OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
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Datum: 22.01.2015
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela 14.januar 2015 ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jani Gašparič, Janez Laci, Pavel Horvat, Darko
Gjerek, Tomaž Ferencek, Saša Fras, Leon Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Aleš Lutar, svetovalec župana III Boštjan
Horvat, Sandra Ferencek Barbarič (zapisnikar), Milena Antolin (računovodja), Boštjan
Krivec, predstavnica medijev
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2015 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Obravnava predloga za uporabo imena občine Kobilje v imenu društva
5. Predlogi in pobude
6. Razno
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga spremembo
dnevnega reda in sicer, da se 4. točka premakne na 1. točko.
Spremembo dnevnega reda 3. redne seje da župan na glasovanje.
Sklep št. 30
Sprejme se spremenjeni dnevni red 3 redne seje občinskega sveta Občine Kobilje
1. Obravnava predloga za uporabo imena občine Kobilje v imenu društva
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Realizacija/uresničevanje sklepov
4. Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2015 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Predlogi in pobude
6. Razno
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Boštjan Krivec
Predstavi delovanje društva, ki bi ga ustanovil v Kobilju. Preko imena bi promoviral Kobilje,
da bi bilo bolj prepoznavno. Namen društva ni, da bi črpali sredstva iz občine vendar bi
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sodelovali na evropskih razpisih. V statutu je tudi zapisano, kako se lahko društvo ukine, v
primeru, da ne zaživi kot bi hoteli in da so volitve za novega predsednika vsaki dve leti.
Jani Gašparič
Zakaj se nebi vključili v že obstoječa društva na Kobilju, saj se dejavnost lahko primerja s
katerim drugim društvom, ki je že ustanovljeno? Bega ga tudi naslov društva.
Boštjan Krivec
To društvo ne bo nobenemu društvu konkurenca. Sam se je želel vključiti v dve društvi v
Kobilju, vendar iz takšnih ali drugačnih razlogov mu ni uspelo. Kar se tiče imena društva
mora občina izdati soglasje in s tem tudi OS mora to potrditi.
Župan Robert Ščap
pravi, da bi razprava morala teči v to smer ali se lahko ime Kobilje uporabi v imenu društva in
da nima smisla zdaj razpravljati o tem na katerem naslovu bo prijavljeno društvo, saj se o tem
odloči pač vsak posameznik oz. ustanovitelj društva.
Saša Fras
Zadeva le ni tako enostavna, društvo ki bi se ustanovilo, bi lahko promoviralo Kobilje ali pa
tudi ne, vse je odvisno od delovanja. Na svetnikih je odgovornost, če to sprejmejo. Kdo so
ustanovitelji tega društva in ali so vredni zaupanja? Predstavitev samega društva ga ni
prepričala. Nagiba se k temu, da se društvo ustanovi in ko se dokaže se lahko vključi ime
Kobilje v naslov imena društva. V Kobilju je že preveč društev in to dodatno predstavlja
razpršitev sredstev.
Boštjan Krivec
Glede na to da se komaj informira ali lahko sploh uporabi ime Kobilje v imenu društva, še
nimam ustanoviteljev, saj meni, da je osnova za ustanovitev ime društva.
Saša Fras
Pove, da ni problema glede imena društva, če so ustanovitelji in člani društva zaupanja vredni
ljudje s programom delovanja. Dokler pa niso znani in nimajo programa, pa se takšno društvo
ne more podpreti.
Boštjan Krivec
Dobro bi bilo, da se bolj natančno definirajo pogoji za pridobitev soglasja. Kaj mora društvo
storiti
Saša Fras
Gre se zato, da ustanovitelj ne more biti en sam član društva. Ko bodo znani ustanovni člani,
člani društva, ko bo znan program delovanja društva, pa ne bo problem dobiti soglasja s stani
OS za ime društva.
Pavel Horvat
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Meni, da je predstavitev delovanja tega društva dobra. Vzpodbudno je tudi to, da se je
pokazala neka volja v delovanju nekega društva, saj v današnjem času težko pridobiš člane, ki
bi delovali v kakem društvu
Boštjan Krivec
Umika predlog za ime društva.
