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Datum: 21.11.2013 
 
 

ZAPISNIK 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 

ki se je pričela dne 19.09.2013 ob 17. uri, 

v sejni sobi Občine Kobilje 
 

 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Pavel Horvat,  Emil Bukovec,  Darko  Gjerek, 

Saša Fras, Tomaž Ferencek, Janez Gašparič, Boštjan Krivec 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin (računovodkinja), Robert Ščap (predsednik 

NO), Boštjan Horvat  svetovalec župana III  , Vera Nemec (zapisnica) 
 

SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 17. redne 9. dopisne in 15. izredne seje  

2. Realizacija/uresničevanje sklepov 

3. Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Druga obravnava 

 Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja   

4. Obrazložitev polletne realizacije proračuna občine Kobilje za leto 2013 

Poročevalci: Milena Antolin, računovodkinja 

 Robert Ščap, predsednik nadzornega odbora 

5. Seznam odprtih postavk občine Kobilje  

 Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja   

6. Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Vzpostavitev regionalno 

podeželskega inovacijskega centra 

7. Predlogi in pobude 

8. Razno 

 

Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga v sprejem 

predlagani dnevni red. 
 

Sklep št. 295  

Sprejme se predlagani dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Potrditev zapisnikov 17. redne 9. dopisne in 15. izredne seje  
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Ker ni bilo podanih pripomb na zapisnike sej, župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem 

naslednje sklepe. 

 

 

Sklep št. 296 

Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 17. redne seje.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, 1 član 

NI GLASOVAL.  SKLEP JE SPREJET. 

 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da statutarno pravna komisija do naslednje seje  poda 

mnenje o pravilnosti sklica 9. dopisne seje, saj je mnenja, da ni bila sklicana po poslovniku 

OS občine Kobilje.  

 

 Sklep št. 297 

Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 9. dopisne seje.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, 1 član 

NI GLASOVAL.  SKLEP JE SPREJET. 

 

Sklep št. 298 

Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 15. izredne seje.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, 1 član 

NI GLASOVAL.  SKLEP JE SPREJET. 

 

Občinski svet je na seji prejel v vednost zapisnik  komisij in odborov občine Kobilje, ki je bila 

dne 08.08.2013 ob 19. uri. 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

Realizacija/uresničevanje sklepov 

 

Svetnik Darko Gjerek vpraša ali je bilo realizirano popravilo strehe na osnovni šoli, kako je z 

dobropisom pri Legartisu, ali se je ukrepalo proti lastnikom zapuščenih parcel v naselju in 

kako je z internetno stranjo občine Kobilje? 

 

Podžupan Janez Gašparič odgovori, da po sanaciji popravila v mesecu juliju streha še vedno 

pušča in kljub večkratnim telefonskim klicem se  izvajalec ne odziva. Župan Stanko Gregorec 

obljubi, da bo sam urgiral pri izvajalcu.  Svetniki so mnenja, da je najbolje stopiti v kontakt s 

podjetjem BISOL in  z njimi poiskati rešitev sanacije strehe na OŠ. 

 

Svetovalec Boštjan Horvat pove, da v podjetju Legartis nimajo zapisov o morebitnem 

dobropisu, sporočiti jim moramo pri katerem projektu bi naj prišlo do dobropisa. Glede 

zapuščenih parcel smo obvestili lastnike, ki pa se niso odzvali, zato smo poklicali inšpektorat 

na skupno občinsko upravo v Lendavo, ki se prav tako ni odzvala. Svetnik Pavel Horvat pove, 

da je prišlo do dobropisa pri industrijski obrtni coni, kar je bilo zapisano v zapisniku. Župan 
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Stanko Gregorec je govoril o delovanju skupne občinske uprave (SOU) z županom občine 

Lendava mag. Antonom Balažek in o pripravi nove pogodbe o delovanju SOU. Razvije se 

kratka razprava o SOU, ki za znesek, ki ga občina Kobilje plačuje premalo in počasi deluje. V 

naslednjih dneh se bomo sestali s predstavniki občine Dobrovnik in  dorekli pogoje in naloge 

SOU, ki jih bo in kdaj jih bo izvajala. Svetnik Boštjan Krivec opozori, da bi objave na 

internem kanalu morale biti objavljene tudi na internetni strani občine Kobilje. 

Svetnik Saša Fras predlaga, da občinski svet sprejme naslednji sklep: 

 

Sklep št. 299  

Občinski svet občine Kobilje imenuje svetnika Boštjana Krivca in svetnika Saša Fras, da 

sodelujeta pri izvedbi/vzpostavitvi nove občinske internetne strani. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

Svetnik Pavel Horvat vpraša ali so sanirane napake del na Centru za izvajanje kulturne 

dejavnosti, ki so bile pod reklamacijo? 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da so napake odpravljene, stopnice in klopi, pa so 

premazane z barvo, ki omogoča naravno staranje lesa. 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Druga obravnava 

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja   

 

Župan Stanko Gregorec – v predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – druga 

obravnava so vključeni štirje DIIP-i in  sicer DIIP za izgradnjo asfaltnega platoja za zbirni 

center za odpadke, DIIP za ureditev pokopališča na Kobilju-asfaltiranje poti, DIIP za 

rekonstrukcijo hodnika za pešce do OŠ Kobilje v občini Kobilje in DIIP za obnovo cesto v 

Malem Kobilju, ki so bili potrjeni 06.09.2013, razen DIIP-a za obnovo ceste Malo Kobilje, ki 

je bil potrjen 26.06.2013. Sestali so se tudi odbori, razen negospodarskega odbora, ki so 

predlog rebalansa proračuna  za leto 2013 tudi potrdili. Župan Stanko Gregorec preda besedo 

računovodkinji Mileni Antolin. 

