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

Datum: 13.07.2015
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela 13. maja 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), računovodkinja Milena Antolin
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga spremembo
dnevnega reda in sicer, da se točka 3 premakne na točko 2.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 2. izredne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto
2014
- Poročevalec Aleš Lutar, predsednik NO
- Poročevalka Milena Antolin, računovodkinja
4. Osnutek statuta Občine Kobilje
5. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje
6. Letno poročilo 2014 in plan 2015 za Zdravstveni dom Lendava in Pomurske
lekarne
7. Seznanitev s sodbo v imenu ljudstva (zaradi varovanja podatkov se predlaga, da
se točka zapre za javnost)
8. Predlogi in pobude
9. Razno
Sklep št. 51
Sprejme se predlagani spremenjeni dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 5. redne seje in 2. izredne seje.
Robert Ščap, predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnik.
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Sklep št. 52
Občinski svet potrdi zapisnika 5. redne seje in 2. izredne.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 2014
- Poročevalec Aleš Lutar, predsednik NO
- Poročevalka Milena Antolin, računovodkinja
Milena Antolin poda obrazložitev zaključnega računa – splošnega dela proračuna Občine
Kobilje za leto 2014.
1. BILANCA PRIHODKOV
V zaključnem računu proračuna je realiziranih skupno 993.855,23 € prihodkov, kar je skupno
gledano na letni ravni za 100% glede na planirano v rebalansu 2014. Prihodki so razdeljeni v
davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke. Pri obsegu prihodkov je povečanje
možno le v okviru nedavčnih prihodkov, ki jih s politiko lastnih cen na komunalnem področju
regulira občina sama in na področju prodaje nepremičnin, ki so v občinski lasti.
a) DAVČNI PRIHODKI – konto 70
Realizirani so v obsegu 389.018,45 €. V skladu z določili 14. čl. Zakona o financiranju občin,
ki opredeljuje način izračuna glavarine, ta pa pomeni na prebivalca v državi ugotovljen delež
dohodnine in drugih občinam odstopljenih davkov za financiranje primerne porabe,
predstavlja največjo prihodkovno postavko v tej skupini prihodkov dohodnina, kot odstopljeni
vir občinam v višini 360.418,00 €. V našem primeru ne gre v celoti za lasten izvirni delež
dohodnine, ki bi ga vplačali naši občani, ampak se le-ta razporedi po izračunu pripadajočega
obsega z zbirnega računa posamezni občini.
Davki na premoženje so glede na lanskoletno realizacijo realizirani v obsegu 25.880,85 €, kar
je za 24 % več od predvidenega; med njimi kot največji prihodek izstopa nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. Prihodek je odvisen od bruto pozidanih stavbnih zemljišč, oz.
od evidentiranega obsega stanovanjskih površin, ter od bruto evidentiranih nepozidanih
stavbnih zemljišč.
V skupini davkov na uporabo blaga in storitev je v letošnjem proračunu bila planirana taksa
za obremenjevanje voda in onesnaževanje okolja, ki jo je potrebno odvesti v državni
proračun.
b) NEDAVČNI PRIHODKI – konto 71
Nedavčni prihodki so realizirani v obsegu 60.716,61 €, kar je za slabih 3,5 % več od
planiranega. Najpomembnejši prihodki v tej skupini so vplačila občanov za vzdrževanje
pokopališča, za omrežnine za vodovod, odvajanje in čiščenje ter prihodki od vodarine in
storitev odvajanja in čiščenja (v sladu z izračunom cen komunalnih storitev po Elaboratu iz
leta 2014).
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Kapitalski prihodki so v zaključnem računu proračuna realizirani v višini 3.000,00 € za
plačilo stavbnega zemljišča v obrtni coni Kobilje.
c) TRANSFERNI PRIHODKI - konto 74 in 741
so bili skupno planirani v višini 545.503,00 €, realizirani pa v višini 541.120,17 €, kar
predstavlja 99 % realizacijo.
V rebalansu je bil v finačnem smislu planirani obseg del na projektu vodooskrbe zajet po
terminskem planu za 2013 in 2014 leto. Tako smo planirali (po terminskem planu in
denarnem toku) prihodke za gradnjo, nadzor in informiranje in obveščanje v višini 510.400,00
€, odhodke pa v višini 515,000,00 €. Projekt Pomurski vodovod-sistem A je razdeljen na tri
dele:
- gradnja,
- nadzor in
- informiranje in obveščanje
Vsak del projekta pa na tri vire financiranja:
- Kohezijski sklad EU,
- Lastna udeležba RS – MKO RS
- Vodni sklad RS
Realizacija prihodkov v ZR:
Vsak del projekta pa na tri vire financiranja:
- Kohezijski sklad EU v višini 367.896,35 €
- Lastna udeležba RS – MKO RS v višini 64.922,89 €
- Vodni sklad RS v višini 72.361,90 €
V ZR proračuna so vključena samo dela in storitve ter prihodki od opravljenega na območju
Občine Kobilje
Svoj delež pri projektu vključuje občina v celoti v svoj proračun.