Župan Robert Ščap
Glede na umik predloga imena, tega sklepa ne bomo obravnavali in o njem ne bomo
glasovali.
K 2. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Župan Robert Ščap, predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnik.
Ker posebnih pripomb ni bilo, razen manjših pravopisnih napak, daje predlog sklepa o
potrditvi zapisnika 2. redne seje na glasovanje.
Sklep št. 31
Sprejme se zapisnik 2. redne seje.
6 članov OS je glasovalo ZA, 1 je bil vzdržan. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Darko Gjerek
Kako je s stanovanjem na igrišču? Ali se kažejo kakšni interesi?
Župan Robert Ščap
Načeloma neki interesi obstajajo. Ena mlajša družina iz Doline, bi se preselila na Kobilje,
ampak vse je še v začetni fazi razgovorov in izmenjavi informacij. Tudi z naše strani je
lobiranje, da pridejo k nam.
Saša Fras
Pove, da bo od 1. marca, še eno stanovanje prosto.
Župan Robert Ščap
Predlaga, da se nadaljuje naslednja točka glede na to, da ni nobenih posebnih pobud in
vprašanj.
K 4. točki dnevnega reda
Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2015 – prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
Župan preda besedo poročevalki Mileni Antolin
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Milena Antolin
Pozdravi vse prisotne. Ker je leto okrog je treba ponovno sprejeti proračun. V mesecu
decembru se je sprejel sklep o začasnem financiranju, ki velja do konca marca. Še vedno
nimamo navodil, niti izračuna kakšna naj bi bila povprečnina za letos in tudi znesek
dohodnine ali finančne izravnave. Tako, da smo dohodnino planirali na osnovi prvega
nakazila dohodnine v mesecu januarju, ki je znašalo 5.940 €, če ta znesek pomnožimo s 53
(tedni v letu) dobimo maso sredstev v višini 314.820 €, toliko smo tudi v tem osnutku
planirali dohodnine, kar pomeni za kar 13% manj kot smo je dobili v lanskem letu. Skupno
smo planirali za 830.777 € prihodkov, največ smo zmanjšali na račun dohodnine, vendar pa
kot kažejo nadaljnja navodila s strani ministrstva bi se naj tekom tega meseca kriteriji origirali
in bi lahko iz tega naslova bilo še nekaj sredstev, ki ji lahko pozneje še razdelimo. O natančni
višini se bo vedelo za 2 ali 3 tedne.
V letu 2015 se načrtujejo celotni prihodki v višini 830.777 EUR, kar je 16,5 % manj od
planiranih v rebalansu 2014. , od tega davčni prihodki v višini 338.714 EUR (41%), nedavčni
prihodki v višini 47.182,00 EUR (5%), kapitalski prihodki v višini 0 EUR (0,0%) in transferni
prihodki v višini 444.881,00 EUR (54%).
Celotni odhodki proračuna se načrtujejo v višini 845.552,00 EUR, od tega tekoči odhodki v
višini 272.797,00 EUR (33%), tekoči transferi v višini 187.755 EUR (22%), investicijski
odhodki v višini 379.000,00 EUR (44%) in investicijski transferi v višini 6.000 EUR (0,7%).
Odplačilo glavnice za najeta dolgoročna posojila je načrtovano v višini 4.000,00 €.
Proračunski primanjkljaj je 18.775 EUR in se krije iz stanja sredstev na podračunu občine
Kobilje na dan 31.12.2014.
Zaradi zmanjšanja sredstev v državnem proračunu za investicije, se investicije krčijo tudi v
občinskih proračunih. Med transfernimi prihodki tako ne planiramo v letu 2015 sredstev iz 21.
člena ZFO-1. Planiramo le 27.108.00 € - delež po 21. členu pri projektu: Obnova ceste v
Kobilju v dolžini 600 m, za leto 2014. Transfer bo nakazan v občinski proračun 12.1.2015.
Na odhodkovni strani so prikazani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in
investicijski transferi.
Pri tekočih odhodkih se planira 12% povečanje, predvsem na račun zaposlenih preko
programa JD v letu 2015.