 

Računovodkinja Milena Antolin poda spremembe v predlogu rebalansa proračuna občine 

Kobilje za leto 2013, zaradi sprejetih in potrjenih DIIP-ov za nove tri projekte, ki so se  

vključili v rebalans in NRP. Predlog rebalansa smo korigirali in krčili skupno porabo, kar bo 

imelo za posledico, da bo spet prenos nekaterih neplačanih obveznosti iz letošnjega leta v leto 

2014. Kreditiranje novega nismo predvideli, saj rabimo kvoto za najem kredita za naslednje 

leto pri projektu RIC. Na dan 17.05.2013 so poravnane obveznosti iz leta 2013 znašale 

93.242,81 €, od skupnih 160.000 €, neporavnanih starih obveznosti je še ostalo cca. 66.700 €. 

V letu 2013 se načrtujejo celotni prihodki v višini 637.367,74 EUR,  kar je 30,8 % manj od 

prvotno planiranih, od tega davčni prihodki v višini 409.094 EUR (64%), nedavčni prihodki v 

višini 45.620,74 EUR (7%), kapitalski prihodki v višini 60.780 EUR (9%) in transferni 

prihodki v višini 121.873 EUR (20%). 
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Celotni odhodki proračuna se načrtujejo v višini 629.367,74 EUR, od tega tekoči odhodki v 

višini 274.284,96 EUR (43%), tekoči transferi v višini 187.468 EUR (30%), investicijski 

odhodki v višini 143.892,98 EUR (23%) in investicijski transferi v višini 23.721 EUR (4%). 

Odplačilo glavnice za najeta dolgoročna posojila je načrtovano v višini 8.000,00 €. 

 

Proračunski primanjkljaj je 0 EUR. 

Na novo smo vključili postavko pod zap. št. 119-2: Sofinanciranje dokumentarca – potok v 

Kobilju v višini 3.000,00 € 

 

Postavka 402 je skupno višja za 21 % na račun vključenih neporavnanih izdatkov iz leta 2012. 

Višina le-teh je podrobno prikazana pri posameznem strošku. Splošna proračunska rezervacija 

se v rebalansu proračuna ne načrtuje. 

 

Postavka 411 je višja za 6,9 % na račun vključenih neporavnanih transferov iz leta 2012. 

Višina le-teh je podrobno prikazana pri posameznem strošku. 

 

V rebalansu smo za 50 % zmanjšali izdatke za vv- storitve – delno zaradi nelikvidnosti 

proračuna, delno pa tudi zaradi tega, ker smo iz proračuna v obdobju 1-5/2013 osnovni šoli že 

nakazali 26.000 € sredstev. Na novo bo potrebno vzpostaviti kriterije za financiranje 

materialnih stroškov OŠ in ostalih dejavnosti.  

 

Postavka 413 je višja na račun vključenih neporavnanih transferov iz leta 2012. Delno smo 

zmanjšali obveznosti občine do proračunskih uporabnikov za leto 2013 (za sofinanciranje 

skupne občinske uprave, za vrtec Kobilje, za materialne stroške OŠ Kobilje, DOŠ II Lendava 

in 1.000 € za CSD Lendava. Višina le-teh je podrobno prikazana pri posameznem transferu. 

 

4204-Obnova ceste Malo Kobilje 

 

V letu 2013 se predvideva obnova ceste Malo Kobilje v višini 25.078,66 €, v skladu s 

potrjenih DIIP-om z dnem 26.6.2013. 

 

ZAP. 

ŠT. VRSTA FINANČNEGA VIRA SKUPAJ DELEŽ 

        

1. Sredstva Občine Kobilje 4.733,23 18,60% 

2. 

Sredstva državnega proračuna SVLR (21. 

člen ZFO-1) 20.345,43 81,40% 

        

  SKUPAJ 25.078,66 100,00% 

 

4204-Izgradnja asfaltnega platoja za zbirni center za odpadke, DIIP potrjen 6.9.2013 

 

Namen investicije je izgradnja asfaltnega platoja za zbirni center za odpadke pri ČN Kobilje, 

na katerem bo izvajalec javne službe zbiranja in odvoza odpadkov namestil posodo ( 

kontejnerje ) za ločene frakcije odpadkov. Posoda za zbiranje odpadkov ni vključena v 

predmetno investicijo. 
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Investicija obsega naslednja dela: 

- preddela, 

- spodnji ustroj, 

- zgornji ustroj, 

- voziščne konstrukcije in 

- ostala dela (žično pletena ograja z betoniranjem stebrov. 

 

Vrednost del znaša 13.206,87 €, od tega MGRT (21. člen ZFO-1)10.525,30 €. 

 

ZAP. 

ŠT. VRSTA FINANČNEGA VIRA SKUPAJ DELEŽ 

        

1. Sredstva Občine Kobilje 2.681,57 20,30% 

2. 

Sredstva državnega proračuna SVLR (21. 