2.942,82 € sredstev je bilo nakazana s strani MGRT za sofinanciranje skupne občinske uprave
za leto 2013.
V tej skupini prihodkov so tudi realizirani predvideni prihodki za programe javnih del v višini
22.847,06 €. 7.861,17 € je bilo nakazanih za sofinanciranje izdatkov družinskemu pomočniku
2013 in sicer MDDSZ refundira razliko vseh izdatkov za DP občinam, ki presegajo 0,35 %
primerne porabe.
2. BILANCA ODHODKOV
Odhodkovni del proračuna je zajet v splošnem in posebnem delu, ter v načrtu razvojnih
programov. Obrazložitev posameznih postavk porabe je vezana na splošni del proračunske
porabe. Obrazložitev splošnega dela proračuna se lahko spremlja kot poraba za iste namene
skozi posebni del proračuna, ki je razdeljen na štiri institucialne enote:
–
občinski svet
–
režijski obrat
Zapisnik 6. redne seje Občine Kobilje

3

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

župan
občinska uprava

V okviru institucionalnih enot se poraba spremlja oz. prikazuje skozi 23 področij porabe (npr.
politični sistem), skozi programe (npr. dejavnost občinskega sveta) in skozi podprograme
(npr. stroški svetnikov-sejnine)
V proračunu je za področje tekoče porabe oz. tekočih odhodkov in tekočih transferov bilo
realiziranih 432.627,36 € oz. 44,5 % porabe, za investicijske odhodke in transfere pa
539.944,00 € ali 55,5 % porabe, pri čemer je treba opozoriti na stalni dvig stroškov tekoče
porabe in posledičen vpliv na investicijski del proračuna, ki se siromaši ne samo v skupnem
obsegu ampak tudi v potencialu črpanja tujih virov, ki zahtevajo vedno lastno udeležbo in
tekočo likvidnost. Skupno je bilo realiziranih za 972.571,36 € odhodkov, oz. 1,5 % manj,
kot je bilo planirano.
OBRAZLOŽITEV PORABE
a) konto 400 -plače in drugi izdatki zaposlenim – 64.224,41 €
Odhodki so namenjeni kritju plač zaposlenih v občinski upravi in delavcev na odobrenih
programih javnih del. Plače urejajo naslednji predpisi:
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno
besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu
KPJS),
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 60/08),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 53/08),
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 70/07 in naslednji),
V občinski upravi sta zaposlena dva delavca: strokovno-tehnična delavka in uradnik:
svetovalec župana. V letu 2014 so bili zaposleni tudi 3-4 javni delavci preko odobrenih
programov javnih del. Višina plače, povračila stroškov in trajanje zaposlitve so določeni v
pogodbi o izvajanju javnega dela. Za polovični delovni čas je zaposlen tudi župan od 1.1.2013
do konca novembra 2014. Njegova plača je določena v skladu z zakonodajo in bila uvrščena v
46. plačni razred oz. v skupino VII (le-ta določa plačo županom na podlagi števila prebivalcev
v občini).
b) konto 401- prispevki na bruto plače – 10.477,18 €
Razen prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje vseh zaposlenih,
so v postavki zajeti tudi stroški premije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence.
c)-konto 402 - izdatki za blago in storitve - 163.910,94 €
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V okviru odhodkovne postavke so realizirani odhodki za pisarniški material in storitve, stroški
za tisk in objave, prireditve in pokroviteljstva, stroški reprezentance, računovodske storitve,
čiščenja prostorov, vzdrževanje programske in strojne opreme, stroški informiranja, knjig
časopisov in ostale literature, drugi posebni material in storitve, ter nabava opreme za
izvajanje javnih del.
V drugi skupini odhodkov so zajeti stroški energije, komunalnih storitev in komunikacij v
kateri izstopajo stroški režijskega obrata povezani z delovanjem vodovoda in kanalizacije,
ogrevanjem in odvozom smeti, prevozni stroški in kilometrina za službena potovanja.
Že od leta 2011 je v proračun vključena postavka 40220001-Stojna mesta za JR; Občina mora
podjetju Elektro Maribor d.d. plačevati mesečno najemnino za stojna mesta JR po pogodbi.
Mesečni strošek znaša 87 €, vključno z 22 % DDV.
Velik strošek predstavlja naslednja skupina odhodkov, namenjena tekočemu vzdrževanju
opreme in stavb, kanalizacije in vodovoda, ter občinskih cest in javnih poti pogodbenih
izvajalcev.
