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

Datum:09.01.2015
ZAPISNIK
2. redne seje občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila 15. decembra 2014 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OČINSKEGA SVETA IN ŽUPAN: Jani Gašparič, Tomaž Ferencek,
Darko Gjerek, Pavel Horvat, Leon Ferencek, Janez Laci, in župan Robert Ščap;
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Drago Dervarič (direktor Saubermacher), Aleš Lutar
(predsednik NO), svetovalec župana III Boštjan Horvat, Milena Antolin, Simona Bukovec;
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga spremembo
dnevnega reda in sicer, se na pobudo direktorja podjetja Saubermacher 5 točka dnevnega reda
premakne naprej tako, da glasi
Spremenjen predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 1. redne konstitutivne seje in 1 izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2014 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vključno s frakcijami odvozov
posameznih frakcij za leto 2015
Poročevalka: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
5. 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
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
6. Obravnava predloga za uporabo imena občine Kobilje v imenu društva
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Sklep št. 21
Sprejme se spremenjeni dnevni red 2. redne seje občinskega sveta Občine Kobilje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
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K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 1. redne konstitutivne seje in 1 izredne seje;
Župan da omenjeno točko na razpravo. Prosi za predloge oz. pripombe glede zapisnikov.
Ker ni pripomb da župan na glasovanje potrditev zapisnika 1. izredne seje.
Sklep št. 22
Sprejeme se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Ker ni pripomb da župan na glasovanje potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje.
Sklep št. 23
Sprejeme se zapisnik 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Kobilje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Župan da omenjeno točko na razpravo. Prosi za predloge oz. pripombe glede realizacije
sklepov
Župan predlaga, da se sprejme sklep, da je občinski svet seznanjen z realizacijo sprejetih
sklepov.
Sklep št. 23a
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.
Boštjan Horvat člane občinskega sveta seznani, da je bil v prejšnjem mandatu sprejet sklep,
da novo imenovani svetniki seznanijo z nerealiziranimi sklepi iz prejšnjega mandata.
Člani občinskega sveta soglašajo, da se seznam predloži samo 2 novima članoma občinskega
sveta občine Kobilje, ki nista bila člana v prejšnjem mandatu.
K 3. točki dnevnega reda
Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2014 – prva obravnava
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Župan preda besedo računovodkinji Mileni Antolin, naj predstavi predlog rebalansa proračuna
občine Kobilje za leto 2014 – prva obravnava
Milena Antolin
Občinski svet občine Kobilje je na 22. redni seji, dne 4.2.2014 sprejel Odlok o proračunu
občine Kobilje za leti 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2014). Proračun se izvaja,
vendar je tako kot običajno potrebno sprejeti spremembe, ki letos bistveno ne posegajo v
strukturo proračuna. Spremembe se predlagajo tako na prihodkovni kot odhodkovni strani le v
obliki prerazporeditev v celoti neporabljenih postavk na tiste postavke, na katerih je potrebno
dodatno zagotoviti sredstva.
Pri pripravi rebalansa proračuna smo upoštevali in vključili v plan in realizacijo vse
neporavnane obveznosti iz leta 2013, ki so nastale zaradi nelikvidnosti proračuna ter letošnje
obveznosti proračuna.
Osnutek rebalansa so obravnavali tudi novo imenovani odbori in komisije, ki na predlog
rebalansa niso imeli pripomb.
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Obrazložitev bilance
V letu 2014 se načrtujejo celotni prihodki v višini 994.471 EUR, kar je 14,9 % manj od
prvotno planiranih, od tega davčni prihodki v višini 384.312 EUR (39%), nedavčni prihodki v
višini 45.620,74 EUR (6%), kapitalski prihodki v višini 6.000 EUR (0,6%) in transferni
prihodki v višini 545.503,00 EUR (54,4%).
Celotni odhodki proračuna se načrtujejo v višini 986.971,00 EUR, od tega tekoči odhodki v
višini 244.192,00 EUR (25%), tekoči transferi v višini 199.692 EUR (20%), investicijski
odhodki v višini 535.053,00 EUR (54,20%) in investicijski transferi v višini 8.034 EUR
(0,8%). Odplačilo glavnice za najeta dolgoročna posojila je načrtovano v višini 7.500,00 €.
Proračunski primanjkljaj je 0 EUR.
4ODHODKI

