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

Datum: 24.02.2015
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela 28. januarja 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), predstavnica medijev
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga dnevni red.
Predlagani dnevni red:
• Potrditev zapisnika 3. redne seje
• Realizacija/uresničevanje sklepov
• Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2015 – prva obravnava
• Predlogi in pobude
• Razno
Sklep št. 33
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 3. redne seje
Robert Ščap, predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnik.
Saša Fras
Pove, da ima nekaj tehničnih pripomb in želi, da se le-te popravijo.
Sklep št. 34
Občinski svet potrdi zapisnik 3. redne seje z dopolnitvami.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
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Sklep št. 35
Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2015 – prva obravnava
Robert Ščap
Daje predlog proračuna Občine Kobilje v razpravo.
Boštjan Horvat
Predstavi načrt aktivnosti javnih delavcev za leto 2015.
Saša Fras
Želi, da se že pripravljeni načrt aktivnosti javnih delavcev ustrezno popravi. Saj bi bilo treba
za vsakega delavca posebej pripraviti časovni plan in zastaviti točno določene cilje, tudi za
delavce, ki delajo preko društev. Razčleni naj se točno po urah, kje in kako bodo opravljali
dela - predlaga, da se naredi v obliki tabele. To je potem tudi dobro merilo za prihodnje leto,
da se potem točno vidi, kaj vse se je naredilo in ali se še splača imeti v bodoče takšno število
javnih delavcev.
Robert Ščap
Se strinja s predlogom in pove, da se bo to uredilo.
Saša Fras
Misli, da to ne bo problem narediti. Planiranje pa je tudi nepogrešljiv del organizacije in za
takšno število javnih delavcev je to nujno potrebno, saj je potem tudi enostavnejše vodenje leteh. Zanima ga tudi, kako je z zadevo kar se tiče čistilne naprave? Ali bo še naprej pogodbeno
delo ali bo samo preko javnega dela?
Pavel Horvat
Pove, da pogodbenega dela ne bo, saj bo delavec delal to preko javnih del.
Boštjan Horvat
Pove, da se ta načrt aktivnosti pripravi do drugega branja.
Pavel Horvat
Pove, da ni enostavno delati na tem projektu čiščenje Čebiša, saj je dela tam ogromno in
zavedati se moramo, da delavci v javnih delih niso več rosno mladi. Vsak od njih se pač trudi
po najboljših močeh in teren tam je lahko nevaren. Prva faza čiščenja je od vežice do glavne
ceste spodaj. Druga faza čiščenja je od vežice zgoraj – zgornji del do obrtne cone. Naslednja
faza pa od obrtne cone naprej. Vendar vse to se bo delalo v naslednjih parih letih, saj to ni
projekt za eno leto. Prva faza se bo dokončala, če bo vreme primerno in seveda s pomočjo
lastnikov. Cilj vseh pa je, da se to uredi čimprej.
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Janez Laci
Ali so lastniki obveščeni o delu na Čebišu?
Pavel Horvat
Ja, lastniki so obveščeni in soglasja so pridobljena.
Saša Fras
Ne strinja se s tem, da se bo to nekako uredilo. To vodenje projekta, ki je velik projekt, mora
biti načrtovano, saj brez planiranja noben projekt ni uspešen. In vodenje takšnega projekta, ko
je vključenih tako veliko ljudi, ni enostavno. V ponedeljek ali torek bo na mail poslal primer
ali dva, da se bo videlo, kako se to da urediti za podoben vodotok na približno isti dolžini,
očiščen v lanskem letu, ki je stal občino približno nič in narejeno vse z zunanjimi izvajalci. Še
enkrat poudarja, da treba narediti realni plan in na podlagi tega se lahko na kocu leta oceni, ali
je bil projekt uspešen ali delno uspešen.
Robert Ščap