V skupino odhodkov za blago in storitve sodijo tudi drugi operativni stroški, v katere se
štejejo izdatki za sejnine članov OS, honorar za podžupana, v odhodkih so predvideni tudi
stroški analiz pitne in odpadne vode, ter strokovnega nadzora preko za to izbranih strokovnih
institucij.
Prav tako je na kontu 4029991 vključena nova postavka za plačilo obratovalnih stroškov
podjetju SP Lendava, ki je upravljalec občinskih stanovanj v občini Kobilje. Z 1.1.2011 oz. ko
so občine po likvidaciji Razvojnega sklada prevzele ponovno v last in upravljanje svoja
stanovanja morajo plačevati del skupnih upravljalskih stroškov ( investicijsko vzdrževanje )
in rezervni sklad, ki pa na letni ravni predstavlja precej velik strošek. V letu 2014 so bile
izvedene tudi lokalne volitve, ki so strošek občinskih proračunov.
č) konto 403- plačilo domačih obresti – 233,67 €
Odhodek je bil namenjen za plačilo obresti najetega dolgoročnega kredita pri Banki Koper.
Kredit je v času priprave ZR proračuna občine Kobilje tudi odplačan dokončno.
d) konto 409- rezerve – 1.123,06 €
Sredstva tekoče proračunske rezerve so namenjena za kritje nepredvidenih stroškov, ki niso
bila planirana v proračunu. Tekoča rezerva je bila porabljena v višini 1.123,06 €. Stalna
rezerva pa se izključno lahko rabi za namen kritja škode po eventualnih naravnih nesrečah, ki
bi prizadele občino.
e) konto 410- subvencije – 540,00 €
Subvencija je bila namenjena za LD Kobilje.
f) konto 411- transferi posameznikom in gospodinjstvom - 69.943,11 €
Pretežni del teh odhodkov je bilo namenjenih financiranju sistema vzgoje in izobraževanja –
vrtec. Občina ob izvajanju ustanoviteljskih pravic na osnovi zakonskih določil mora
zagotavljati sredstva tudi za kritje stroškov šolskih prevozov otrok, ki imajo domicil v občini
in so vključeni v posebne oblike izobraževanja izven občine, kjer je prevoz organiziran v
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okviru zavodov, ki izvajajo izobraževanje. Subvencije študentom in enkratne denarne pomoči
za novorojence se plačujejo v skladu s sprejetim pravilnikom. Na novo sta v proračun že od
leta 2011 vključeni postavki
- družinski pomočnik (realizacija v letu 2014 znaša 10.180,13 € - mesečni strošek pa
znaša okrog 848,3 €)
Plačevanje domske oskrbe za plačilo oskrbnine za varovanca iz občine Kobilje pa se je v
letu 2013 – april prenehala in ponovno vzpostavilo v letu 2014.
g) konto 412 - transferi neprofitnim organizacijam – 23.810,39 €
V tej skupini so realizirani odhodki za delovanje športnih društev in organizacij v občini,
kulturnih in ostalih društev, ki se financirajo iz proračuna-v skladu s sprejetim pravilnikom o
dodelitvi sredstev.
h) konto 413 - drugi tekoči domači transferi – 98.364,60 €
Število oseb, ki jim občina pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje (december 2014) je
trenutno 16, participacija občine znaša čez 32,52 € na mesec/osebo.
Tekoči transferi v javne zavode oz. za financiranje dejavnosti osnovne šole so dogovorjeni v
skladu s finančnim načrtom zavoda in pogodbe sklenjene med občino in OŠ. Občina pokriva
tudi delno sofinanciranje za odobrene programe javnih del preko Društva vinogradnikov
Kobilje, Športnega društva Kobilje, PGD Kobilje, SB Rakičan, Zavoda Pire MS, Mozaik M.
Sobota in JSKD Lendava. Občina je po pogodbi za program javnega dela: naročnik in krije le
del plače (5-15 % plače, plačilo prispevkov do minimalne plače in regres za letni dopust ). Vsi
ostali transferji ostalim proračunskim porabnikom: Knjižnica Lendava, Ljudska univerza,
CSD Lendava in DOŠ II. Lendava so pogodbeno dorečeni in jih je občina zakonsko dolžna
financirati.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA INVESTICIJSKIH ODHODKOV IN NAČRTA
RAZVOJNIH PROGRAMOV PREDLAGANIH IN NAČRTOVANIH INVESTICIJ
Investicijski odhodki in transferi so prikazani v splošnem delu proračuna v okviru konta 42 in
43. Skupno je na odhodkovnih postavkah realiziranih v letu 2014 539.944, € sredstev za
naslednje namene:
1. Nakup opreme za delovanje občinske uprave – 1.373,54 €
Postavka je bila namenjena nakupu potrebne programske opreme-server za pisarno občinske
uprave in nabavo kosilnice v višini 628,54 €.