986.971,00 €
40 TEKOČI ODHODKI 244.192,00 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

64.550 €

Zajeta so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke,
regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim) v občinski
upravi in programih javnih del.
Celoten znesek plač za zaposlene v Občini Kobilje, vključno z regresom za dopust in drugimi
izdatki zaposlenim znaša v letu 2014 64.550,00 €.
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S 1.1.2013 je župan opravljal funkcijo poklicno in sicer za 4 ure dnevno. Župan občine
Kobilje spada v plačno skupino VII. in s tem v 46. plačni razred. Županu je z imenovanjem
novega župana delovno razmerje prenehalo z 17.11.14. Prav tako je z 6.6.2014 prenehalo
delovno razmerje delavki v občinski upravi.
Ostale prejemke za zaposlene (regres in povračila ) smo planirali v skladu z Zakonom o
uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) in po navodilih Ministrstva za finance.
Morebitne dodatne spremembe bomo sproti korigirali in jih upoštevali pri izplačilih. Pri
programih javnih so trenutno 3 zaposleni, dvema preneha delovno razmerje z 30.11.14
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

10.495 €

Podskupina kontov 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajema obveznosti
delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko
varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v
občinski upravi in župana.
402 Izdatki za blago in storitve

166.897,00 €

Sredstva, predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke,
ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in izvajanju nalog za katere je
pristojna občina in zajemajo vse stroške, ki se neposredno plačujejo iz proračuna. Sem
štejemo izdatke za pisarniški material in razne storitve, za računovodske storitve, posebni
material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih
stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, plačila odškodnin ter druge
operativne odhodke. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova
izobraževanja, sejnine, plačila članom različnih komisij in pokritje stroškov izvedbe lokalnih
volitev 2014.
403 Plačila domačih obresti

250,00 €

Podskupina kontov 403 Plačila domačih obresti zajema stroške obresti od dolgoročnega
kredita najetega pri Banki Koper za sofinanciranje izgradnje kanalizacije iz l. 99
409 Rezerve

2.000,00 €

V okviru rezerv se predvideva izločitev 2.000 EUR v stalno proračunsko rezervo, ki se
namenja za odpravo posledic naravnih nesreč kot so poplave, visok sneg, močan veter, toča,
pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ali pa za druge med letom
nepredvidene izdatke.
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41 TEKOČI TRANSFERI

199.692,00 €

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, ne-poplačljiva plačila, za katera
plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga
oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev
mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim
zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.
Od že planiranih sredstvih za VV storitve smo v rebalansu dodatno zagotovili v ta namen
5.000,00 €, saj je bila realizacija le-teh ob koncu meseca novembra že 79.000 €. Za toliko smo
zmanjšali sredstva za materialne stroške za OŠ Kobilje, le-ti znašajo sedaj 30.000,00 €.
Prav tako smo v rebalansu povečali sredstva za sofinanciranje plače za delavce na javnih delih
(DV, ŠD, SB, Zavod Pira, ostali zavodi in JSKD ), saj so bili prvotno prenizko planirani.
Prav tako smo povečali postavko za izplačilo nagrad študentom v skladu s pravilnikom iz
prvotnih 2.000 na 3.400 €.
Povečali smo tudi postavko, namenjeno za plačevanje osnovnega zdrav. zavarovanja
nezavarovanim občanom Kobilja za 3.300,00 €.
410 Subvencije

540,00 €

V letu 2014 se načrtuje, kot že leta poprej regresiranje dejavnosti Lovske družine Kobilje v
višini 540 €.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

67.250,00 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat, kadar so prejemniki takih nepovratnih
sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva). To so na primer doplačila cene za
oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje
oskrbe v domovih, družinski pomočnik, šolski prevozi-DOŠ II. Lendava, …).
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