Tudi naši delavci v javnih delih stanejo našo občino približno nič. Občina je lani imela
neposredno za 13.450 € stroška za JD, v letošnjem letu je to 22.800 € razlika je 9.350 €. Se
pravi 11.000 € gre iz plače župana, iz pogodbenega dela za vzdrževanje čistilne gre 4.800 €,
iz zdravstvenega zavarovanja gre 6.000 €, iz košnje na pokopališču gre 2.800 €. Če se vse to
sešteje znaša vse to cca 25.000 € to pomeni, da tu ostane še nekje 2.000 € za materialne
stroške. Zavedati se je treba, da javna dela niso podjetniška aktivnost ampak socialna oblika
dela, kjer ZZRS spodbuja najbolj rizično skupino brezposelnih. V primeru, da bi se to uredilo
preko podjetnikov pa po vsej verjetnosti ne bi bilo poceni. Kar se tiče delavcev, ni res da ne bi
delali, vendar ne moremo pričakovati, da bodo efektivno delali 8 ur na dan, saj marsikje
drugje v podjetjih ali javnih inštitucijah ni tako. Da pa bi na delavcih »lomili lopate« pa tudi
ni namen, saj nima smisla. Takšno je njegovo mnenje. Vsak predlog je dober, res pa je, da vsi
želimo delati v dobro občine po svojih najboljših močeh.
Saša Fras
Njegova pričakovanja gredo samo v eno smer, da se naredi plan. Pohvalno je, da občina skuša
sestaviti proračun, ki je nekoliko bolj optimiziran, kot je bil. Vsak prihranek je dobrodošel,
vedno se postavlja vprašanje samo ali je možno prihranke usmeriti kam drugam? In na
podlagi nekega plana se lahko naredi primerjava z drugim letom. Iz leta v leto je težko
primerjati javna dela, s tem bi bilo to bistveno lažje. Kar se tiče prihrankov je super, da je tako
kot je – pohvalno in daleč od tega da bi bil samo kritičen. Izračun ni čisto prav, saj niso
vključeni vsi tisti, ki so pri gostujočih JD, vendar zdaj 500 € gor ali dol, to ni tako pomembno
in bi bila izguba časa to primerjati.
Sklep št. 36
Občinski svet je seznanjen s predlogom proračuna Občine Kobilje za leto 2015 – prva
obravnava, s pripombami in ga daje v javno razpravo.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.
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K 4. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Darko Gjerek
Predlaga, da se vse predsednike obvesti o skupnem sestanku odborov.
Boštjan Horvat
Predlaga, da se naredi skupna predstavitev in seje ločeno. 2. branje bo že z amandmaji.
Saša Fras
Predlaga, da se v roku 3 tednov predstavijo možne ekipe za snemanje in predvajanje sej. Da
predstavijo, kako je to tehnično možno izvesti in koliko bi vse skupaj stalo.
Robert Ščap
Ena ponudba je že, seveda se bo zaprosilo še za dodatne ponudbe.
Pavel Horvat
Predlaga, da se ponudniki predstavijo na seji.
Darko Horvat
Kako je z mostom pri Domjanovih?
Janez Gašparič
Za most je vse že vse pripravljeno. Tudi klopi za igrišče so pripravljene v Telehiši.
Leon Ferencek
Predlaga, da se uredi osvetljenost na brvi saj je nevarnost, ko se topi sneg in zamrzne.
Robert Ščap
Dobro bi bilo, da se postavi senzor na vogalu za osvetlitev brvi.
Pavel Horvat
Glede Svetega Martina – uredila se je nadomestna omarica, ki je cenovno ugodna za pol leta.
Varovalka bo dana nazaj jutri ali pojutrišnjem, saj so jo vzeli ven in je vse zalilo. Soglasje je
bilo, vendar ni bila podpisana pogodba. Ko pa bo pomurski vodovod, to ne bo več potrebno.
Zdaj je voda pri Sv. Martinu, vendar pod manjšim pritiskom.
Saša Fras
Morajo se spremeniti predstavniki v javnih zavodih, dobro bi bilo razmisliti do naslednje seje,
kdo bi bili predstavniki.
Sklep št. 37
Občinski svet sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda OSNOVNA ŠOLA KOBILJE,
KOBILJE 33 A imenujejo Saša Fras, Tomaž Ferencek in Janez Laci.
Glasovali so vsi člani OS. ZA je glasovalo 7, PROTI nihče. SKLEP JE SPREJET.