2. Pomurski vodovod – 510.060,01 €
V skladu z navodili Ministrstva za finance vse občine, ki so soinvestitorke projekta Pomurski
vodovod-sistem A, morajo po posredovanem poročilo s strani občine Črenšovci – nosilke
projekta, vključiti obvezno v svoje proračune višino odhodkov in namenskih prihodkov s
strani proračuna EU in RS, ki so nastali z izgradnjo vodovodnega sistema na njenem
območju.
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Zato ustrezno vključujemo prihodke in odhodke za občino Kobilje za leto 2014 po dejanski
plačani realizaciji gradbenih del v mesecih november 13-november 14 v skupni višini
510.060,11 €, viri na prihodkovni strani so:
- Kohezijski sklad EU,
- MKO RS ,
- Vodni sklad RS .
Občini Kobilje ni potrebno zagotavljati lastnih sredstev za financiranje gradbenih del.
Zagotoviti mora le manjša sredstva za nadzor DDV in informiranje in obveščane DDV ter
koordinacijo za podjetje Eko park d.o.o.
4. Regijski inovacijski center Kobilje – 14.320,60 €
V letu 2013 se je predvideval začetek izgradnje Regijskega inovacijskega centra v
Kobilju., vendar projekt ni bil odobren. Nastali pa stroški izdelave projektna dokumentacije
(PIZ in PGD dokumentacija), in stroški priprave investicijske dokumentacije. Skupni stroški
so znašali 25.734,00 €.
V letu 2014 pa je bilo plačanih za 14.320,60 € le-tega.
5. V rebalansu smo planirali 2.000,00 € za kritje starih obveznosti iz leta 2012 (podjetje
ZEU) za izdelavo sprememb občinskih prostorskih planov.
6. Investicijski transferji – 10.136,85 €
V postavki so bila realizirana sredstva občine v višini 10.136,85 €, potrebna pri ureditvi
odlagališča v Puconcih na deponiji komunalnih odpadkov. Investicijo sofinancirajo vse
občine, lastnice deponije, s posegom pa se bo pridobilo 50.000 m3 odlagalne površine.
Ostali transfer je bil namenjeni:
- OŠ Kobilje 2.606,74 €
- ZD Lendava 5.894,00 € - nujna medicinska pomoč – prizidava
- PGD Kobilje 1.050,00 € za nakup žage.
OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJE OBČINE KOBILJE NA DAN 31.12.2014
Vrednost aktivnega premoženja občine Kobilje znaša 3,348.232 €, kar je za 20 % več kot
lansko leto in je razčlenjeno:
1. Nepremičnine
Pod postavko je zajeto vse premoženje občine, ki v skupni višini znaša 2,313.448,00 € in
zajema:
- zemljišča,
- stanovanja in garaže
- mrliško vežico,
- športni objekt,
- staro občino z trgovino v zadružnem domu,
- tovarno,
- odlagališče odpadkov v Dolgi vasi (del objekta v lasti občine Kobilje),
- domačija št. 66-Tele hiša
- asfaltni plato in kontejner – zbirni center Kobilje
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- center za izvajanje kulturne dejavnosti dan v uporabo – od leta 2012
Na podlagi cenilnega zapisnika za tovarno in ocene vrednosti objekta stare občine s trgovino
smo vrednost objektoma ustrezno povečali. Zmanjšali smo vrednost stanovanj na
račun prodanih v letu 2013. Vnesli smo pa tudi vrednost objekta: Pomurski vodovod
med objekte v pridobivanju v višini 55.711 € iz leta 2013 in za 0,5 mio € za leto 2014
in vrednost izgrajenega platoja za zbirni center Kobilje v letu 2013.
2. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 95.751,00 €
Letni popravek vrednosti nepremičnin v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05,
114/06-4831, 138/06 in 120/07). Amortizira se vse razen zemljišč in objektov v pridobivanju.
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Skupna nabavna vrednost opreme za delo občinske uprave znaša 994.738,00 € ( računalniki,
tiskalniki, kopirni stroj, pohištvena oprema, kosilnice, freza, klima, oprema CATV, drobni
inventar ter
- kanalizacijsko omrežje,
- čistilna naprava,
- vodovodno omrežje
- ulična razsvetljava
- oprema nabavljena v letu 2014
4. Popravek vrednosti opreme
Popravek vrednosti opreme znaša 539.370,00 € oz. je oprema odpisana 54 %. Stopnje odpisa
so prav tako določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06 in 120/07).