21.830,00 €

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se
tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne
organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo
bo v letu 2014 je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano
kot društvo v javnem interesu je možno financiranje tudi z neposredno pogodbo ( Zveze
borcev NOB in vojne za Slovenijo, PTZ in podobno).
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V rebalansu 2014 so planirana sredstva v višini po 21.830,00 € oz. so se zmanjšala glede na
planirano za 2.700,00 €. Sredstva za društva se bodo delila po predhodno podpisani pogodbi
o sofinanciranju ter na podlagi uspešne kandidature posameznega društva – določila
Pravilnika o dodelitvi sredstev.
413 Drugi tekoči domači transferi

110.072,00 €

Podskupina kontov 413 Drugi tekoči domači transferi zajema plačevanje obveznosti, ki jih
ima občina na področju zdravstva ( prispevek za nezavarovanega občana brez mesečnih
prejemkov znaša 32,52 €-upravičenost ugotavlja CSD Lendava, izvajanju knjižnične
dejavnosti, kritju materialnih stroškov prostora in dodatnega programa OŠ Kobilje, ter kritju
obveznosti, ki jih ima občina do CSD Lendava in Dvojezične osnovne šole Lendava II.
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

535.053,00 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih
sredstev, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev,
nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,
nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje
občine.
4202 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V letu 2014 ne planiramo nabav.
4204-Novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije
V letu 2013 se je predvideval začetek izgradnje Regijskega inovacijskega centra v
Kobilju., vendar projekt ni bil odobren-tudi ne v letu 2014.
Nastali pa stroški izdelave projektna dokumentacije (PIZ in PGD dokumentacija), in stroški
priprave investicijske dokumentacije. Skupni stroški so znašali 25.734,00 €.
Obveznosti bomo v letu 2014 poravnali v višini 16.000 €, nekaj pa je bilo stroškov
poravnanih v letu 2013.
Dinamika izgradnje celotnega sistema A je predvidena v treh letih, višek intenzivnosti gradnje
je v l .2014. V NRP je investicija prikazana kot celota. V sklopu projekta se predvideva
izgradnja vodohrana za 100 m3, dolžina vodov znaša na odseku Dobrovnik – VH Kobilje
1.369 m in na odseku Kobilje do VH Kobilje 1.510 m. V sklopu projekta se predvideva še
izgradnja merilnega jaška in nadzorna postaja. Skupna vrednost projekta za občino Kobilje
brez DDV znaša 1,023.000,00 €. V rebalansu planiramo tako na prihodkovni, kot na
odhodkovni ravni dela, ki so bila opravljena od decembra 2013 pa vključno do oktobra 2014 –
tudi plačana v letu 2014.
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4206-Nakup zemljišč
V letu 2014 se ne planira tovrstnih odhodkov.
4208- Projekti, študije, nadzor
V rebalansu planiramo 2.650,00 € za kritje starih obveznosti iz leta 2013 (podjetje ZEU) za
izdelavo sprememb občinskih prostorskih planov v višini 2.000,00 €. 650 € za plačilo storitev
pri izdelavi DIIP-ov za cesto in zbirni center v letu 2013.
Občina Kobilje je v letu 2014 nabavila tudi kontejner, ki je lociran na zbirnem centru v
vrednosti 1.403,00 €.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.034,00 €

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za
investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

8.034,00 €

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz
proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status direktnega proračunskega
uporabnika in bo strošek nastal pri njih. Občina za leto 2014 načrtuje sredstva v višini
1.000,00 € zaradi investicijskih transferov za izgradnjo odlagališča odpadkov CERO Puconci
in 5.984 € za ZD Lendava ( nabava vozila 2013 in sofinanciranje NMP 2013). 1.050,00 se
namenja za financiranje nabave žage za PGD Kobilje.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0€

V letu 2014 ne načrtujemo sredstev za investicijske posege za OŠ in vrtec Kobilje.
7 PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

994.471,00 €
442.968,00 €
360.418,00 €

Davki na dohodek in dobiček zajemajo prihodke iz naslova dohodnine (konto 7000), ki je
ocenjena v višini 360.418 EUR. V skladu z določili ZFO-1 občini za financiranje primerne
porabe pripada 70% prihodkov od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane
Zapisnik 2. redne seje Občine Kobilje