V letu 2015 sta bila občini Kobilje-kot izvajalcu odobrena 2 programa in sicer:
1. Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest za 3 osebe za 12 mesecev; od
tega 3 – II. stopnja izobrazbe ( 671,00 € bruto plača po osebi )
2. Pomoč v primeru elementarnih nesreč za 5 oseb za 12 mesecev; od tega 2 osebi – III.
Stopnja izobrazbe; in 3 osebe s IV. Stopnjo izobrazbe.
Zavod za zaposlovanje po obeh pogodbah krije 85 % plače zaposlenih (od II. bruto zneska),
stroške prehrane in zdravniških pregledov.
Občina Kobilje krije 15 % plače (od II. bruto zneska), regres za letni dopust (692,00 €) ter
razliko prispevkov do minimalne plače .
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V letu 2015 mora občina Kobilje-kot izvajalec za sofinanciranje javnih del (plač, regresa in
prispevkov) zagotoviti (za 11 mesecev) 19.000,00 € lastnih sredstev. Občina Kobilje mora
javnim delavcem zagotoviti še materialne pogoje za delo (varstvo pri delu, zaščitno obleko in
orodja).
Med tekočimi transferi ni predlaganim sprememb, znižujemo le izdatke za sofinanciranje VV
storitev, dejavnosti domačih društev, Knjižnice Lendava in CSD Lendava.
Med transfernimi odhodki so zajeti transferi OŠ Kobilje za investicije in investicijski transfer
ZD Lendava in občini Puconci.
V računu finančnih terjatev in naložb ni prometa.
V računu financiranja pa so prikazana planirana odplačila dolgoročnih kreditov v višini
4.000,00 €, v letu 2015 pa se občina ne namerava v tem trenutku dodatno zadolževati.
Celoten znesek plač za zaposlene v Občini Kobilje, vključno z regresom za dopust in drugimi
izdatki zaposlenim v upravi in JD znaša v letu 2015 106.200,00 €.
S 30.12.2014 se je občinski upravi zaposlila delavka na delovnem mestu: Strokovni sodelavec
V. Delavka je uvrščena v 16. pl. razred, kar na letni ravni znaša 9.700,00 €.
Pri zaposleni Občina Kobilje koristi oprostitev plačila na prispevke delodajalca za socialno
varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje,
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) na podlagi
Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva
(ZIUPTDSV) v obdobju 24 mesecev od zaposlitve.
Občina tako prihrani na letni ravni: 789,15 x 16,1 % x 12 = 1.524,00 €
Županu Občine Kobilje pripada ko nepoklicnemu županu nadomestilo v višini ½ plače
poklicnega župana. To je 2.516,27 €/2 = 1.258,14 € bruto. K temu se prišteje še 9,4 % dajatev
kar znaša skupen strošek mesečno 1.376,40 €*12 je 16.520,00 €
Letni strošek za nadomestilo župana bi znašalo 16.520 €. Na podlagi njegove odločitve, se mu
nadomestilo ne izplačuje v letu 2015, ampak se namenja za sofinanciranje programov
domačih društev.
Prihodki 2015
830.777,00 €
Začetno stanje 1.1.15 18.775,00 €
Odhodki 2015
845.552,00 €
Odplačilo dolga
4.000,00 €
Primanjkljaj 2015
0€
Župan Robert Ščap daje predlog proračuna Občine Kobilje v razpravo.
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Pavel Horvat
Glede na to, da se je v vrtcu povečalo število zaposlenih, smo zmanjšali za 5.000 €? In ali so
se sredstva za financiranje društev prenesla iz lanskega leta?
Milena Antolin pove, da je znesek 20.000 € za društva brez upoštevanega zneska od lanskega
leta in da se bo za znesek povečala postavka, saj čakamo še na izračun dohodnine.
Pavel Horvat
Dodati bi se morala postavka za čiščenje potoka, ker bodo nastali stroški s čiščenjem Čebiš
potoka.
Boštjan Horvat
Proračun je nastavljen zelo pesimistično, saj se na podlagi dohodnine lahko še vedno
spremeni.
Pavel Horvat
Kako je z odkupom zemljišč za stanovanjske gradnje in s prostorskim načrtom? Kako je z
izdelavo z občinskega prostorskega načrta? Ali bomo v obrtni coni naredili vodno študijo, ker
drugače načrt propade?
