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Datum: 12.06.2013 
 
 

ZAPISNIK 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 

ki se je pričela dne 14.05.2013 ob 18. uri, 

v sejni sobi Občine Kobilje 
 

 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Pavel Horvat,  Emil Bukovec,  

Darko  Gjerek 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: župan Stanko Gregorec, predsednik NO Robert Ščap, Milena 

Antolin (računovodkinja), svetovalec župana III Boštjan Horvat, Vera Nemec (zapisnica)  
 

ODSOTEN:  Saša Fras, Tomaž Ferencek 
 
SEJO VODIL: podžupan Janez Gašparič  
 
Predlagani dnevni red: 

1.Potrditev zapisnikov 15. redne in 13. izredne seje  

2.Realizacija/uresničevanje sklepov 

3.Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2012 
   Poročevalci: Milena Antolin, računovodkinja in Robert Ščap, predsednik NO  

4.Predlogi in pobude 

5.Razno 

Podžupan Janez Gašparič pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga v sprejem 

predlagani dnevni red. 

 

Sklep št. 266  

Sprejme se predlagani dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.  

 

Ob glasovanju so bili prisotni 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 
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K 1. točki dnevnega reda: 

Potrditev zapisnikov 15. redne in 13. izredne seje  
 

Ker ni bilo podanih nobenih pripomb na zapisnika 15. redne in 13. izredne seje, podžupan Janez 

Gašparič predlaga v sprejem naslednja sklepa. 
 

Sklep št. 267  

Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 15. redne seje.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 
 

Sklep št. 268  

Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 13. izredne seje.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 
 

K 2. točki dnevnega reda: 
Realizacija/uresničevanje sklepov 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga dopolnitev SKLEPA št. 244/a in sicer, da se prispevek za 

pokopališče prične obračunavati po novi ceni s 01.06.2013. Prav tako opozori, da sklepi št. 244/b, 

244/c, 244/d in 245 niso realizirani in jih je potrebno označiti, kot sklepe v izvajanju.  

Podžupan Janez Gašparič predlaga v sprejem popravek sklepa: 
 

Sklep št. 269 

Občinski svet občine Kobilje dopolni SKLEP št. 244/a, ki glasi: Občinski svet občine Kobilje 

predlaga, da se prispevek za pokopališče poviša za 10 %  s 01.06.2013 in se objavi v lokalnih 

glasilih. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI je bil 

en član. SKLEP JE SPREJET. 
 

Župan Stanko Gregorec seznani občinski svet o sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo za projekt »Regionalni inovacijski center«, številka vloge:4300-302/2011/598, ki je 

bil zavrnjen zaradi ne izpolnjevanja splošnega pogoja za kandidaturo na javnem pozivu, kar nas 

je presenetilo, saj je ministrstvo predhodno v dopolnitvi vloge zahtevalo več Ekonomske 

infrastrukture in zmanjšanje mehke vsebine, sedaj pa prav zaradi povečanja Ekonomske 

infrastrukture, vlogo zavrnilo. Po pogovoru z direktorjem RRA MURA g. Krapcem, smo se 

odločili za posredovanje pri skrbniku za Pomursko regijo g. Drobniču, da bi prišli do odgovorov 
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zakaj je prišlo do zavrnitve vloge. Sklep je povezan z 21. členom, ki je bil namenjen za 

financiranje lastnega  deleža pri projektu RIC.   
Svetnik Boštjan Krivec opozori, da še ni objavljen razpis za razdelitev sredstev društvom, ki 

bodo težko delovala brez finančnega vložka. 
 

Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje naslednji sklep: 
 

Sklep št. 270  

Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da do 20.05.2013 objavi razpis  o 

sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih 

organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij ter da se nameni več 

pozornosti realizaciji sklepov in popravkom sklepov. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 
 

K 3. točki dnevnega reda: 

Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2012 

Poročevalci: Milena Antolin, računovodkinja in Robert Ščap, predsednik NO  
 

Župan Stanko Gregorec na kratko navzočim pove, da zaključni račun občine Kobilje predstavlja 

delo občinske uprave, ki dela in se trudi delati v dobro občine Kobilje, kar pa je težko saj se 

državna sredstva krčijo in se bodo še naprej. NO je pregledal Zaključni račun proračuna Občine 

Kobilje za leto 2012  in podal pozitivno oceno s pripombo na odprte postavke do dobaviteljev, ki 

so se prenesle v naslednje leto. Nekatere odprte postavke se navezujejo na projekte, ki so v teku 

in še niso končani. V začetni fazi je Pomurski vodovod pri katerem potekajo pritožbeni roki na 

razpise in v kolikor jih ne bo, se bodo dela začela v poletnih mesecih. Zelo težko je pripravljati 

idejne projekte, ki se bodo izvajali v naslednji perspektiv, plačila pa se izvajajo takoj.  

Podžupan Janez Gašparič preda besedo računovodkinji Mileni Antolin, ki predstavi navzočim 

Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2012. Gradivo za obravnavo zaključnega 

računa s temeljitimi obrazložitvami je bilo posredovano svetnikom z vabilom. V obrazložitvi je 

bilo poudarjeno, da je skupna realizacija odhodkovne strani proračuna nižja zaradi:  
 

LAS                                               20.596,38 € 

VIA SAVARIA                             11.075,16 € 

odplačilo kredita                            35.000,00 € 

odplačilo liesinga                             9.000,00 € 

dodatna dela na gasilskem domu   15.000,00 €       

zmanjšana dohodnina                      8.000,00 €  
 
 

SKUPAJ   98.000,00 €, kar ima za posledico, da občina na dan 31.12.2012  ima 160.033,33 € 

neporavnanih obveznosti do uporabnikov proračuna. 
 

Poročilo o nadzornem pregledu predstavi predsednik NO Robert Ščap. Po temeljitem pregledu 

posredovanega Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 2012 in njegovih 

realiziranih postavk, je nadzorni odbor podal pozitivno mnenje k zaključnem računu proračuna 
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Občine Kobilje za leto 2012 z zadržkom in pripombami, ki so podrobneje navedene v 

priporočilih in predlogih ukrepov. V okviru sedanjega proračuna predlagajo, vključitev in 

ustrezno rešitev oz. vrednotenje hipotekarno zastavljene nepremičnine.  

 

Župan Stanko Gregorec  navzoče seznani o pogovoru z odvetnikom, ki predlaga, da se ne plačuje 

sodnega izvedenca za cenitev nepremičnine (1.000 €), ampak se presoja o nadaljnjem postopku 

prepusti Okrajnemu sodišču oz. sodniku.  

 

Svetnik Boštjan Krivec opozori, da rebalans zaključnega računa občine Kobilje za leto 2012, ni 

bil obravnavan, ker ni bil predlagan. 

 

Podžupan Janez Gašparič se zahvali g. Mileni Antolin za obrazložitev zaključnega računa 

proračuna občine Kobilje za leto 2012  in g. Robertu Ščapu za poročilo nadzornega odbora.  

 

V nadaljnji razpravi predsednik NO Robert  Ščap predlaga, da občinska uprava pripravi 

časovnico plačevanja odprtih postavk in se pretehta katere dobavitelje rabimo oz. katerih ne, ena 

izmed takih je  Skupna občinska uprava. 

 

Svetnik Darko Gjerek  izrazi razočaranje nad komunikacijo občinske uprave s svetniki in 

vodstvom osnovne šole, ker so oboji  zatrjevali, da je vse v redu in ni večjih zaostankov pri 

plačevanju obveznosti občine Kobilje do osnovne šole, kar je tudi na sestankih potrjeval. Iz 

poročila zaključnega računa, pa je razvidno, da obveznosti do OŠ niso poravnane.  

 

Župan Stanko Gregorec se strinja, da je OŠ Kobilje eden izmed dobaviteljev, kjer bi se dalo 

najbrž še kaj privarčevati, saj dejanskega pogleda v poslovanje občina Kobilje nima, lahko pa ga 

pregleda NO. 