7

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

za inflacijo za leta pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Ostalih 30%
prihodkov iz dohodnine in eventuelni presežek prihodkov občine, ki presega sredstva
primerne porabe se nameni za solidarnostno izravnavo. Primerna poraba posamezne občine je
za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog. Izračuna se na podlagi večih kazalcev in sicer dolžine lokalnih cest
in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža
prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za
Občino Kobilje je za leto 2014 izračunana primerna poraba v višini 360.418 EUR.
GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA ZA LETO 2013
Skladno s 17. členom ZJF minister pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih
ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi
občinskih proračunov. Osnova za pripravo predloga proračuna za leti 2013 in 2014 bo
Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog. Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 sprejela dogovor o višini
povprečnine za leti 2013 in 2014 536,00 €. Za pripravo proračuna smo na podlagi Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,101/07- odločba US in 57/08; v nadaljevanju
ZFO-1) in novih določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne
porabe upoštevali izračun dohodnine za leti 2013 in 2014. Povprečnina, ki je eden izmed
elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine bo za leti 2013 in 2014 izračunana
na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog
(Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za
ugotovitev povprečnine (Uradni list RS št. 53/09). Pri izračunu povprečnine za leti 2013 in
2014 je upoštevano tudi predvideno zmanjšanje stroškov občine zaradi uveljavitve Zakona o
uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS 40/12 in 55/12 – Odl. US).
Povprečnina 2013/2012
536 €/543 € oz. za 1,3 % manj.
V letu 2014 povprečnina znaša prav tako 536 €.
V rebalansu planiramo za 15,00 % manj prihodkov glede na sprejeti proračun 2014.
703 Davki na premoženje

20.867,00 €

Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na
dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Davki na
nepremičnine (konto 7030) so načrtovani v višini 16.167 EUR, od tega nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča v višini 16.530 EUR.
Davki na premičnine (konto 7031) niso planirani.
Davki na dediščine in darila (konto 7032) so načrtovani v višini 2.100 EUR. Davki na promet
nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so načrtovani v višini 2.600 EUR.
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704 Domači davki na blago in storitve

3.027,00 €

Domače davke na blago in storitve sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na
uporabo blaga in storitev. Davki na posebne storitve (konto 7044) so načrtovani v višini 127
EUR in zajemajo davek na dobitek od iger na srečo.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 2.9000 EUR, od
tega okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.300
EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.600 in okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 0 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

58.656,00 €
25.518,00 €

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja sestavljajo prihodki od obresti in
prihodki od premoženja. Prihodki od obresti (konto 7102) so načrtovani v višini 2 EUR in
zajemajo načrtovane prihodke od sredstev na vpogled.
Postavka prihodki od premoženja (konto 7103) so načrtovani v višini 25.516,00 EUR in
vsebujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 8.000 EUR, prihodke od
najemnin za stanovanja v višini 3.500 EUR, prihodke od drugih najemnin (Cerop za
odlagališče v Dolgi vasi) v višini 2.300 EUR (odlagališče je trenutno zaprto-zato zmanjšan
prihodek), prihodek od podeljene koncesije v višini 11.716 EUR-končna realizacija.
711 Takse in pristojbine

0,00 €

712 Globe in druge denarne kazni

0,00 €

714 Drugi nedavčni prihodki

33.138,00 €

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) so načrtovani v višini 33.138 EUR in zajemajo
presežek sredstev na EZR, komunalne prispevke in prihodke od zaračunane vodarine,
kanalščine in omrežnine in druge nedavčne prihodke (prispevek družinskega pomočnikadodatek za nego) v višini 1.000 EUR. Od 1.5.2014 pa velja tudi nova cena za komunalne
storitve ( vodarina, kanalščina, vodno povračilo in 3 omrežnine ). V letu 2014 beležimo 8.000
€ realiziranega prihodka po stečaju za Utok Kobilje.
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

6.000,00 €
0€
6.000,00 €

Predvideva se realizacija še preostanka prodaje zemljišča po pogodbi v obrtni coni Kobilje –
Štrlekar.
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9

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

545.503,00 €
75.260,00 €

Postavka transferni prihodki je planirana v višini 75.260,00 EUR in zajema prejeta sredstva iz
državnega proračuna (konto 7400) .
Na kontu 7400 - prejeta sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1 v višini 0 EUR v letu
2014-namen koriščenje je dorečen in odobren in sicer za projekte:
-

Obnova ceste v Kobilju v dolžini 600m - vrednost del 30.000,00 € , ampak v letu
2015.