Boštjan Horvat
ARSO se lahko izključi s tem, da se ugodi njihovim pogojem. To stane po predračunu cca.
11.000,00 €, lahko tudi več. Zaradi menjave na Ministrstvu zadeve stojijo, ne samo pri nas,
ampak tudi drugod v Sloveniji.
Pavel Horavat
Glede revizije, ali so bile zbrane ponudbe?
Milena Antolin
Zakonsko ni obvezno zbiranje ponudb za tako stvar, vendar so se ponudbe zbirale telefonsko.
Darko Gjerek
Glede terjatev, ki so se zgodile, ali je že poročilo?
Milena Antolin
Mora se sprejeti odločitev, kako in na kakšen način. Koliko se prenese na terjatev do osebe,
koliko se odpiše glede nato, da ljudje niso imeli potrdil o plačilu. OS bo moral nekaj sprejeti
enotno stališče.
Leon Ferencek
Ali je tega veliko?
Milena Antolin
Točno zneska ne vem.
Župan Robert Ščap
Pove, da v poročilu piše za kakšen znesek to okvirno gre. Postopek na sodišču je že vložen.
Jani Laci
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Kakšen je znesek in koliko jih je že zastaralo?
Župan Robert Ščap
Zdaj je vprašanje kaj s tistimi, ki so dejansko plačali in nimajo dokazila? S predlogi se bomo
opredelili glede tega problema, saj zadeva ni enostavna.
Tomaž Ferencek
Kako je z najemnino o zemljiščih?
Boštjan Horvat
To je urejeno. Kar se tiče teh zemljišč, tudi prodaja stanovanj in najemnina zemljišč bo pri
naslednjem branju pripravljen načrt. Vendar smo se zmenili, da ne bomo teh prihodkov
vključili v proračun dokler ne bomo fiksno določeno.
Saša Fras
Meni, da je proračun dokaj konzaltivno sestavljen. Najemnine po vsej verjetnosti ne bo v
takšen znesku, saj dve stanovanj ne bo. Ali se varnost pri delu računa za JD?
Milena Antolin
Pove, da se varnost pri delu upošteva v znesku materialni stroški.
Saša Fras
Zanima ga konto 402510- tekoče vzdrževanje občinske opreme v vrednosti 12.000 €
Milena Antolin
Cadis, Terragis…
Saša Fras
Konto 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov?
Milena Antolin
To je za to zgradbo, Urmet, varnosti načrti.
Saša Fras
402512 in 402599?
Milena Antolin, to je samo zavarovanje, letna premija.
Saša Fras
Sodni stroški v vrednosti 3000,00 €
Milena Antolin
To so notarski zapisi.
Župan Robert Ščap
Izterjava za zaostale obveznosti.
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Darko Gjerek
Kaj je bilo to: sodelovanje pri arbitraži?
Boštjan Horvat
To je skupna občinska uprava. Strošek je bil skupen, saj je odvetnik vodil arbitražo za vse
občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
Saša Fras
Informacije javnega značaja? To po vsej verjetnosti letos ni treba?
Boštjan Horvat
To mora biti, saj je z zakonom tako določeno. Gre se za Lex Localis, vse informacije javnega
značaja (odlok, vabila, sklepi), ki se morajo uradno objaviti.
Saša Fras
Glede na to, da je veliko javnih del, je to obvezno zavarovanje previsoko. Saj jih zdaj veliko
odpade, ker bodo zaposleni v javnih delih.
Boštjan Horvat
Ja, to bi znalo biti.
Tomaž Ferencek
Tudi njega zanima, če bi se dalo tu kaj korigirati?
Milena Antolin
Ne, to odloča CSD.
Robert Ščap
Ta postavka ni odvisna od nas.
Darko Gjerek
Bi lahko tisti, ki jim Občina plačuje, lahko naredili kaj v korist Občine.
Milena Antolin
Pove, da je zanimivo da Občina plačuje enkrat več kot, če si vsak posameznik plačuje. Zakaj
je to tako, ne ve.
