sprejme sklep o sprejetju finančne pomoči
šoli.
Podžupan pove, da je občina skozi vso svojo zgodovino krila stroške prevoza otrok v šolo v
naravi in da letos ne bi bili izjema.
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Svetnika Saša Fras zanima koliko oseb je šlo na Žogarijo in koliko jih gre v šolo v naravi in
ali so sami na avtobusu. Predlaga sprejetje predloga da se financirajo predlagani prevozi v
šoli.
Tomaž Ferencek pove, da je uvrstitev na državno prvenstvo Žogarije izjemen uspeh za našo
občino in kraj.
Podžupan pove, da gredo otroci v šolo v naravi skupaj za DOŠ Dobrovnik in DOŠ
Genterovci, tako da je avtobus poln in si bo OŠ Kobilje stroške prevoza delila še z
omenjenima šolama. V Trbovlje na Žogarijo so šli sami. Najeli so manjši avtobus.
Predlaga glasovanje k 4. točki dnevnega reda.
Sklep št.355
Občinski svet potrdi finančno pomoč za avtobusni prevoz v Trbovlje na Žogarijo 2014 in
finančno pomoč pri izvedbi šole v naravi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda:
Financiranje obšolskih dejavnosti otrok občine Kobilje (glasbene šole, judo, plesne šole,…)
Podžupan pove, da je na občino prišla vloga za sofinanciranje Glasbene šole Lendava. Ker se
zdi smotrno, da če se odločimo za sofinanciranje Glasbene šole Lendava, bi bilo prav, da
sofinanciramo tudi ostale obšolske dejavnosti, na katere hodijo naši otroci.
Saša Fras predlaga, da se zberejo podatki na katere obšolske dejavnosti hodijo otroci, kam,
koliko stanejo na mesec in koliko mesecev na leto se izvajajo. Staršem se naj pošlje uradni
dopis, da se vzpostavi uradna evidenca.
Darko Gjerek predlaga, da za iste dejavnosti, ki se nudijo znotraj občine, otroci jih pa
obiskujejo drugje ne nudi sofinanciranja, Prav tako bi bilo smotrno, da se izvemo število
vpisanih otrok za določeno isto smer in poskusiti izvesti izvajanje le te v občini.
Podžupan predlaga sklep, da se zberejo podatki, koliko otrok in kam hodijo na obšolske
dejavnosti in ga da na glasovanje.
Sklep št.356
Občinski svet potrdi sklep, da se zberejo podatki o obšolskih dejavnostih naših otrok.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE BIL SPREJET.
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K 6. točki dnevnega reda:
Vloga trgovine o ne zaračunavanju najemnine zaradi investicije (nabava hladilnice v
trgovini)
Župan pove, da je bila na občino Kobilje podana vloga s strani podjetja Goričanka Kalamar in
sicer za investicijo v prostore, kjer se nahaja trgovina. Trgovina bi nujno potrebovala
hladilnico, saj so pritiski s strani inšpekcije, da si hladilnico uredijo veliki. Tudi samo oteženo
delajo, če nimajo hladilnice, saj imajo zelo veliko odpisa živil, ker jih nimajo prostora hraniti
na primernem mestu. Podjetje Goričanka Kalamar bi želelo, da se vrednost investicije, ki bi jo
imeli z nabavo hladilnice povrne z ne zaračunavanjem najemnine. Povrh tega so pa imeli tudi
nekaj stroškov z nabavo opreme za izvajanje poštnih storitev. Predvidena vrednost investicije
za hladilnico in opreme za pošto bi naj bila 4500,00€.
Boštjan Horvat pove, da je trgovina nabavila premično hladilnico, katere vrednost je bila
2000,00€. Predlaga, da se s podjetjem Goričanka Kalamar podpiše pogodba o ne
zaračunavanju najemnine, dokler ni poplačana investicija hladilnice. V pogodbi bi bilo tudi
navedeno, da ostane hladilnica v lasti občine Kobilje.
Župan omeni, da bi bila hladilnica, v kolikor bi podpisali pogodbo s podjetjem Goričanka
Kalamar o ne zaračunavanju najemnine v lasti občine Kobilje. Na razpolago bi bila tudi
društvom ob njihovih prireditvah.
Saša Fras pove, da je potrebno preveriti pravni vidik te pogodbe, sicer pa je smiselno
pomagati trgovini, saj bi bilo katastrofalno, če bi v občini trgovino zaradi dotrajane opreme
bili primorani zapreti.
Župan pove, da glede na slabo stanje Zadružnega doma in v kolikor projekt ne bi bil odobren,
so direktorju podjetja Goričanka Kalamar Srčku Kalamarju omenili tudi možnost zasebno
javnega partnerstva. Gospodu Kalamarju se zdi predlog zanimiv.
Podžupan pove, da je promet v trgovini zadovoljiv, obratovanje v teh dotrajanih prostorih pa
problem.
Darko Gjerek predlaga, če bi bilo možno dobiti kredit pri Eko skladu za zunanjo obnovo
objekta.
Boštjan Horvat pove, da so krediti pri Eko skladu namenjeni za obnovo šolo, dvoran, občin za
take vrste objektov pa ne. Pove, da je občina pred kratkim naročila rušenje dimnikov na stavbi
Zadružnega doma, saj so predstavljali nevarnost za ljudi. Ta dela so že bila izvedena.
Saša Fras pove, da v kolikor bi bila v objektu stanovanja, bi bili upravičeni do kredita pri Eko
skladu. Vsekakor je pa potrebno počakati na rezultat, če bo projekt odobren.
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Darko Gjerek predlaga, da se s podjetjem sklene pogodba kjer bo navedeno, da se nakup
hladilnice poračuna za najemnino, stroške vzdrževanja pa krije podjetje Goričanka Kalamar.
Pavel Horvat pove, da je imeti v lasti hladilnico dobrodošlo, saj se le te lahko poslužujejo
društva ob prireditvah, tako da ni potrebno najemati hladilnic - tovornjakov drugje.
Podžupan predlaga 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. Ž
Podžupan da predlog na glasovanje.
Sklep 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.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP
JE BIL SPREJET.
Ker ni bilo točke razno, župan seznani občinske svetnike s tekočim dogajanjem na občini:
• Z Zavoda za varstvo narave je občina dobila dovoljenje za saniranje/čiščenje Čebiš
potoka. Saniranje/čiščenje bo izvajala Vodna skupnost MS v sodelovanju z občino in
Krajinskim parkom Goričko. Potok se lahko sanira v času od 1.10. do 1.3. v letu.
• Štefan Turner se zanima za nakup občinske poti ki vodi čez njegovo parcelo
• Občinski praznik bo 31.08.2014, saj je 22.8.2014 Mokri petek in 24.8. proščenje pri
Sv. Martinu. Kako bo potekal, se doreče na redni seji.
• 17.07.2014 se bo občina Kobilje predstavila na festivalu Pivo in cvetje v Laškem.
Sama organizacija in izvedba predstavitve je pod okriljem KD Kobilje. Prevoz do
Laškega bo krila občina.
• Gradbena dela na projektu Pomurski vodovod so v občini Kobilje v večini dokončana,
razen en odsek vodovoda, na hribu Sv. Martina, ki se bo začel izvajati v naslednjih
mesecih.
Seja končana ob 18.00 uri.
Zpisala:
Simona Bukovec

Župan
Stanko Gregorec
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