Na navedenem kontu so načrtovana še naslednja sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo: vračilo dela stroškov delovanja skupnega organa v višini 2.943 EUR ( sofinanciranje
za leto 2013), 1.690,00 EUR za prejeta sredstva: požarne takse; 710 € za vzdrževanje gozdnih
cest; 21.900,00 EUR planirano za sofinanciranje programov javnih del v letu 2014 in 7.860,00
€ za sofinanciranje plače za družinskega pomočnika ( kriterij: Ministrstvo za delo in družino
sofinancira strošek občini, v kolikor presegajo izdatki 0,35 % primerne porabe ).
65.000 € namenja RS MKO in 72.400 € Vodni sklad RS za sofinanciranje investicije
Pomurskih vodovod po pogodbi za Občino Kobilje za gradbena dela december 2013 - oktober
2014 po plačani realizaciji.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

373.000,00€

373.000 € namenja Kohezijski sklad EU za sofinanciranje investicije Pomurskih vodovod po
pogodbi za občino Kobilje.
Po končani predstavitvi besedo prevzame župan. Pove, da na odborih ni bil podan noben
amandma, kot tudi občinska uprava ni prejela nobenega amandmaja s strani članov
občinskega sveta zato da predlog rebalansa v razpravo.
Pavel Horvat vpraša kaj je posledica dviga postavke bruto plače.
Milena Antolin odgovori, da je razlog za dvig postavke združitev dveh postavk in sicer se
doda postavka 96.
Ker ni dodatnih vprašanj da župan na glasovanje naslednji:
Sklep št. 24
Sprejme se predlog odloka rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2014.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
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Seji se pridruži direktor podjetja Saubermacher zato župan predlaga, da se zamenjata 4 in 5
točka dnevnega reda.
K 4. točki dnevnega reda
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vključno s frakcijami odvozov posameznih
frakcij za leto 2015
Župan pozdravi direktorja podjetja Saubermacher in mu preda besedo.
Direktor izpostavi, da se na območju celotne občine Kobilje v gospodinjstvih in neprofitnih
organizacij zbira/prevzema naslednje vrste odpadkov v zabojnikih:
- mešani komunalni odpadki: 120 l zabojniki
240 l zabojniki
770 l zabojniki
900 l zabojniki
1.100 l zabojniki
5 m3 in večji zabojniki
- papir in lepenka vseh vrst in velikosti: vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke:
240 l zabojniki
1.100 l zabojniki
5 m3 in večji zabojniki
- embalaža iz stekla:

240 l zabojniki
5 m3 in večji zabojniki

- Mesečna embalaža (kovinska, plastična, sestavlena): 24 kom 120 l rumenih vreč letno in
zabojniki volumna 240 in 1.100 l na zbirnih mestih oziroma v zbirnem centru.
- biološko razgradljivi kuhinjskih odpadki in zeleni vrtni odpad:
120 l zabojniki
240 l zabojniki
1.100 l zabojniki
5 m3 in večji zabojniki
- kosovni odpadki: na naročilniški odpoklic
- električna in elektronska oprema: na naročniški odpoklic
- posebni odpadki: premična zbiralnica
- nevarni odpadki: premična zbiralnica
- ločeno zbiranje frakcij v zbirnih centrih: 1.100 l do 10 m3 zabojniki
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Predstavi, da standard v občini Kobilje vsebuje:

Zbiranje in prevoz mešanih komunalnih
(ostalih) odpadkov
Ekološki otoki

Letno število
odvozov

Opombe

17

odvoz enkrat na 3 tedne

13

odvoz enkrat na 4 tedne
odvoz enkrat na 4 tedne
(24 kom 120 l vreč letno)

Rumena vreča (embalaža od vrat do vrat)

13

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
na klic

1

do 2 m3 letno

1

zbiranje s premično
zbiralnico na vnaprej
določeni lokaciji

Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov
iz gospodinjstev
Zbirni center za ločeno zbiranje frakcij
Zbiranje papirja od vrat do vrat
Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč
Očiščevalna akcija