Saša Fras
Se zahvali za odgovore. In pove, da ga moti da je predvidenih 16 javnih delavcev, saj je
Občina normalno delovala tudi s 5 javnimi delavci. Razlika v financiranju, če upoštevamo vse
stroške (naš delež, oprema za JD), ki jih za sabo potegnejo javna dela je nekje med 35.000 €
in 40.000 €. In takšno debato, bi moral občinski svet narediti, še preden se je prijavljalo na
razpis za JD, ali je smotrno da imamo toliko JD ali bi bilo bolje če bi se ta sredstva
preusmerila na druge postavke, kot so dolgoročni projetki. Moti ga to, da je ta razprava bila
očitno narejena nekje drugje in glede na to, da so razmere v občinskem svetu jasne in da je
večina članov občinskega sveta iz Liste za Kobilje, nismo bili o tem obveščeni. To je dokaj
kočljiva zadeva, saj se dejansko morajo odločati o zadevi, na katero ne bodo imeli vpliva, saj
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je že tako rekoč narejena (podpisane pogodbe). Pogreša kakovostno debato o tem in zdaj se
pojavi vprašanje, kaj bodo ti javni delavci delali? Nekaj se sliši seveda, da se bodo izvajala
dela na Čebiš potoku in po mnenju stroke, ki jo je pridobil je tu dela za cca. 1 mesec. In zdaj
se spet pojavi vprašanje, kaj bo 5 javnih delavcev delalo preostali čas. Pove tudi, da se prej
nikoli ni tako delalo in da so se debate o tem razvile že prej in da toliko javnih delavcev še ni
bilo vključenih, kot jih je letos. Predlaga, da se proračun ne sprejme do takrat, ko se ne naredi
neki dokument za javna dela - katera dela bodo opravljali in koliko bo za sabo potegnilo
drugih stroškov (orodja, strojni stroški – struga pri Čebišu). Politično modro ali vljudno bi
bilo, da se vpraša tiste, ki imajo večino v občinskem svetu, kaj menijo o stvareh, ki imajo tako
velike finančne poledice. Zdaj če se gleda na druge občine kot sta Dobrovnik in Turnišče, ki
imata za približno 4x večji proračun, imajo maso plač skoraj enako kot mi. To je daleč od
nekih racionalizacij občinske uprave, ki so bile, na nek način, predstavljene v samem
predvolilnem programu. Poudarja, da ni sporno, če kdo dobi delo, ampak včasih je potrebno
narediti odločitev med tem ali se bo 10. delavcem dalo delo za eno leto, na ta način Občina ne
bo delala nič drugega ali se bo pa šlo v neko dolgoročno zadevo. Takšna debata bi se morala
razviti na občinskem svetu in ali v odborih. Občina Kobilje je odvisna od javnih del in če se
letos počrpa vse ljudi, kdo bo potem delal v naslednjem letu. Kar se tiče sistematizacije dela v
občinski upravi, o zaposlitvi, ki je bila narejena dokaj hitro in to za nedoločen čas, ga moti
način kako se je to izvedlo in da se niso razvile debate o tem v občinskem svetu. To je spet
bila narejena odločitev, ki ima finančne posledice. Kroženje informacij v tem primeru ni bilo.
Meni, da ni še čas, da gre predlog kot osnutek proračuna v javno razpravo, dokler se ne
pripravi dokument za javna dela. V vsakem primeru pa pričakuje, da se za vsako storitev ki
presega vrednost 2.000,00 € naredi javni/interni razpis ne glede na zakonodajo, saj mora biti
do 31.3. sprejet proračun in je še dovolj časa, da se to uredi. Kar se tiče ulične razsvetljave, tu
bi tudi bilo dobro zbrati ponudbe, saj se mu zdi da se preveč plačuje za storitve.
Boštjan Horvat
Ponudbe za javno razsvetljavo so bile zbrane in na podlagi tega so se tudi zmanjšali stroški v
lanskem letu.
Pavel Horvat
Največ stroškov je na tisti strani vasi, kjer še niso zamenjane luči in je stara razsvetljava.