člen ZFO-1) 10.525,30 79,70% 

        

  SKUPAJ 13.206,87 100,00% 

 

4205-Ureditev pokopališča na Kobilju-asfaltiranje poti, DIIP potrjen 6.9.2013 

 

Namen projekta je ureditev poti na pokopališču, ki so že zelo dotrajane, kar otežuje 

vzdrževanje in zagotavljanje varnosti obiskovalcev pokopališča predvsem v zimskem času. Z 

izvedbo investicije bodo izboljšane razmere s čimer se bo izboljšala varnost. 

 

Splošni cilji investicije so: 

1. zagotoviti ustrezno infrastrukture v občini Kobilje, 

2. povečati varnost za vse obiskovalce pokopališča 

Specifični cilji investicije so: 

1. rekonstrukcija 400 m2 asfaltnih poti na pokopališču občine Kobilje 

 

ZAP. 

ŠT. VRSTA FINANČNEGA VIRA SKUPAJ DELEŽ 

        

1. Sredstva Občine Kobilje 1382,96 18,03% 

2. 

Sredstva državnega proračuna SVLR (21. 

člen ZFO-1) 6.286,17 81,97% 

        

  SKUPAJ 7.669,13 100,00% 

 

4205-Rekonstrukcija hodnika za pešce do OŠ Kobilje v občini Kobilje, DIIP potrjen 6.9.2013 

 

Namen in cilj 

1. zagotoviti ustrezno prometno infrastrukturo v občini Kobilje, 

2. povečati prometno varnost za vse udeležence v prometu, predvsem pešce 

 

Specifični cilji investicije so: 
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1. rekonstrukcija 147 m hodnikov za pešce ob občinski cesti do OŠ Kobilje 

2. ureditev odvodnjavanja 

3. vgradnja cevovoda za toplovodno povezavo 

4. ureditev in zamenjava dotrajane prometne signalizacije 

 

 

FINANČNI VIRI - stalne cene avgust 2013 v EUR     
        

ZAP. 

ŠT. VRSTA FINANČNEGA VIRA SKUPAJ DELEŽ 

        

1. Sredstva Občine Kobilje 3.674,22 17,71% 

2. 
Sredstva državnega proračuna SVLR (21. 
člen ZFO-1) 17.072,10 82,29% 

        

  SKUPAJ 20.746,32 100,00% 

 

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 znašajo 25.734,00 €. 

 

Svetnik Boštjan Krivec izrazi mnenje, da je potrebno pristopiti k še večjemu varčevanju na 

vseh področjih, prav tako razmisliti o nujnosti projekta Ureditev pokopališča na Kobilju-

asfaltiranje poti, saj se pripravljamo na projekt RIC  v vrednosti 900.000 €, za katerega bo 

občina morala najeti kredit, istočasno pa se  obveznosti do dobaviteljev prenašajo iz leta v leto 

in je samo vprašanje časa kako dolgo bo tak sistem delovanja vzdržal. Skratka občinska 

uprava se naj vpraša ali ni pametno počakati  s projekti leto – dve, v tem času čim bolj 

zmanjšati obveznosti do dobaviteljev, tudi glede na proračun 2013 bo težko dobiti kredit ali 

bo potrebno vzeti hipotekarni kredit. 

 

Računovodkinja odgovori, da ministrstvo za finance  dovoli najem kredita samo za projekt in 

ne za poplačilo obveznosti.    

 

Svetnik Pavel Horvat – torej bomo pri cesti v Malem Kobilju prihranili 5.000 €, kolikšne so 

obveznosti iz leta 2012 za OŠ in po takem bomo polovico obveznosti prenesli v naslednje 

leto. 

 

Svetnik Boštjan Krivec je mnenja, da prenašanje obveznosti iz leta v leto ni pametno in 

predlaga, da se odpovemo nekaterim projektom in začnemo temeljito varčevati. 

 

Župan Stanko Gregorec – pri nekaterih stvareh je potrebno pokazati določeno mero poguma 

in jih izpeljati, se pa strinja, da moramo biti še posebej pazljivi pri najemu kredita za izvedbo 

projekta RIC. 

 



 

 

OBČINA KOBILJE 
Kobilje 56 

9227 Kobilje 

Telefon: +386 2 579 92 20 

Telefax: +386 8 387 13 90 

E-mail: obcina@kobilje.si  

 

 

 

 7 

Predsednik NO Robert Ščap – NO je obravnaval polletno realizacijo proračuna občine Kobilje 

v letu 2013 in rebalans proračuna za 2013. 

 

Na osnovi  sprememb, ki  bistveno posegajo v strukturo sprejetega proračuna za leto 2013,  

tako na  prihodkovni kot odhodkovni strani, je pripravljen rebalans proračuna za leto 2013. 

Polletna realizacija in predvideni rebalans sta v okviru zastavljenih ciljev in priporočil,  z 

namenom uravnoteženja proračuna do konca leta 2014. Sredstva se  porabljajo za izvajanje 

nalog, za katera so bila  namenjena. Namenskost in smotrnost je zagotovljena. Polletna 

realizacija in predvidene aktivnosti, ki jih zajema rebalans prikazujeta znižanje višine stanja 

prevzetih in neplačanih obveznosti do dobaviteljev, kar je skladno s ciljem uravnoteženja 

proračuna. 

 

V skladu s Planom dela za leto 2013 je NO opravil izredni pregled Poslovnega poročila in 

poslovanja Osnovne šole Kobilje za leto 2012.  