Med dolgoročne finančne naložbe so evidentirani denarni vložki občine v:
- CERO Puconce d.o.o.
5. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje porabnikom obč. proračuna v skupni višini
444.097,00 €
- terjatve do OŠ Kobilje - 423.217,20 €,
- terjatve do ZD Lendava – 20.850,00 €
- terjatve do Knjižnice Lendava – 29,68 €.
6. Med kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve je evidentirano:
- denarna sredstva na podračunu -18.775,00 € in v blagajni 93,00 €
- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 28.404,00 €,
- terjatve do NUDP v višini 28.592,00 € (terjatve do MGRT za sredstva po 21. členu
ZFO-1 za leto 2014 v višini 247.108 € in terjatve do ZZRS za plače za JD za 12/14)
- druge terjatve v višini 1.572 € (terjatve do neplačanih položnic občanov do občine za
NUSZ)
- neplačani odhodki v višini 151.655,00 €.
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7. Pasivno stran bilance sestavljajo:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 146.601,00 €, od tega zapadlih
obveznosti 80.508,92 €, nezapadlih pa 66.092,08 €,
- neplačani prihodki v višini 58.568,00 €,
- obveznost za plačilo plač za JD in upravo za 12/14 v višini 3.509,00 €
- druge obveznosti iz poslovanja 1.748 € (plače za 12/14-druga izplačila – družinski
pomočnik in pogodbeno delo) ,
- splošni sklad v višini 3,121.026,00 €,
- dolgoročne finančne obveznosti 1.506,00 €-zadnji obrok kredita za Banko Koper
- presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.274,00 €.
Saša Fras
Želi podrobnejšo obrazložitev glede stanja in terjatev obveznosti občine ob koncu leta.
Milena Antolin
Glede 147.000 je razčlenjeno kaj je že zapadlo in kaj še ni – to so obveznosti. Kar se pa tiče
terjatev MGRT-ja le-te so se prenesle iz lanskega leta za 21. člen in vodarina – vse tisto kar ne
bi smelo biti in kar dejansko je.
Saša Fras
Kako je z zastaranjem stanarin in vodarine?
Boštjan Horvat
Pri tem se ne gre za zastaralne roke, vendar za dogodke, ki so se zgodili. Za najemnine je 3
leta za vodarino pa 1 leto.
Robert Ščap
Če je prvega januarja izdana faktura potem zastara od 31.12. istega leta, ko je bila izdana
faktura – čez 3 leta.
Darko Gjerek
Treba se je odločiti in potegniti črto, ter rešiti zadevo – sporne terjatve.
Aleš Lutar
Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje k zaključku proračuna Občine Kobilje za leto 2014 z
zadržkom in pripombami. Pove, da bi bilo dobro definirati kriterije, da se zadeve rešijo in
uskladijo.
Robert Ščap
Pove, da so tekoče zadeve knjižene in da se opomini za tekoče zadeve pošiljajo sproti.
Sklep št. 53
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zaključni račun proračuna Občine kobilje za leto 2014.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 3. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Sklep št. 54
Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. in 5. točki dnevnega reda
Osnutek statuta Občine Kobilje in Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje
Robert Ščap
Predlaga razpravo o obeh točkah.
Boštjan Horvat
Glede na to, da se je sprejel sklep za ravnotežje javnih financ in tudi dopolnitev zakona o
lokalni samoupravi morajo občine do 15.09.2015 temu primerno spremeniti svoje statute in
poslovnike. Večina sprememb ne tangira našega statuta, vendar le v eni točki, to je 15 člen, ki
se nanaša na nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta, ki jo po starem jo predpisuje
zakon, zato ni več potrebno, da se to v statutih navaja. Predlaga, da da vsak posameznik
pripombe, spremembe in predloge na člene in se do naslednje seje pripravi osnutek le-tega,
saj je dvostopenjska obravnava.
Saša Fras
Pri 3. točki 22. člena bi spremenil. 25. člen bi se praviloma zbrisal. 29. člen 6. točka –
spremeniti in smiselno sestaviti ali pravno preveriti razlago. Tudi 47. člen treba smiselno
preoblikovati. 78. člen 3. točka – preveriti.
Darko Gjerek
Statut 79. člena 1. točka – soglasje.
Sklep št. 55
Občinski svet sprejme sklep, da se do naslednje obravnave Statuta Občine Kobilje in
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje pripravijo dodatni predlogi in dopolnitve s
strani svetnikov.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda
Letno poročilo 2014 in plan 2015 za Zdravstveni dom Lendava in Pomurske lekarne.