Stalno oziroma
sproti po
potrebi
13
13
1

ZC se nahaja ob čistilni
napravi v Kobilju
odvoz enkrat na 4 tedne
odvoz enkrat na 4 tedne

Dodatne storitve, ki se izvajajo če se zanje odloči povzročitelj:
Letno število
odvozov
Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov

18

Opombe
(od aprila do septembra
enkrat na 14 dni, do
oktobra do marca enkrat
na štiri tedne)

Nadalje direktor izpostavi, da se konstantno zmanjšuje delež ločenih odpadkov in sicer
medtem, ko je bilo do 11m/2012 bilo 51 t, do 11m/2013 bilo 41,8 t, do 11m/14 bilo 41,7 t. Na
račun tega pa se je povečal delež ločenih odpadkov. Z večjo ločenostjo se znižajo stroški
odlaganja odpadkov .
Župan se zahvali direktorju in odpre razpravo. Istočasno pa predlaga, da se informacija glede
tega, da se je mogoče prijaviti na e-novice in avtomatsko pošiljanje sms pred dnevom odvoza
posod objavi tudi na internem kanalu.
Laci Janez vpraša direktorja kako se vrši tehtanje
g. Dervarič odovori, da se po tem, ko se odpadki poberejo na območju občine Kobilje nato
avto odpravi do podjetja CEROP, kjer se avto stehta in izprazni in se nato ponovno prazno
vozilo stehta. Vsa vozila so opremljena s sledilno napravo.
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Laci Janez vpraša kako je s hišami iz Dobrovnika ali se te sigurno ne pobirajo, ker je sam že
večkrat opazil, da se pri določenih gospodinjstvih postavijo posode isti dan kot je odvoz iz
občine kobilje in izpostavi, da lahko v prihodnje pozorno spremlja omenjeno stanje..
g. Dervarič izpostavi, da je vsaka informacija dobrodošla in bo očitke preveril, hkrati pa
izpostavi, da ne verjame, da se smeti pobirajo izven občine Kobilje.
g. Dervarič nadalje predstavi metodologijo izračuna cene. In predstavi prednosti in slabosti
sistema neposrednega tehtanja pri povzročitelju.
Darko Gjerek vpraša ali je mogoče takrat, ko se pobirajo nevarni odpadki predvsem FFS
pridobiti potrdilo o oddaji teh odpadkov s strani podjetja Saubermacher. Potrdila potrebujejo
zaradi inšpekcijskih pregledov. Vpraša tudi, ali bi bilo mogoče v zbirnem centru urediti
zabojnik za tako vrsto odpadkov.
g. Dervarič odgovori, da potrdila lahko pridobijo na podjetju. Kar se pa tiče ureditve
zabojnika na zbirnem centru pa izpostavi, da to žal ni mogoče saj lahko to opravljajo samo
pooblaščene osebe.
Ker ni dodatnih vprašanj, da župan na glasovanje naslednji:
Sklep št. 25
Občinski svet Občine Kobilje potrjuje predloženi Letni program ravnanja s komunalnimi
odpadki vključno s frekvencami odvozov posameznih frakcij za leto 2015.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
g. Dervarič zapusti sejo
K 5. 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
Pavel Horvat pred začetkom 5 točke dnevnega reda vpraša kakšno je stanje odprtih ternatev
do dobaviteljev, ker o tem ni bilo govora pri točki rebalansa.
Milena Antolin odgovori, da je stanje na dan seje 82.000 EUR odprtih ternate do dobaviteljev.
To so zadnji podatki.
Pavel Horvat vpraša kako misli občina sanirati stanje in koliko sredstev še ostane za
investicije.