 

Struktura virov financiranja v celotnih prihodki v letu 2012 : 

 

63, 94 % državni proračun – plače in drugi osebni prejemki ( € 324.058,07) 

3,01 %  državni proračun – programski stroški ( € 15.249,17 ) 

3,10 %  Zavod za zaposlovanje za javna delavca ( € 15.721,08 ) 

8,14 %  lokalna skupnost, materialni stroški šole vezani na objekt in okolico v višini € 

38.003,88 in javnega delavca v višini 3.261,48 € 

 Občina kot ustanoviteljica financira : 

- Materialne stroške objekta in infrastrukture 

- Dodatne dejavnosti na šoli, ki vplivajo na rezultate učencev na tekmovanjih 

in drugih dejavnostih šole 

- Sredstva amortizacije 

14,25 % lokalna skupnost za dejavnost vrtca, kot razliko med ceno programa in plačili 

staršev ( € 72.235,37 ) 

7,56 %  plačila staršev za program vrtca ( € 38.271,47 ) 

 

Iz navedenega je razvidno, da se je 70,05 % sredstev direktno ali posredno zagotovilo iz 

postavk državnega proračuna, 22,39 % s strani Občine Kobilje in 7,56 % s strani staršev 

otrok, ki obiskujejo vrtec. 

 

Struktura odhodkov v celotnih odhodkih : 

 

83,93 % stroški dela (€ 422.781,57 ) 

15,05 %  stroški blaga, materiala in storitev ( € 75.838,41) 

1,02 %  Odhodki financiranja in prevrednotovalni odhodki 

 

Iz poročila je razvidno, da so aktivnosti  poslovanja potekale v skladu z veljavnimi predpisi in 

predpisanimi postopki. 

 

Razvidno je, da se aktivnosti  izvajajo racionalno in gospodarno, zaposleni se zavzemajo za 

minimalizacijo stroškov, na katere sploh imajo vpliv. Na strani obveznosti do dobaviteljev, 
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ima OŠ na dan 31.12.2012 zapadle postavke v višini 11.341,15 €. Največji delež predstavlja 

postavka ogrevanja v višini 3.695,28 €.  

 

Glede na opravljen  pregled za leto 2012 nadzorni odbor nima bistvenih pripomb glede porabe 

sredstev zagotovljenih s strani lokalne skupnosti in daje pozitivno mnenje. 

 

Predsednik NO Robert Ščap predlaga v razmislek občinskemu svetu in občinski upravi, da se 

najprej sanira stari dolg (obveznosti do dobaviteljev) in se nato pristopi k izvedbi projektov. 

 

Ob 18.30 pride svetnik Tomaž Ferencek. 

 

Svetnik Saša Fras je mnenja, da v kolikor država ne bo do 31.12.2013 izvedla plačil po 21. 

členu, bo najverjetneje podaljšala tudi rok plačil situacij. Obstaja pa možnost, da takih 

razpisov verjetno drugo leto ne bo več. 

 

Svetnik Darko Gjerek predlaga, da občinska uprava odpove vse časopisne naklade, odpove 

izplačila raznim organizacijam in društvom, katerim nismo vezani plačevati s pogodbo o 

sofinanciranju. Izrazi pozitivno mnenje do projekta RIC s katerim bomo obnovili prostore in 

okolico zgradbe za katero si že dolgo prizadevamo in istočasno bomo rešili problematiko 

ogrevanja šolskih prostorov.  

 

Svetnik Pavel Horvat predlaga občinski upravi, da vodi evidenco prodaje nepremičnin in 

stremi k čim prejšnjemu poplačilu dolga, glede projekta RIC pa je še vedno mnenja, da je v 

primerjavi s Centrom za izvajanje kulturne dejavnosti previsoko ocenjen. 

 

Župan Stanko Gregorec – na renoviranje »tovarne« čakamo že nekaj let in v kolikor ne 

izkoristimo priložnosti sedaj, bo v naslednjih letih še težje saj se sredstva in razpisi krčijo. 

Po kratki razpravi župan predlaga naslednji sklep: 

 

Sklep št. 300  

Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s osnutkom rebalansa, se z njim strinja in ga pred 

tretjim  branjem posreduje v obravnavo negospodarskemu odboru. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

Svetnik Saša Fras zapusti sejo ob 19.30. 

 

K 4. točki dnevnega reda:  

Obrazložitev polletne realizacije proračuna občine Kobilje za leto 2013 

Poročevalci:Milena Antolin, računovodkinja, Robert Ščap, predsednik nadzornega odbora 

 

Računovodkinja Milena Antolin - letošnji proračun predstavlja bolj ali manj izvrševanje 

tekočih obveznosti iz leta 2012 in 2013. Predvidena je le ena investicija-tj. izgradnja ceste 

Malo Kobilje v višini 20.000,00 €, investicija je bila avgusta tudi končana. Vsi ostali 

investicijski projekti so bili dogovorjenih že v prejšnjih letih (Pomurski vodovod,RIC in KC ). 
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Kljub temu pa je ob polletni realizaciji beležiti še nekaj nepredvidenih izdatkov, nastalih v 

prvi polovici leta, katere bo potrebno ponovno korigirati v predlogu rebalansa, ki je prav tako 

priložen k polletnemu poročilu ( npr. izdatki za ogrevanje -402201). Pereč problem pa tudi 

letos predstavlja financiranje OŠ Kobilje ( šola in vrtec ). 

 

Predsednik NO Robert Ščap je podal  poročilo nadzornega odbora k polletni realizaciji 

proračuna občine Kobilje v letu 2013 v prejšnji točki dnevnega reda.  