Saša Fras
Pove, da je Zdravstveni dom Lendava edini v regiji, ki posluje pozitivno. Edini problem, ki je
bil pred časom je ta, da ni bilo zobozdravnikov, zdaj jih je 6 na tej regiji, tako da tudi tu več ni
dileme. Sreča je tudi, da direktorici ni prioriteta narodnost in zaposluje ljudi tudi če ne vejo
madžarščine.
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Robert Ščap
Novi pravilnik o nujni medicinski pomoči definira, da se morajo urgentni centri skrčiti.
Vendar so vsi župani UE Lendava posredovali pri tej odločitvi in zaenkrat je pomagalo.
Saša Fras
Res je da je urgentni center za obdobje 2 let še v planu, da bo posloval, vnaprej je pa
vprašanje.
Sklep št. 56
Občinski svet Občine Kobilje sprejme letno poročilo za leto 2014 in plan dela za leto 2015
za Zdravstveni dom Lendava.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Saša Fras
Pove, da so Pomurske lekarne, kot zavod ene najbolj stabilnih v Pomurju. Debata, ki se odvija
trenutno tam je, da je murskosoboška občina poslala zahtevek, da se del presežeka dobička
umesti v njihov proračun. Nekaj takšnega so že izvedli v koroški regiji. Potrebno bi bilo
počakati, da se dokončno dogovorijo v tej smeri. Zdaj v tej situaciji za nas kot občina nebi
bilo slabo nekaj takšnega, saj nam lahko v proračun priteče kakšnih 1000-2000 €, po drugi
strani se naš proračun nebi ravno okrepil. Vprašanje je ali bi bilo to v našem interesu ali ne,
on misli da ne, saj bi bilo potrebno dobro preštudirati zadevo. Zaenkrat se zadeva ni sprejela.
Začeli so tudi s projektom, ki ga izvajajo v Pomurju o različnih temah in izobraževanju za
splošno javnost o zdravilih.
Sklep št. 57
Občinski svet Občine Kobilje sprejme program dela in finančni načrt za leto 2015
Pomurskih lekarn Murska Sobota.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 7. točki dnevnega reda
Seznanitev s sodbo v imenu ljudstva (zaradi varovanja podatkov se predlaga, da se točka
zapre za javnost)
Odprla se je kratka debata o sodbi. Na seji se je sklenilo, da se občane obvesti o vsebini sodbe
na internem kanalu. Z obdolženko se treba dogovoriti za sestanek, kako misli poplačati
dolgove in naj predstavi svoje stališče.
K 8. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Robert Ščap
Pove, da so se preverile zadeve glede komune in dejansko so bili vsi posli speljani kot mora
biti. Kot dokaz pokaže izpiske izvedenih transakcij in pogodbe.
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Darko Gjerek
Ali je kakšna možnost, da to pridobimo nazaj v občinsko last?
Robert Ščap
Zmenili smo se, da nas kontaktirajo iz Murske Sobote, to je bilo obljubljeno še pred 1. majem.
Tu zdaj sledi še postopek o dedovanju, saj naj ne bi bilo napisane oporoke.
Tomaž Ferencek
Pove, da se je tudi nekaj že zanimal za te zadeve in da ima ta lastnik eno sestro, ki naj bi to
dedovala.
Darko Gjerek
Dobro bi bilo, da se pridobi kontakt od sestre, da se lahko stopi v kontakt z njo.
Robert Ščap
Dobro bi bilo malo počakati, saj je malo nerodno nekaj forsirati, ker niti občina ni lastnik. Niti
dedovanje še ni bilo sprovedeno. Mogoče posredno s to gospo stopiti v kontakt in jo vprašati,
če rabi pomoč.
Pavel Horvat
Pove, da se je okolica očistila, da se je vse pokosilo.
Robert Ščap
Kar se tiče snemanja sej, velikega napredka ni bilo. Vse ponudbe so zelo drage, edino ena
ponudba je cenovno sprejemljiva in to je od zastopnika Litropa. Mogoče bi morali preveriti
njegovo kvaliteto posnetkov in reference.
Kar se tiče postajališča za avtobus je ena možnost prek mosta za cerkvijo ali pri šoli pred
ležečim policajem.
Boštjan Horvat
To je seveda na pešpoti do šole, kar ni ravno primerno zato je zamenjava le – tega ali
alternativa pri cerkvi na parkirišču.
Razvije se kratka debata o tem kje bi bilo najprimernejše mesto postajališča.
Darko Gjerek
Pove, da bi morali ukrepati kar se tiče ceste, saj je v zelo slabem stanju. Morali bi napisati
dopis na direkcijo, da treba ukrepati, saj bodo nastale težave s kanalizacijo, saj se jaški že
pogrezajo.
Saša Fras
Pove, da bi se lahko zagotovila kakšna sredstva za strokovnjaka, ki bi ocenil cesto.