Zapisnik 2. redne seje Občine Kobilje

13

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

Milena Antolin odgovori, da se stanje sanira sproti vendar je glede na krčenje sredstev iz
proračuna nerealno napovedovati kako hitro je mogoče omenjeno stanje sanirati. Kar se tiče
investicij pa izpostavi, da sredstev praktično ni, saj se zaenkrat ne ve kaj bo z 21. členom.
Darko Gjerek vpraša ali lahko občina sploh pridobi kreti če bi imela primerno investicijo.
Milena Antolin odgovori, da kar se tiče zadolženosti, občina nima najetih kreditov in zato ne
vidi razloga da občina nebi mogla najeti kredita.
Pavel Horvat vpraša kako je z revizijskim poročilom, ki so ga prejeli svetniki na sami seji. Ali
gre za javno gradivo.
Milena Antolin izpostavi, da je smiselno do razrešitve same situacije in priprave konkretnih
predlogov z revizijskim poročilom potrebno ravnati kot z internim gradivom.
Ker ni nadaljnjih vprašanj oz. razprave župan preda besedo računovodkinji, ki predstavi
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.
Milena Antolin predstavi izračunane nove vrednosti cen izračunane na podlagi dejanskih
stroški, ki so višje kot lanke zato je predlog občinske uprave, da se cene ne spremenijo oz.
ostanejo na ravni prejšnjega leta.
Župan odpre razpravo na to temo. Svetniki se s predlogom strinjajo in nimajo pripomb.
Sklep št. 26
Elaborat o oblikovanju cen omrežnine za vodovodno omrežje Občine Kobilje, ki ga je
izdelal izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo-režijski obrat, se sprejme v predloženi vsebini.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Sklep št. 27
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, se sprejme v predloženi vsebini.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda
Obravnava predloga za uporabo imena občine Kobilje v imenu društva
Župan preda besedo Boštjanu Horvatu.
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Boštjan Horvat pove, da je občinska uprava je s strani občana Boštjana Krivca prejela pobudo
za ustanovitev interesnega združenja Društvo za trajnostni razvoj Kobilja. Na podlagi zakona
o društvih pa je pred ustanovitvijo potrebno pridobiti soglasje za uporabo imena Kobilje v
imenu društva, ki ga izda občinski svet občine Kobilje.
Ferencek Tomaž predlaga, da o tem odloči župan.
Boštjan Horvat izpostavi, da je pregledal prakso po drugih občinah in je praksa takšna, da o
tem odloča občinski svet.
Župan izpostavi, da ne vidi razloga, zakaj se predlog sklepa nebi sprejel.
Laci Janez izpostavi, da ga moti, da ni nobenega pojasnila s kakšno dejavnostjo se bo društvo
ukvarjalo.
Župan predlaga, da se občana Boštjana Krivca prosi za dodatno obrazlago.
Sklep št. 28
Občinski svet zadolži občinsko upravo da od ustanovitelja Društva za trajnostni razvoj
Kobilja do naslednje seje pridobi dodatno obrazložitev aktivnosti in predviden sedež društva.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
K 7. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Darko Gjerek vpraša kako je s primopredajo.
Župan predstavi sam potek primopredaje na kateri sta bila prisotna on in svetovalec župana III
Boštjan Horvat.
Predmet primopredaje je bilo naslednje:
• Poslovna dokumentacija v listinski obliki (pogodbe, sklepi, zahtevki, računi, akti, itd.)
- obveznosti do dobaviteljev, po pogodbah, druge obveznosti (priloga izpis obveznosti do
dobaviteljev)
- blagajniško poslovanje, potek polog gotovine (ustna obrazložitev)
- krediti, ročnost (ustna obrazložitev)
• Projekti: odprti, pripravljeni (ustna obrazložitev)
• Poslovna dokumentacija v elektronski obliki (baze podatkov itd.)
• Poslovne informacije (kontakti, razgovori itd.)
• Obrtna cona (izveden sestanek z lastnikom Štrlekar Bojanom dne 10.12.2014)
• Premoženje Občine Kobilje, premično, nepremično, najemnine
• OPN (dogovorjen sestanek z Vesno Sušec – Šuker na ARSO)
• Problematika strehe OŠ (pregled pogodbe, predani računi za sanacijo strehe, dogovor z gradbenim
izvedencem in podjetjem Bisol)
• Vrtina (predano gradivo o izvedenih meritvah)

Zapisnik 2. redne seje Občine Kobilje

15

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

•
•
•
•

Kmetijska zemljišča (izveden sestanek na Skladu kmetijskih zemljišč Murska Sobota dne
11.12.2014)
Ključi občinskih prostorov
Žig občine Kobilje
Prenosni računalnik Fujitsu