 

Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z polletno realizacijo proračuna  občine 

Kobilje za leto 2013. 

 

K 5. točki dnevnega reda:  

Seznam odprtih postavk občine Kobilje, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja   

 

Računovodkinja Milena Antolin – občinski svet je prejel k gradivu za sejo seznam odprtih 

postavk iz katerega je razvidno, da je poplačanih cca. 60.000 € obveznosti, odprtih postavk je 

še 96.668,42 €.  

 

Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s seznamom odprtih postavk občine Kobilje, 

naslednje poročanje bo na seji OS v mesecu novembru. 

 

Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 19.35. 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Vzpostavitev regionalno 

podeželskega inovacijskega centra; poročevalec svetovalec župana Boštjan Horvat 

 
VREDNOST INVESTICIJE      

 - stalne cene avgust 2013 v EUR     

      

ZAP. 

ŠT. BESEDILO 2012 2013 2014 SKUPAJ 

            

1. 
GRADBENA DELA, DOKUMENTACIJA IN 
NADZOR 17.844,00 8.680,00 794.278,05 820.802,05 

   - vrednost brez DDV 14.870,00 7.200,00 651.047,58 673.117,58 

   - DDV (povračljiv) 2.974,00 1.480,00 143.230,47 147.684,47 

1.1. Gradbena dela 0,00 0,00 785.906,58 785.906,58 

   - vrednost brez DDV 0,00 0,00 644.185,72 644.185,72 

   - DDV (povračljiv) 0,00 0,00 141.720,86 141.720,86 

1.2. Dokumentacija (projektna, investicijska) 17.844,00 8.680,00 0,00 26.524,00 

   - vrednost brez DDV 14.870,00 7.200,00 0,00 22.070,00 

   - DDV (povračljiv) 2.974,00 1.480,00 0,00 4.454,00 

1.3. Nadzor 0,00 0,00 8.371,47 8.371,47 

   - vrednost brez DDV 0,00 0,00 6.861,86 6.861,86 

   - DDV (povračljiv) 0,00 0,00 1.509,61 1.509,61 

            

2. NABAVA OPREME 0,00 0,00 51.240,00 51.240,00 

   - vrednost brez DDV 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 

   - DDV (povračljiv) 0,00 0,00 9.240,00 9.240,00 
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3. PROMOCIJA IN DESEMINACIJA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

   - vrednost brez DDV 0,00 0,00 3.278,69 3.278,69 

   - DDV (povračljiv) 0,00 0,00 721,31 721,31 

            

4. SUPAJ (1+2+3)  17.844,00 8.680,00 849.518,05 876.042,05 

   - VREDNOST BREZ DDV 14.870,00 7.200,00 696.326,27 718.396,27 

   - DDV (povračljivi) 2.974,00 1.480,00 153.191,78 157.645,78 

 

Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 

FINANČNI VIRI - tekoče cene v EUR      

       

ZAP. 

ŠT. VRSTA FINANČNEGA VIRA 2012 2013 2014 SKUPAJ DELEŽ 

              

1. Sredstva Občine Kobilje 14.870,00 7.200,00 112.019,71 134.089,71 18,35% 

2. 

Sredstva državnega proračuna - 

ESRR 0,00 0,00 596.840,09 596.840,09 81,65% 

              

  SKUPAJ 14.870,00 7.200,00 708.859,80 730.929,80 100,00% 

Do konec tedna pričakujemo z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrditev 

izvedbenega načrta, do 30.09.2013 pa moramo oddati vlogo za Vzpostavitev regionalno 

podeželskega inovacijskega centra. 

 

Sklep št. 301  

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in št. 54/10) in 14. člena 

Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) Občinski svet občine 

Kobilje sprejme sklep o potrditvi IP za projekt Vzpostavitev regionalno podeželskega 

inovacijskega centra. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov, PROTI 

je glasoval 1 član.  SKLEP JE SPREJET. 

 

Svetnik Boštjan Krivec utemeljuje svoj glas proti, ker je mnenja, da občina Kobilje ni 

finančno sposobna  speljati tako velikega projekta. 

 

K 7. točki dnevnega reda:  

Predlogi in pobude  

 

Župan Stanko Gregorec obvesti navzoče, da je podpisana pogodba z novim najemnikom 

trgovine  g. Kalamar »GORIČANKA KALAMAR«, za obdobje enega leta. 

 

Prejeli smo sklep sodišča o plačilu hipoteke na zadružnem domu. Kerec Svetlana je ponudila 

v prodajo hišo v Kobilju št. 217, parc.št. 4966  površina 4,13 a v vrednosti cca. 2.000 €. 

 

Razvije se kratka razprava v kateri svetniki izrazijo mnenje, da trenutno ni pravi čas za nakup 

nepremičnin. 

 

K 8. točki dnevnega reda:  

Razno 
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Svetnik Boštjan Krivec predlaga naj se odgovori na vprašanja, ki jih je posredoval občinski 

upravi, zapišejo kot priloga zapisnika. Župan predlaga svetnikom, ki so aktivni pri 

nogometnem klubu, da apelirajo na igralce zaradi števila prejetih kazni na tekmah. Svetnik 

Pavel Horvat vpraša ali so razdeljena sredstva društvom? Svetovalec Boštjan Horvat 

odgovori, da so razdeljena, izdati je treba še sklepe. 

