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

Datum: 14.10.2015
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela 14. oktobra 2015 ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Laci, Pavel Horvat, Tomaž Ferencek,
Saša Fras, Leon Ferencek, Jani Gašparič, Darko Gjerek,
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Aleš Lutar, računovodkinja Milena Antolin,
predstavnica medijev
SEJO VODIL: župan Robert Ščap
Župan Robert Ščap pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga dnevni red.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja občine Kobilje za leto 2015
5. Predstavitev predlogov projektov za LAS Pri dobrih ljudeh
6. Seznanitev s stanjem RRA Mura
7. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A
8. Poročanje Komisije za vloge in pritožbe – poročevalec: Saša Fras
9. Predlogi in pobude
10. Razno

Sklep št. 72
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 7. redne seje.
Robert Ščap, predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnik.
Sklep št. 73
Občinski svet potrdi zapisnik 7. redne seje.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Sklep št. 67
Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov.
Vsi člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Soglasje k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Kobilje za šolsko leto 2015/2016
Sklep št. 68
Občinski svet Občine Kobilje daje Vrtcu Kobilje soglasje k sistematizaciji delovnih mest za
šolsko leto 2015/2016.
Glasovali so vsi člani OS ZA. SKEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Kobilje za leto 2015
Milena Antolin
Na kratko predstavi polletno realizacijo za leto 2015. Obrazloži vse postavke iz priloženih
tabelarnih delov.
Razvije se kratka debata.
Aleš Lutar
Predstavi Poročilo o nadzornem pregledu. Pove, da je bilo NO podano poročilo o polletni
realizaciji proračuna za leto 2015. Izbrane prejete račune so pregledali ročno po registru.
Potne naloge za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 so pregledali ročno po registru. Nadzorni
odbor predlaga racionalno obiskovanje izobraževanj zaposlenih in s tem povezane potne
naloge. Pri tem je treba paziti predvsem na to, da so vsebine izobraževanj resnično potrebne in
nujne za zaposlene, hkrati naj bodo stroški usklajeni z finančnim načrtom za tekoče leto.
Nadzorni odbor priporoča finančni pregled proračunskih uporabnikov, ki naj se nanaša
predvsem na razpolaganje z nepremičninami, pregleda naj se zaračunavanje uporabe
prostorov, pregleda naj se potne naloge in morebitne izplačane honorarje funkcionarjev,
pregleda naj se donacije, dotacije in druge prilive.
Janez Laci
Izobraževanja so nujna? Po stopnji izobrazbe se določajo tudi izobraževanja?
Robert Ščap
V okviru 8-urnega delovnika za to usposobljeni ljudi, tudi računovodkinjo smo že razbremenili z
deli, ki jih že rešujemo sami na občini.
Razvije se kratka debata.
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Sklep št. 69
Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje za Poročilo o polletni realizaciji proračuna
Občine Kobilje za leto 2015.
Glasovali so vsi člani OS ZA. SKEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Seznanitev z aktivnostmi na primeru Sodbe v imenu ljudstva
Milena Antolin
Predstavi poročilo o primeru Sodbe v imenu ljudstva.
Saša Fras
Predsednik Komisije za vloge in pritožbe razloži glede dokumentacije v zvezi Sodbe v imenu
ljudstva. Predstavi vse predloge, pobude in sklepe v zvezi z reševanjem odprtih terjatev v času
let, ki so zajeta v sodbo.
Razvije se debata o tem.
Sklep št. 70
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen za aktivnostmi v primeru Sodbe v imenu ljudstva.
Glasovali so vsi člani OS ZA. SKEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
EKO-PARK d.o.o. Lendava
Sklep št. 71
Občinski svet Občine Kobilje sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava
Glasovali so vsi člani OS ZA. SKEP JE SPREJET.
K 8. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude
Janez Laci
Pove, da občani niso prejeli nobenega obvestila o urejanju ceste v gozdu. Občani na začetku
del v gozdu niso bili seznanjeni, zdaj je že dobilo vsako gospodinjstvo tudi obvestilo. Mogoče
bi bilo potrebno informirati občane s kakšno zloženko, v obliki A4 formata, da bodo umirjeni
glede poteka dela v Občini Kobilje. Zakaj ne potekajo dela v Čebiš potoku? Tudi glede
signala - Mobitel se občani zgražajo, da je slab oz. da ga sploh ni v določenih odsekih.
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Potrebno bo poklicati operaterja, naj se opravijo določene študije, kaj je potrebno storiti za
boljši signal.
Robert Ščap
Razloži, da Boštjan Horvat ureja zadeve pri podjetju Telekom preko znanca, ki je zaposlen pri
omenjenem podjetju in aktivno sodeluje z njim glede teh meritev v Motvarjevcih. Vendar pri
podjetju Telekomu zavlačujejo z dokumentacijo za analizo, da bi prišli na ogled v
Motvarjevce glede meritev .
Pavel Horvat
Glede Čebiš potoka, urejanja jarkov in čiščenja jarkov se bodo dela aktivno začela. Glede
signala je jasno, da smo podjetju Telekom ponudili mesto pri vodohramu, da bi postavili
postajo za boljši signal gsm aparatov. Glede mesta pri vodohramu še čakamo podjetje
Telekom , da izvede študijo, če je mesto primerno za postajo ali ne.
Glede stanovanj v bloku 16/a potekajo dela v 2 stanovanjih. Zbirali smo ponudbe za menjavo
dotrajanih oken.
Leon Ferencek
Glede podoknice, kako potekajo priprave? Kdo bo imel šank? Glede na to, da je drugi dan
ulični tek, bi šank lahko Športno društvo imelo že v petek in tako bi nadaljevalo tudi v soboto,
ko bo ulični tek.
Pavel Horvat
Intenzivno potekajo priprave na Podoknico Nedeljskega. Društva se bodo med sabo zmenila,
kdo bo imel oz .vodil šank. Občina Kobilje bo poravnala stroške pogostitve članov
Nedeljskega. Občina bo nabavila šotor, program je pripravljen.
Robert Ščap
Predlaga naj se društva zmenijo med sabo.
Pavel Horvat
Čim prej sklicati sestanek s predsedniki društev in se zmeniti vse v zvezi s prireditvijo
Podoknica Nedeljskega.
Seja je končana ob 19.45 uri.

Zapisala
Sabina Mlinarič
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