 

Svetnik Boštjan Krivec  je ogorčen, da je občinska uprava prikrivala dejansko stanje  občinskemu 

svetu in vpraša ga. računovodkinjo ali so obveznosti do računovodskih storitev tekoče poravnane, 

ker so odprte nekatere obveznosti še iz leta 2011. 

 

Svetnik Pavel Horvat vpraša ali je občinska uprava vedela, da ne bo mogla plačati odprtih postav. 

V nadaljevanju zanima svetnika kaj predstavlja postavka v zaključnem računu 15.000 € za 

dodatna dela ? Med drugim predlaga, da se pripravi rebalans proračuna  občine Kobilje za leto 

2013 v katerem se predvidi sanacija plačila odprtih postav. 

 

Župan Stanko Gregorec odgovori, da dodatna dela predstavljajo dela, ki so nastala pri izvedbi 

projekta Center za izvajanje kulturne dejavnosti in pri delih na gasilskem domu. 

Ga. računovodkinja odgovori, da se je občinska uprava zavedala, da bodo nekatere postavke 

ostale odprte.  

Razvije se krajša razprava o zmanjšanju odprtih postavk in  čemu posvečati več pozornosti, čemu 

manj.  Po razpravi računovodkinja ga. Milena Antolin povzame, da bo pripravila denarni tok kot 

je predlagal občinski svet za obdobje štirih mesecev od 01.01.2013 do 30.04.2013 koliko je bilo 

odplačanih obveznosti in reden denarni tok , ki se lahko pripravi, ko bo znano za koliko se  bo 

zmanjšala povprečnina. Za projekt pri 21. členu, v kolikor bomo morali zagotoviti lastni delež in 

DDV cca. 20.000 € , se bo vrednost poplačanih obveznosti nekoliko zmanjšala. Potrebno je 

povedati  ali bomo kandidirali pri 21. členu. 
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Svetovalec Boštjan Horvat doda, da se je potrebno odločiti ali se bo šlo na sedmi razpis s 

projektno dokumentacijo oz. ne. 

 

Svetnik Boštjan Krivec vpraša, zakaj je padel projekt Regionalni inovacijski center? 

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da je bil projekt RIC zavrnjen zaradi ekonomske 

infrastrukture, ki je bila izrecno zahtevana v  dopolnitvi vloge in ji je bila namenjena posebna 

pozornost. Prav zaradi tega je bil izločen izobraževalni del. Direktor RRA MURA g. Danilo 

Krapec bo organiziral sestanek s ministrom Drobničem, da bomo prišli do informacij, zakaj je bil 

zavrnjen projekt RIC in da svetujejo s čim se prijaviti na sedmi razpis, da nam projekt nebo 

propadel v celoti. 

V nadaljnjo razpravo o projektu RIC  se vključijo vsi navzoči. Predsednik NO Robert Ščap 

vpraša ali je g. Štrlekar poravnal obveznost do občine v vrednosti 6.000 €?  

Župan odgovori, da je bil g. Štrlekar opozorjen na zapadle obveznosti, ki bi jih naj v kratkem 

poravnal. 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da g. Štrlekar vrne polovico parcele, saj že preveč dolgo odlaša 

s plačilom obveznosti. 

 

Svetnik Darko Gjerek predlaga, da do naslednje seje osnovna šola Kobilje pripravi podrobno 

porabo stroškov. Svetovalec Boštjan Horvat predlaga, da NO opravi nadzorni pregled, ki bo tako 

dobil točne podatke stroškov oz. delovanja javne ustanove. 

 

Podžupan Janez Gašparič povzame predloge navzočih in predlaga v sprejem naslednji sklep: 

 

Predlog sklepa 
Občinski svet občine Kobilje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2012. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasoval 1 član, PROTI so bili 

4 člani.  SKLEP NI SPREJET. 

 

 

Sklep št. 271 

Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da pripravi časovnico odprtih postavk 

dobaviteljev od 31.12.2012 do 30.04.2013 in rebalans proračuna občine Kobilje za leto 2013  po 

znanih podatkih višine povprečnine – do konec junija 2013.    