Robert Ščap
Na silo ne gre, treba postopoma pristopati k rešitvi te zadeve. Mogoče si res ne bi bilo slabo
pridobiti strokovne ocene in potem se lahko tudi tako vpliva za hitrejšo reakcijo.
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Janez Laci
Res je, da se zelo uničuje državna cesta, največ seveda s traktorji od posestva.
Saša Fras
Lahko bi se naredil ležeči policaj med Malim Kobiljem in Kobiljem, saj se ti traktorji zelo
hitro vozijo.
Boštjan Horvat
Če se bo nekaj delalo, se mora povedati znesek s katerim se bo v proračunu razpolagalo, saj
predvidena sredstva za to nimamo. Taktika države je takšna, da občina mora pripraviti
elaborat v vrednosti 30.000€, katere se sicer dobijo povrnjene takrat ko bo prišlo do projekta.
Ko pride do projekta, mora biti vključeni v državni proračun. Državni proračun pa se ve kako
je, v tem trenutku se vse daje za železnice ali k večjemu za protihrupne zidove na avtocestah.
Sredstva od države je težko pričakovati, saj je stanje vsem jasno.
Saša Fras
Pravi, da treba razmisliti za drugo leto ali se bodo zagotovila sredstva iz proračuna za sanacijo
te ceste in bi to mogoče morali medijsko izpostaviti, da so se v občini našla sredstva za
obnovo državne ceste in takrat bi se po vsej verjetnosti tudi v državnem proračunu.
Pavel Horvat
Cesto bi bilo potrebno reševati v kompletu, tako da se uredijo pločniki, razsvetljava kar pa bi
zelo veliko stalo.
Robert Ščap
Kar se tiče uporabnega dovoljenja, ga na upravni enoti niso našli.
Saša Fras
Pove, da Telehiša nima uporabnega dovoljenja in ga takrat niti ne bi mogla dobiti, zato ker
kurjava še ni bila dokončana. Ima samo gradbeno dovoljenje. Zdaj, ko je vse končano, bi se
načeloma lahko pridobilo uporabno dovoljenje.
Darko Gjerek
Kakšni so stroški za uporabno dovoljenje?
Saša Fras
Meni, da se plača samo taksa. Dobro bi bilo še hkrati preveriti objekt na igrišču, ali ima
uporabno dovoljenje?
Robert Ščap
Jagru se je pisalo, ker so brez soglasja postavili reklamno tablo in hkrati se ga je prosilo, da
pomaga ŠD Kobilje s sponzorstvom. Za investicijo v Kobilju, Jager ni pripravljen vlagati v
naslednjih 5 letih.
Janez Gašparič
Pove, da enostavno ne more verjeti, da brez soglasja postavijo svojo reklamo in občinsko
odstranijo.
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Razvije se debata o tem in vsi se strinjajo, da jih to moti, da so na tak način postavili svojo
reklamo.
Robert Ščap
Pove, da se bodo prebarvale lesene zadeve pri šoli, leseni pozdrav.
V debati se zmenijo tudi, da se prebarvajo stvari v goricah ipd.
Robert Ščap
Pove, da so ostala razpoložljiva sredstva od Pomurskega vodovoda. Varianta to porabit je za
mešno pot – asvaltiranje le-te.
Saša Fras
Kašna bi bila pot, za kolesarje, traktorje?
Boštjan Horvat
Pogoj je, da cesta mora biti takšna, da se lahko spravlja les.
Janez Gašparič
Pove, da je bilo dogovorjeno, da se uredijo jarki, vendar še niso narejeni.
Boštjan Horvat
Pove, da se jutri dogovorijo glede tega, saj bodo začeli z deli.
Robert Ščap
Pove, da se je med zaposlenimi v JD izvajal preizkus alkoholiziranosti. Pri dveh osebah je bila
ugotovljena alkoholiziranost. V primeru, da se bodo zadeve ponavljale, se bo pač prekinila
pogodba o zaposlitvi.
Tomaž Ferencek
V šoli je bil sestanek svet zavoda pa ga zanima, kako je s streho v šoli.
Robert Ščap
Dogovor s Sekerešom je takšen, da se v skladu z zakonodajo pripravi vsa dokumentacija mnenje. Z Bisola se je pred tednom dni dobil odgovor da določene dokumentacije nimajo,
oziroma sploh nimajo urejene zadeve kar se tiče te dokumentacije.
Darko Gjerek
Kaj oz. zakaj je tisti »jarek« pri šoli?
Pavel Horvat
To je bila obnova strelovoda, ki ga je naročila šola.
Tomaž Ferencek
Kako je s sekanci?
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Pavel Horvat
Za zdaj se je vse skompenziralo.
Tomaž Ferencek
Kako je z menjavo parcele?