4

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

Pavel Horvat
Pove, da so se pridobile ponudbe za pot pri Svetem Martinu, saj nova pot ni vrisana.
Boštjan Horvat
Pove, da se še čaka več ponudb, da se lahko potem primerjajo cene.
Saša Fras
Vpraša če se to mora narediti?
Robert Ščap
Pove, da gre pot po privatni lastnini in je to potrebno urediti. Mora se najti najboljša rešitev,
kako bi s finančnega vidika to bilo najceneje in najboljše.
Razvije se krajša debata o rešitvi cest pri Svetem Martinu.
Pavel Horvat
Pove, da je direktor iz vodnega predlagal, da bi se cesta pri Bereku dvignila za 60-80 cm, da
bi čim več tiste vode zadržali tam, kar bi razbremenilo Čebiš potok.
Aleš Lutar
Vpraša kako je s terjatvami, kdaj se bodo uredile zadeve? Kakšni so roki za zastaranje?
Kakšne so cene izvršbe? Ali obstaja kakšen seznam od dneva, ko je bila delavka odpuščena,
za poslane opomine?
Robert Ščap
Kar se tiče opominov so bili že poslani. Vse kar še ni bilo plačano na osnovi opomina se bo
dalo v izvršbo. Nobena zadeva od takrat še ni zastarala. Strošek izvršbe je približno 30€, kar
se izterja od dolžnika. Vse tekoče zadeve bodo šle po tem postopku. O tistih terjatvah se treba
posvetovati, kako in kaj.
Saša Fras
Predlaga, da se urejajo tekoče zadeve od 01.01.2015 naprej sproti.
Robert Ščap
Predlaga, da bi se za problematične primere sestavila 3 članska komisija, ki bi odločala
pristopu do takšnih primerov.
Darko Gjerek
Meni, da je za to pristojen Odbor za gospodarstvo.
Saša Fras
Meni, da bi bilo dobro sestaviti komisijo za primere, ki so socialne narave. V primeru, ko
nekomu odpišeš terjatev, zaradi določenih razmer, saj se župan sam težko odloči o določenih
situacijah.

5

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

Tomaž Ferencek
Predlaga, da se na internem kanalu podaljša čas predvajanja. Vodovarstveno območje 2015 –
veliko površin je na tem območju. Ali bi se to dalo kako zmanjšati?
Robert Ščap
Preveriti treba zadevo. Ko bomo vključeni na pomurski vodovod potem ta varianta po vsej
verjetnosti odpade. Verjetno pa jo je treba tudi spremeniti. Do naslednje seje se pozanima
kakšne so možnosti.
Razvije se kratka debata.
K 5. točki dnevnega reda
Razno
Robert Ščap
Preda vabilo za OS od Osnovne šole Kobilje za Dobrodelno prireditev. Ravnateljica je prosila
za prispevek v vrednosti 150 € k pogostitvi.
Saša Fras
Vpraša zakaj proslava ni v dvorani?
Robert Ščap
Pove, da se poizve zakaj ni v dvorani. In še enkrat vpraša ali se strinjajo s pogostitvijo?
Vsi se strinjajo.
Leon Ferencek
Ali je nova motorna žaga posojena javnim delavcem?
Pavel Horvat
Ja, Milana se je o tem vprašalo?
Leon Ferencek
Pove, da se z novo motorno žago dela dobro.
Tomaž Ferencek
Kako je z rezanjem cipres?
Pavel Horvat
Če javni delavci to delajo, ne ve, če je to ravno najboljša izbira.
Tomaž Ferencek
Kako je s košnjo na pokopališču, v primeru da se spomenik poškoduje?
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Robert Ščap
V dogovarjanju z zavarovalnicami bodo v bodoče zmanjšane končne cene pri zavarovalnih
premijah in na podlagi tega, bo možnost, da se zavarovanje sklene tudi za takšne primere.
Seja je končana ob 19.50 uri.
Zapisala
Sandra Ferencek Barbarič

Župan Občine Kobilje
Robert Ščap
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