Darko Gjerek vpraša ali je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje za VRPIC.
Boštjan Horvat odgovori, da je gradbeno dovoljenje bilo podaljšano in se zahvali za
posredovano informacijo.
Darko Gjerek vpraša kako je s strelovodom na zadružnem domu, na katerem je bil opravljen
inšpekcijski pregled.
Boštjan Horvat odgovori, da je v reševanju enako so bile pri inšpekcijskem pregledu
ugotovljene pomanjkljivosti na čistilni napravi, ki se prav tako odpravljajo.
Pavel Horvat vpraša, zakaj se ni uredil odtok z mrežo na hribu Sv. Martina in ali bo urejena
mulda.
Župan predlaga, da se poskuša dogovoriti z izvajalcem t.j. podjetjem Legartis ali je to še
mogoče realizirati.
Laci Janez predlaga, da se občane obvesti o možnosti menjave kontejnerjev.
Sprejme se dogovor, da je rok za posredovanje informacij za menjavo kontejnerjev na
občinsko upravo do 15.01.2015.
Pavel Horvat prosi občinsko upravo, da do naslednje seje občinskim svetnikom pripravi sklep
o zavrnitvi projekta VRPIC in odgovore, ki jih je občinska uprava posredovala kot dopolnitev
vloge.
Darko Gjerek vpraša kako je s prodajo stanovanja na lokaciji Kobilje 16A.
Boštjan Horvat odgovori, da je oglas na internem kanalu ni pa zaenkrat interesentov. V
primeru zanimanja bo potrebno stanovanje vključiti v Letni program razpolaganja s
premičnim in nepremičnim premoženjem.
Darko Gjerek predlaga, da se da oglas o prostem stanovanju tudi na radio in časopis.
Laci Janez vpraša kako je z javnimi deli.
Boštjan Horvat odgovori, da je prišlo pri javnem razpisu zaradi napake v sistemu do zmede in
ponovnega razpisa na katerega je občina oddala vloge. Rezultati pa še zaenkrat niso znani.
Laci Janez vpraša ali bi lahko javne delavce pokoristili za košnjo trave na pokopališču in s
tem znižali stroške.
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Župan pozdravi idejo in obljubi da se po poskušalo najti možnost za izvedbo.
Tomaž Ferencek vpraša kako je z razpisom za prosto delovno mesto na Občini Kobilje
Župan odgovori, da je na občino prispelo 45 vlog, ki jih je obravnavala komisija v sestavi
Robert Ščap, Boštjan Horvat in Darko Gjerek.
Pavel Horvat vpraša kdaj bo seja za proračun.
Župan odgovori, da je to odvisno od računovodkinje oz. od podatkov s strani države. Predlaga
okvirni datum t.j. 29.12.2014.
Darko Gjerek izpostavi problematiko kanalizacije, ki je ob poplavah povzročila škodo
občanu.
Župan odgovori, da je s problematiko seznanjen in se je že pristopilo k reševanju. Začasna
rešitev bo v roku enega meseca ki predstavlja loputo.
Pavel Horvat izpostavi, da je po njegovem mnenju najboljša rešitev črpalka.
K 8. točki dnevnega reda
Razno
Župan seznani občinski svet s sprejetim sklepom o začasnem financiranju Občine Kobilje za
obdobje januar – marec 2015
Sklep št. 29
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s sklepom o začasnem financiranju občine
Kobilje za obdobje januar – marec 2015
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP
JE SPREJET.
Janez Laci vpraša kako je z reševanjem odvodnjavanja voda Čebiš potoka in Kobiljskega
potka.
Župan pove, da je bil opravljen sestanek na ARSU, kjer je bilo dogovorjeno sodelovanje.
Izpostavljeno je bilo, da se je potrebno stvari lotiti sistemsko.
Na temo se razvije debata pri kateri sodelujejo vsi svetniki. Predlaga se, da je potrebno v
sodelovanju z pristojnimi odbori občine pripraviti načrt sanacije ki bo podlaga za študijo.
Župan občinski svet seznani situacijo v zadevi Rituper Marija, ki se je izselila iz stanovanje in
je ob vselitvi investirala v kopalnico. Izpostavi da bo o zadevi še naprej obveščal občinski
svet.
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