 

Odgovori na vprašanja svetnika Boštjana Krivca 
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Najprej me zanima zakaj traja sprejemanje rebalansa proračuna od prvega do tretjega branja v Občini Kobilje več kot 3 mesece ? 

 

Rebalans je bil v prvi obravnavi v drugi polovici junija. Pred drugo obravnavo morajo svoje mnenje k predlogu rebalansa proračuna podati tudi 

komisije in odbori, ki pa se zaradi dopustov niso mogli sestati pred avgustom in to na poziv občinske uprave. V avgustu je pr išlo do določenih 

sprememb predvsem z napovedjo ponovnega razpisa za 23. člen ZFO, kar ima posledično tudi vpliv na proračun in je zato občinska uprava 

čakala na objavo spremembe, ki je bila objavljena v začetku septembra. Posledično rebalansa proračuna ni bilo mogoče sprejeti v krajšem času.  

 

Pravilno izpeljana 9. dopisna seja?  

 

Občinski svet občine Kobilje je na 15. redni seji, dne 21.3.2013 sprejel Odlok o proračunu občine Kobilje za leto 2013 (Uradno  glasilo 

slovenskih občin, št. 12/2013), katerega del je bil tudi Načrt razvojnih programov občine Kobilje za obdobje 2012 -2015. Kar pomeni, da je bila 

investicija v Pomurski vodovod že vključena v proračun občine Kobilje. Sam sprejem IP-a sam po sebi nima finančnih posledic oz ne vpliva 

proračun saj se z njim ne garantira, da bo do investicije dejansko tudi prišlo. Hkrati pa je bila izvedba projekta Vodooskrba Pomurja – sistem A 

(Pomurski vodovod) v deležu ki zadeva občino Kobilje že umeščen v sam proračun občine Kobilje in IP- v predlagani obliki ne predvideva 

finančnih sprememb oz dodatne finančne bremenitve proračuna občine Kobilje. Na podlagi navedenega je bila 9. dopisna seja izvedena v skladu 

s poslovnikom in je tako regularna saj so o njej bili obveščeni vsi svetniki in so o predmetnem sklepu tudi glasovali.  
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15. izredna seja 

 

V 5. točki 22. člena Poslovnika OS Občine Kobilje sicer piše, da se seja lahko skliče v 

skrajnem roku, vendar je pogoj, da so VSI člani sveta seznanjeni in se seje lahko udeležijo. 

Glede na zapisnik, sva na omenjeni seji manjkala dva člana. Glede na poslan zapisnik, seja 

tudi ni bila pravilno vodena, saj bi najprej morala občinska uprava predstavit razloge za sklic 

seje. Potem bi bilo potrebno o teh razlogih tudi glasovat in če bi bili izglasovani kot 

utemeljeni, bi se seja lahko nadaljevala, sicer se bi zaključila in sklicat bi bilo potrebno seja 

na »normalen« način. V tem koraku bi bilo potrebno tudi ugotovit, da niso prisotni vsi člani 

občinskega sveta in zaradi tega seje ni mogoče nadaljevat.« 

 

15 izredna seja ja bila sklicana v skladu z 4. odstavkom 22. člena Poslovnika OS Občine Kobilje 

saj je bilo vabilo posredovano 7 dni pred sejo na katerem je bila podana tudi obrazložitev 

razlogov za sklic, kar pomeni, da seja ni bila sklicana v skrajnem roku in za izvedbo seje ni 

potrebna udeležba vseh članov sveta. Župan je na začetku seje podal razloge za sklic seje in s 

potrditvijo dnevnega reda je bilo ugotovljeno, da so za sklic seje utemeljeni razlogi (poslovnik 

ne navaja, da je potrebno sklepati o utemeljenosti seje ampak se utemeljenost zgolj ugotovi).  

 

 
»V vestniku 6.6.2013 je članek v katerem Tehnološki park predstavlja enako, ali pa vsaj zelo 

podobno zadevo, kot jo namerava financirat občina Kobilje, upravljat pa Tehnološki park. V 

članku je navedeno, da Tehnološki park še išče primerno lokacijo. Zanima me, če je v članku 

opisana zadeva, ki jo namerava financirat občina Kobilje. In če je, zakaj Tehnološki park piše, 

da še nimajo izbrane lokacije?« 

 

Članek govori o drugem projektu, pri katerem sodeluje tehnološki park, takih projektov je več in bi v 
primeru izvedbe predlaganega projekta RIC bili umeščeni in locirani v občini Kobilje. Prav tako 

Tehnološki park in RRA Mura sodelujejo pri oblikovanju smernic za novo finančno perspektivo, kar 

pomeni, da bodo tudi do leta 2020 še naprej (še bolj intenzivno) črpali sredstva na področju ki se ga 

dotika RIC. Lokacija ni bila navedena, ker članek govori o drugem projektu, hkrati pa je takrat bila 
izvedba projekta RIC še odprta saj je bil takrat že zavrnjen in usoda projekta še ni bila 

definirana/znana.  