Župan Robert Ščap
pove da se je že preverjalo kar se tiče gasilske zveze za zmanjšanje stroškov in plačevanje
električne energije na mejnem prehodu. Usmerjenost k racionalnosti je definitivno na prvem
mestu. Ugotovitve, da so vsi stroški pri skoraj vsaki postavki previsoki in se bodo z letom tudi
zmanjševali, kjer se bo seveda dalo. Strinja se tudi s tem kar se tiče javnih delavcev, zaradi
tega, ker se je moralo hitro reagirati, saj je bil razpis na hitro nastavljen. 16 javnih delavcev se
je prijavilo naključno, saj včasih je bil problem dobiti sploh javnega delavca, zato se je
prijavilo v vse razpoložljive variante in bila je sreča, da je bilo toliko odobrenih, saj smo med
prvimi oddali prijavo na razpis. Seveda, pa ni problema, če se seveda občinski svet ne strinja s
takšnim številom, se lahko pogodbe z zavodom tudi prekinejo brez dodatnih stroškov ali
penalov pogodbe. Eni javni delavci še niso podpisali pogodbe in lahko se za le-te prekine. Kar
se tiče njegove plače, bi namenil del za javna dela cca 11.500,00 €, del pa za društva cca
5.000,00 €. Glede proračuna Občine Dobrovnik je razlika v tem, da imajo tam 6 redno
zaposlenih in samo 2 JD, zaradi prepozne prijave na razpis. Kar se tiče vzdrževanja se vedno
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iščejo boljše, cenejše ponudbe. Zaposlitev za nedoločen čas dopušča zakonodaja, vendar se je
tudi tu pokazala možnost nekega varčevanja, saj se za zaposleno ne plačuje prispevkov za dve
leti, samo zaradi zaposlitve za nedoločen čas s poskusnim delom za 2 meseca.
Saša Fras
Problem ni število javnih delavce, glavni problem je to kako se je ta odločitev sprejela.
Učinkovitost teh vseh delavcev je vprašljiva. Skratka lahko bi se vsaj s telefonskim klicem
informirali pri svetnikih kakšno mnenje imajo o tem. Kar se tiče Čebiš potoka, se je
posvetoval s komunalo MS in Gozdnim gospodarstvom in po mnenju stroke, če imaš 5 ljudi
fizično sposobnih, se da urediti v minimalno 1 mesecu ali maksimalno 2 mesecih. Res je, da
se bo trenutna stiska pri določenih ljudeh zmanjšala, vendar se na podlagi tega ne bo nič
večjega naredilo v Kobilju, razen nekaj malega pri Čebišu. Treba premisliti ali je smiselno saj
se s posekom na Čebišu lahko uredi največ 30 % problema, to je po mnenju avtorjev poplavne
študije. Glede odstopa od pogodb z zavodom ni tako enostavno, saj če odkloniš javno delo po
svoji krivdi, se za drugo leto zmanjša kvota. Nekoč je tako bilo, mogoče se zdaj ni več.
Župan Robert Ščap
Pove, da so na zavodu debatirali o tej tematiki, v primeru odstopa pogodbe in da ni problema,
če se odstopi od programa. Tako, da načeloma lahko odstopimo od programa brez posebnih
posledic.
Saša Fras
Se pravi, da se lahko pričakuje neki dokument o tem kaj bodo javni delavci delali?
Župan Robert Ščap
Seveda, dokument se pripravi. Zdaj je samo vprašanje ali se te pogodbe prekinejo? To morajo
svetniki potrditi in občinska uprava to uredi.
Jani Gašparič
Meni, da odstop od programa javnih del nima smisla in bi bilo to potrebno izpeljati do konca.
Pavel Horvat
Kar se tiče prakse za javna dela v preteklih letih se občinski svet ni posebej sestajal. Za
ureditev Čebiš potoka je potrebno ogromno dela. Po mnenju g. Vučkoja ni tako enostavno to
urediti v mesecu ali dva. Omejuje nas tudi lovski zakon, ki velja do konca februarja. Za javna
dela se proračun ni povečal, naš proračun bremenijo plačila za nazaj. Je pa proti temu, da bi se
odpovedali javnim delo.
Župan Robert Ščap
Vpraša, če še ima kdo kakšno vprašanje za ga. Mileno Antolin?