Pavel Horvat
Glede tega se še nič ni doreklo. Ponudile so se parcele in po vsej verjetnosti je to to.
Tomaž Ferencek
Vpraša kakšno je lastništvo okrog bloka? Bilo bi dobro, da se tudi zemljišče proda.
Robert Ščap
To je dober predlog, preverilo se bo lastništvo.
Janez Laci
Kar se tiče ceste in popravilo le-te, na Panvito bi trebalo nekako vplivati, saj rabijo našo
infrastrukturo. Dostop do vseh parcel imajo preko naših poti. Cesta se uničuje. Zakaj ne bi na
primer gojili kakšne druge kulture kot je koruza in podobno. To je kapitalističen sistem,
najbolje bi bilo da se cesta zapre.
Robert Ščap
Če bo do tega prišlo, treba najti način, kako zaprti cesto, se pozanimati kako je z zakonodajo.
Janez Laci
Res je, da je to skrajni primer, ampak mi živimo na tem področju, trpimo škodo, ki jo oni
povzročijo. Bioplinarna ne spada v to okolje, zaradi nje je že parkrat bil onesnažen potok in
posledično tudi voda.
Darko Gjerek
Pove, da se v tujini že bioplinarne zapirajo. Problem so zdravstvene težave ljudi na teh
območjih. Trebalo bi narediti neko neodvisno analizo vode.
Saša Fras
V Sloveniji sicer ni neodvisnega laboratorija, najbližji je v Bratislavi. Najboljše, da nekdo
neodvisno vzame in odnese vzorec na analizo.
Janez Gašparič
Če se bo to seveda obneslo, saj so isti primer imeli ribiči in na koncu niso dosegli nič, saj so
jih dobesedno povozili.
Saša Fras
V odvzemnih vzorcih, so stalno povečani nitrati. Mogoče bi morali izkoristiti Krajinski park v
naš prid.
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Boštjan Horvat
Če se bo šlo v to zadevo, se treba sestati tudi z moravsko občino, ker je po vsej verjetnosti
tudi njim v interesu. Narediti eno neodvisno analizo po večjem dežju.
Razvije se debata o najboljši rešitvi situacije.
Pavel Horvat
Glede Čebiša – izkop, so bili iz krajinskega parka in Zavoda za varstvo narave Maribor. V
približno enem tednu pripravi Vučko elaborat in s tem se upravno enoto zaprosi za soglasje.
Avgusta se bodo dela na Čebišu nadaljevala.
Saša Fras
Ali je kaj narobe s kosilnico na igrišču?
Robert Ščap
Ja res je, kosilnica je stara 10 let, potrebne so prenove, tudi motor se mora menjati. Zdaj bo
kompletno cela obnovljena.
Leon Ferencek
Ali bi lahko katera od javnih delavk prišla v prostore ŠD in jih počistila?
Pavel Horvat
Javni delavec, ki je tam zaposlen, mora zadeve tudi opraviti, kot je treba. V juliju se delavcu
izteče pogodba in potem se bodo dela razdelila med ostale.
Saša Fras
Kako je s pokopališčem, košnjo?
Robert Ščap
En del, ki ni občutljiv bodo kosili javni delavci, ostalo pa Banfi.
Darko Gjerek
Ali se da cesta za mali vrej popraviti, saj je v zelo slabem stanju.
Debatira se o najboljši rešitvi za cesto.
Pavel Horvat
Mora pohvaliti javne delavce, saj se zelo trudijo z delom na čebišu. Tudi njivske poti so se
popravile. Kar se tiče pokopališča je malo tvegana košnja, saj tu ni na razpolago takšnih
strojev, kot jih zagotavlja Banfi. Zmanjšuje se tudi delovna sila v JD, saj bosta v bodoče še
dva odšla vse skupaj trije.
Tomaž Ferencek
Koliko se prihrani, če bodo javni delavci kosili en del? Ker če je to par sto evrov se ne splača,
da to kosijo javni.
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Boštjan Horvat
Na dolgi rok, bo potrebna nabava primerne opreme za košenje.
Leon Ferencek
Kosilnico bi bilo potrebno nabaviti, saj se stalno rabi. Ali se da dodelati, da bi bila kosilnica
še freza-mulčar? Ali se da urediti da se uredi kakšno poizkusno obdobje enega meseca, da luči
na JR gorijo celo noč. Saj se zopet pojavljajo tatvine in mogoče bi se to dalo preprečiti na
takšen način.
Robert Ščap
Ja lahko se zadeva preveri koliko bi nas to dodatno stalo.
K 9. točki dnevnega reda
Razno
Ker ni bilo več vprašanj se seja zaključi.
Seja je končana ob 21.20 uri.
Zapisala
Sandra Ferencek Barbarič
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