 

»Glede občinske elektrike. Dogovorjeno je bilo, da se bodo ponudbe zbrale aprila 2013. Treba je 

bilo čakat, ker se župan ni želel zamerit Elektro Maribor, ker je potreboval od njih še neko 

soglasje za nek priključek. Zanima me za kakšen priključek se je šlo ? Drugo vprašanje pa je 

zakaj se je sedaj rok za zbiranje ponudb za cenejšega dobavitelja električne energije samodejno 

prestavil iz aprila na julij ? Ter predvsem kdo bo kril razliko (april – julij), če se bo ugotovili, da 

so drugi dobavitelji cenejši od obstoječega ?« 

 
Gre za priključek RIC, ki predvideva umestitev daljnovoda od transformatorja do tovarne in čez 

Kobiljski potok na obstoječi betonski drog, kot je to prikazano na spodnji situaciji. Pri tem je potrebno 

poudariti, da bo del omenjene investicije sofinanciral tudi Elektro Maribor, kar je razlog, da do 
zamenjave distributerja še ni prišlo, so pa bile pridobljene ponudbe.  
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»Zanima me tudi, kaj pomeni zmanjšanje na prihodkovni strani proračuna za eventuelno 

zadolževanje drugo leto? Če si pravilno razlagam, se kot osnova za računanje maksimalne 

zadolženosti občine vzame zaključni račun prejšnjega proračunskega leta. V nadaljevanju to 

pomeni, da bi zaradi nizke osnove (zaradi neizvajanja projekta je 300.000 € nižja, kot bi bila 

sicer), občina Kobilje lahko imela težave pri zagotavljanju sredstev, saj ne bi dobila dovolj 

velikega kredita.« 

 

Zadolževanje za izvedbo samega projekta bo potrebno, kakšen vpliv pa bo imelo zmanjšanje na 
prihodkovni strani pa je v danem trenutku težko napovedati saj je politi trenutno zelo nestabilna in 

nepredvidljiva. Vsekakor je vse odvisno od MF, realni odgovor na zastavljeno vprašanje je v tem 

trenutku težko podati. 
 

»Predhodno so svet zavoda sestavljali po trije predstavniki ustanovitelja, delavcev zavoda in 

staršev, sedaj je s zakonom določeno posamezno število predstavnikov sveta in ustanoviteljica 

javnega zavoda ne more spreminjati števila predstavnikov posameznega resorja.« Prosil bi 

občinsko upravo, da pridobi informacijo v katerem členu, katerega zakona je to zapisano. Saj v 

zadnjem času vse prevečkrat dobivam občutek, da ko želi nekdo nekaj izpeljat v svojo korist 

samo reče, da je tako zapisano v zakonu in je zadeva zaključena. Sam menim, da bi moralo bit v 

interesu občine, da zaposleni na šoli nimajo takšnega vpliva, kot ga imajo s sprejetjem takšnega 

sklepa. Skoraj ne verjamem, da bodo zaposleni – torej tisti, ki skoraj večinsko odločajo 

prispevali za poslovanje zavoda. In malo nerodno je, da bodo zaposleni sprejemali neke zadeve, 

ki jih bo plačeval ustanovitelj – torej občina. 

 

Zakon ki predvideva spremembo je ZOFVI-H (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) in sicer v prvem členu sprememb ki glasi  

1. člen 

V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A in 36/08) se prvi odstavek 46. člena spremeni 

tako, da se glasi:  

»Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«.  

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:  

»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, svet javne poklicne oziroma strokovne 

šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.«.  

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« 

nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«.  

Dosedanji tretji do dvanajsti odstavek postanejo četrti do trinajsti odstavek. 
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»Bo Tehnološki park sploh še zainteresiran za sodelovanje z Občino Kobilje, če mu občina ne 

kupi tudi opreme ?« »OK sedaj bo občinska uprava rekla, da oprema pa se bo kupila iz sredstev 

pridobljenih na nekem drugem razpisu. Resnično me zanima kateri je ta drugi razpis ?« 

 

Na predhodnih sejah je bil predstavljen celoten postopek izvedbe projekta, ki predvideva II fazi in 
sicer, v I fazi se na 7 razpis prijavi gradbeni del z pisarniško opremo. Faza II projekta pa predvideva 

prijavo na 8. razpis, ki bo objavljen predvidoma proti koncu leta 2013 in v sklopu katerega bo 

nabavljena raziskovalno tehnološka oprema in izvedene mehke vsebine. V vsakem primeru je 
občinska uprava še vedno mnenja, da je potrebno projekt v celoti izpeljati, saj samo gradbeni del ne 

omogoča razvoja ampak rešuje zgolj infrastrukturni problem.  

 

»In kaj se zgodi, če je Občina Kobilje na tistem drugem razpisu zavrnjena in se oprema ne 

kupi?« 

 

V primeru da bo projekt zavrnjen bo potrebno poiskati alternativo. Obstajata 2 varianti t.j. da se čaka 
na podoben razpis, na katerem bo mogoče kupiti opreme oz. da se za prostore najde drugi namen.  

 

»OK občinska uprava se je dogovorila z RRA Muro, da bo prevzela v upravljanje celoten 

objekt. Kaj se bo zgodilo z DDV, če se oprema ne uspe nabavit, Tehnološki park ne zasede 

prostorov, RRA pa zaradi tega ne sprejme v upravljanje objekta ?« 

 
Glede na to, da je en najemnik za prostore že znan je ni nujno, da RRA Mura prevzame upravljanje 

objekta. Obstaja možnost da občina ustanovi javni zavod, ki upravlja z objektom. RRA Mura in 

Tehnološki park pa nudi suport pri iskanju podjetnikov ki se namestijo v objekt. 