Milena Antolin
Glede vprašanja od g. Gjereka za IOP. Do zdaj so se izpisi pripravljali z moje strani, od
novembra naprej je pa to pripravljala ga. Simona in ni vnesla datuma, zato je pri nekaterih
dobaviteljih bil minus, razlika je v tem, da postavke na podlagi tega niso bile dobro prikazane.
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Saša Fras
Kakšen je dolg od lani?
Milena Antolin
Prek 100.000,00 €
Župan Robert Ščap
Z zakonom so določene obveznosti, ki jih mora občina izpolnjevati. Vse kar je za nazaj pa ne
preostane nič drugega, kot da se vsak konto poskusi zmanjšati. Razlika se lahko pokrije na
osnovi tega, da se bo varčevalo. Zahvali se ga. Mileni Antolin. Glede javnih del je pač bila
osnova čim več prijaviti, da se dobi čim več. Namen je bil pozitivno naravnan in v dobri veri.
Lahko se dogovori, da se odpove program, saj se iz drugih občin ne bo zaposlovalo ljudi.
Saša Fras
Zdaj nima smisla odpovedovati pogodb. Rabi se strategija in dokument za javna dela. Debata
o tem bi bila smiselna v občinskem svetu. Glede honorarja župana, se odloča občinski svet in
ne župan sam, saj ta honorar preide v proračun in o proračunu se odloča občinski svet. Župan
lahko samo predlaga kam bi se namenila sredstva od honorarja.
Župan Robert Ščap
Če ni več pripomb, predlogov. Predlaga sprejetje sklepa:
Predlog sklepa
Občinski svet je seznanjen s predlogom proračuna Občine Kobilje za leto 2015 s kratkimi
pripombami in ga daje v javno razpravo.
Glasovali so vsi svetniki občinskega sveta ZA sta glasovala 2 člana, PROTI je glasovalo 5
članov. SKLEP NI SPREJET
Saša Fras predlaga, da se določi neki rok za pripravo dokumentacije za javna dela.
Boštjan Horvat predlaga 14 dni.
Svet meni, da predlog proračuna ni ustrezen zato predlaga županu, da v roku 14 dni, pripravi
ustrezen predlog proračuna z obrazložitvijo in dokumentom javnih del v letu 2015.
Boštjan Horvat
Predlaga, da se podajo predlogi glede proračuna v tabelarnem delu.
Sklep 32
Občinski svet je mnenja, da predlog proračuna ni ustrezna podlaga za javno razpravo. Svet
nalaga županu, da v roku 14 dni od te seje, pripravi popravljen predlog proračuna z
upoštevanimi pripombami, ter z dokumentom, ki bo predvideval cilje in naloge zaposlenih v
javnih delih v letu 2015.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 6, PROTI nihče, 1 je bil VZDRŽAN.
SKLEP JE SPREJET.
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K 5. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Pavel Horvat
Kar se tiče Čebiš potoka je še problem pri privatnih lastninah. Ali se objavi, da lastniki to
sami očistijo, s tem da potem ne moremo delati sekance, ki bi se prodali. Rad bi mnenja, glede
tega.
Saša Fras
Pove, da je to tema za zbor občanov, ne samo lastnikov ampak tudi vseh nas.
Pavel Horvat
Pove, da se bodo soglasja dobila in da se bodo jutri začela že dela pri Čebišu pri pokopališču,
ker je ta del najbolj ogrožen. Tu se naredi tudi nasip. Poseka se tudi večina drevja, saj se rabi
mesto za stroj, ki bo delal strugo.
Boštjan Horvat
Pove, da g. Vučko pripravi predračun o višini sanacije potoka. Kar se tiče države, se vsaj v
treh letih ne bo dobilo sredstev za sanacijo in da se bo vse več ali manj financiralo iz
proračuna Občine Kobilje.
Pavel Horvat
V Bereku bi se moral urediti zadrževalnik vode, da ne bi šlo v Čebiš potok.
Janez Laci
Ali se razbremeni Kobilje poplavne vode ali ne? Če se samo Čebiš potok dela in rešuje, ker ta
del Kobilje do šole ni ogrožen z vode iz Čebiš potoka ampak se rešuje ta del do igrišča.
Center pa še vedno ostaja.