 

»Zato v vsakem primeru pričakujem od občinske uprave, da bo na osnovi veljavne zakonodaje 

pripravila informativni izračun minimalne najemnine (mislim na obdobje po 5 letih, ko se lahko 

začne obračunava ekonomska najemnina) za prostore trgovine v obnovljeni »tovarni«. Pri 

izračunu je seveda potrebno upoštevat površine, ki so namenjene trgovini in znesek obnove, ki 

ga bo občina skupaj z EU vložila v obnovo prostorov.« 

 

Glede na gospodarsko situacijo se je potrebno zavedati, da bo morala biti najemnina minimalna ne 
glede na izračune, saj je le tako mogoče pričakovati, da se bodo prostori zapolnili. Trend selitve 

poslovnih subjektov. je moč že zaznati, saj se centri dveh večjih mest t.j. Lendava in MS že praznijo 

predvsem na račun visokih najemnin in v tem je edina možna prednost, ki jo novi objekt lahko ponudi. 
Na podlagi tega je potrebno izpostaviti, da se bodo cene prostorov po pretečenem obdobju 5 let morale 

oblikovati glede na gibanje gospodarske situacije in bi bili današnji izračuni čez pet let povsem 

brezpredmetni.  
 

»Prav tako pričakujem, da bo občinska uprava v imenu Občine Kobilje podpisala pismo o 

nameri v katerem bodo definirali obveznosti obeh partnerjev tako s Tehnološkim parkom, kot 

nosilcem franšize Tuš v Kobilju.« 
 

Predlog se lahko obravnava na seji občinskega sveta. Predlagatelj predloga pa naj definira vsebino 

pisma o nameri za oba omenjena subjekta in nato se lahko o predlogu razpravlja in seveda glasuje na 
seji občinskega sveta. 
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Eno leto je od odprtja kulturne dvorane, pa me zanima koliko in katere prireditve so se zvrstile 

v njej v tem letu? 

 

V začetku leta 2013 je bilo v dvorani izvedenih nekaj gledaliških predstav, prav tako so v dvorani 

potekale gledališke vaje (v zimi 2012 pa je bila dvorana praktično vsako soboto zasedena). V spomladi 
2013 je bila izvedena tudi čarovniška predstava. Poleti pa so se v dvorani izvedle 3 poroke. Večja 

aktivnost in zasedenost dvorane se ponovno pričakuje pozimi in ob koncu leta. 

 

Glede na to, da se vedno znova omenja, da je ena izmed priložnosti za razvoj Kobilja tudi 

turizem, me malo čudi, da nobena izmed dveh največjih prireditev (Mokri petek, Nočni tek) v 

občini ni bila objavljena na uradni spletni strani občine. Občinska uprava vedno znova 

dokazuje, da ji je popolnoma vseeno za promocijo Kobilja. Zanima me kako je mogoče, da si 

občinska uprava dovoli takšno šlamparijo? Prosim za pojasnilo. 

 

Občinska uprava ne beži pred odgovornostjo, je pa mnenja, da vsako društvo samo primerno oglašuje 
svoje prireditve, res je da občinska spletna stran nima društvenih podstrani, kjer bi predstavljali svoje 

aktivnosti a bo to morala zagotavljati nova spletna stran. Pri povpraševanju za izdelavo spletne strani 

je bilo predvideno tudi usposabljanje uporabnikov t.j. občinske uprave in predstavnikov društev in 
izdelavo video navodil, s čimer bo predstavnikom društev omogočeno oglaševanje dogodkov na 

spletni strani občine kot tudi novem spletnem facebook profilu občine Kobilje. 

 

V letu 2013 je občinski svet predvidel povišanje nekaterih komunalnih storitev, ki so v 

pristojnosti občine. Niti eno povišanje ni bilo objavljeno na uradni spletni strani občine, čeprav 

imamo uradno zapisano, da je krajevno običajen način zraven objave na oglasni deski občine, 

objave na internem kanalu, tudi objava na spletni strani občine. Zanima me katere storitve je 

občinska uprava povišala, čeprav niso bile objavljene na spletni strani občine. Občinsko upravo 

sem na objavo na spletni strani opozoril že junija 2013. 

 
Vse spremembe so objavljene v katalogu informacij javnega značaja. Pri izdelavi nove spletne strani 

bo potrebno urediti stran tako, da bodo na njej tudi cenik vseh komunalnih storitev, ki so v pristojnosti 

občine.  

 

Zadnjič sem slučajno videl plakat – objavo nogometne tekme ŠD Kobilje. Čisto spodaj so 

navedeni sponzorji oziroma podporniki društva. Odkrito povedano, bil sem zelo presenečen, saj 

je znak Občine Kobilje v primerjavi z ostalimi sponzorji vsaj za 2/3 manjši, kot so ostali. V 

normalnem poslovnem svetu je velikost »reklame« sorazmerna z višino prispevanih sredstev. 

Zanima me, če Občina Kobilje v primerjavi z ostalimi resnično prispeva najmanj, oziroma če je 

tudi v konkretnem primeru velikost »reklame« sorazmerna s sredstvi, ki jih dobi društvo od 

občine? 

 

Glede velikosti logotipa se bo občinska uprava sestala s predstavniki društva in omenila problematiko. 

Za podobne primere pri drugih društvih, pa bi bilo smotrno v pravilniku o sofinanciranju društev 
vključiti tudi navodila o označevanju prireditev in gradiva, ki se bodo sofinancirala iz proračuna 

občine.  

 

Seja zaključena ob 20.10. 

 

 

Zapisala:        Župan 

Vera Nemec        Stanko Gregorec  