Jani Gašparič
Razen če se to spelje v Čebiš potok. Ampak najprej se mora Čebiš potok očistiti.
Darko Gjerek
Predlaga, da bi se naredila poplavna študija za to področje.
Razvije se kratka debata o najboljši rešitvi glede Čebiša in poplavne študije.
K 6. točki dnevnega reda
Razno
Župan Robert Ščap
Glede sklepa o imenovanju podžupana Občine Kobilje, je bila težka odločitev. Odločitev je
bila da podžupan postane Pavel Horvat. Pričakuje tudi pripombe, kritike in pohvale. Odločitev
ne pomeni, da ne bi imel zaupanja do Janija Gašpariča.
Saša Fras
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Se strinja, da odločitev za podžupana ni bila lahka, vendar ga zanimajo kriteriji po katerih se
je podžupan imenoval?
Župan Robert Ščap
Po primerjanjih obeh bistvenih odstopanj ni bilo.
Saša Fras
Meni, da to ni bila modra odločitev. Kriteriji, kot so po političnih navadah so jasni in logični.
Podžupan je po navadi tisti, ki je v pomoč županu. Jasno je tudi, kdo je zmagal v občinskem
svetu, Lista za Kobilje ima 4 predstavnike in bilo bi vredu, če bi se funkcije razdelile med
ostale. Problem je tudi to, da niso bili kontaktirani o predlogu, razen Janija Gašpariča.
Pričakoval bi nek uradni stik od župana, da njim, ki imajo večino v OS prosi za nekakšno
mnenje o tej odločitvi. S to odločitvijo se ne strinja in misli, da se tudi ostali v člani ne
strinjajo. Meni, da Pavel Horvat ne ustreza nobenim kriterijam in pomeni nadaljevanje nekih
zgodb za katere so mislili, da so se že končale. Ti dve strateški potezi o imenovanju
podžupana in zaposlitev javne uslužbenke zagotovo ni praksa, ki bi peljala v neke pomiritve
strasti v vasi. Rad bi, da se določene zadeve ne urejajo na tak način.
Župan Robert Ščap
Razume njegovo stališče in sprejema kritike. Predlaga, da se enkrat tedensko sestanejo in
pokomentirajo določene zadeve.
Saša Fras
O tej zadevi se mora posvetovati z ostalimi člani OS.
Janez Laci
Kako je glede prestopa iz Gasilske zveze?
Župan Robert Ščap
Člani PGD niso zadovoljni z GZ Lendava. Kar se tiče stroškov so v GZ Lendava bistveno
višji kot v Moravskih Toplicah. Pogodba je tripartitna in mora biti urejena. Občini dejansko ni
pomembno s katero zvezo sodeluje. Finančno je nekje 1200 za obe zvezi, dodatno so še
stroški izobraževanja, kar ni malo potem so še zavarovanja za vozila, ki je tudi v Moravski
zvezi nižja.
Janez Laci
Kobilje je drugo najstarejše gasilko društvo in ne odobrava tega dela prestopa. Gre se za
požarno varnost Kobilja. Do zdaj so vse večje požare reševali iz Lendave, ki je tehnično zelo
dobro opremljena. Zdaj je vprašanje če se izstopi iz zveze, kakšen bo odzivni čas iz Lendave.
In ali se z Moravske zveze ustanovi sektor oz. kako to nameravajo izpeljati?
Župan Robert Ščap
Vse kar se tiče požarne ogroženosti se za nas ne spremeni čisto nič. O podrobnostih ne ve nič.
Janez Laci
Meni, da bi se morala o tem razviti določena širša debata za vse gasilce o odločitvi, ne samo
odločitve posameznikov.
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Župan Robert Ščap
Pove, da ni vedel, da med njimi ni komunikacije in ne more vplivati na potek informacij.
Janez Laci
Kakšni so stroški prestopa?
Župan Robert Ščap
Kolikor vem, večjih stroškov ne bo. Vse pa je stvar odločitve PGD Kobilje.
Župan se vsem prisotnim zahvaljuje za udeležbo.
Seja je končana ob 21.15 uri.
Zapisala
Sandra Ferencek Barbarič

Župan Občine Kobilje
Robert Ščap