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 

 

Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 20.20. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 
Predlogi in pobude 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se pri sklepih o amandmanih napiše celotno besedilo 

amandmana in da se v pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, 
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združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij doda 

člen, ki bo društvom prinesel dodatne točke z udeležbo članov društva na letni čistilni akciji.  

K 5. točki dnevnega reda: 
Razno 

1. Župan Stanko Gregorec navzoče seznani s prošnjo Ljudske univerze Lendava za podajo 

mnenja ob imenovanju direktorja javnega zavoda. Svetnik Darko Gjerek kot član sveta  Ljudske 

univerze Lendava pove, da bila podana samo vloga kandidatke Rahele Hojnik Kelenc, ki 

izpolnjuje vse zahtevane pogoje za direktorja  Ljudske univerze Lendava. 

Podžupan Janez Gašparič predlaga naslednji sklep: 

Sklep št. 272 

Občinski svet občine Kobilje daje soglasje k imenovanju kandidatke ga. Rahele Hojnik Kelenc 

za direktorico Ljudske univerze Lendava. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 

 

2. V nadaljevanju župan Stanko Gregorec pove, da je OŠ Kobilje poslala Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje, kjer 

se spremeni 8. člen, ki se glasi: 

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki 

delavcev zavoda in predstavniki staršev. Svet zavoda sestavlja devet predstavnikov in sicer: 

- trije predstavniki ustanovitelja, 

- pet predstavnikov delavcev zavoda, 

- trije predstavniki staršev. 

Razvije se kratka razprava v kateri sodelujejo vsi navzoči, ki se strinjajo, da predstavniki zavoda 

ne morejo imeti večinske pravice. Svetnik Darko Gjerek in svetnik Boštjan Krivec predlagata, da 

se preveri ali obstaja pravna podlaga za spremembo 8. člena . 

3. Ravnateljica OŠ Kobilje je obvestila župana, da so bili učenci šole na »žogariji«, kjer so se 

uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v Idriji. Stroški prevoza  na tekmovanje prestavljajo kar 

precejšen strošek cca. 620 €. 

Svetnika Darko Gjerek in svetnik Pavel Horvat predlagata, da se v dobro učencev svetniki 

odpovejo sejnini za tekočo sejo, kar se vsi navzoči strinjajo, vključno predsednik NO in župan, ki 

se prav tako odpovesta sejnini za sejo.  

Podžupan Janez Gašparič predlaga naslednji sklep: 
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Sklep št. 273 

Navzoči svetniki občinskega sveta občine Kobilje, predsednik NO in župan občine Kobilje, se 

odpovejo sejnini 16. redne seje ter jo podarijo učencem OŠ Kobilje za uvrstitev na državno 

tekmovanje v Idriji v »žogariji«.  

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 

 

Svetnik Pavel Horvat vpraša, kako je s sanacijo strehe na šoli, kaj je z deli podjetja Legartis v 

vrednosti 1.800 € in koliko bo stal izkop jarka v Čertegu? 

 

Župan Stanko Gregorec odgovori, da je govoril s Maučecom, ki je obljubil, da se bo naslednji 

teden oglasil in pregledal streho na OŠ,  s Legartisom se dogovarjamo ; za izkop jarka v Čertegu 

sta prišli dve ponudbi, od Legartisa in  od g. Gjerkeša, ki je bil cenejši in izkop jarka tudi izvaja  v 

vrednosti 1.500 € , lastniki parcel, ki želijo imeti mostove jih bodo tudi sami plačali.   

 

Svetnik Emil Bukovec predlaga, da se poglobi tudi jarek od Čertega do vasi, saj je poraščen in 

preplitev in voda ne bo odtekala. Po kratki razpravi se občinski svet odloči, da se jarek poglobi  

od Čertega do vasi. 

 

Svetnik Darko Gjerek predlaga navzočim, da bi s promocijskim materialom za obrtno cono, ki bi 

morala biti v elektronski obliki in v tujem jeziku dopolnili internetno stran občine Kobilje. Prav 

tako bi posredoval material znancu v Bruselj. Predlaga, da se Tomaža Zamana, ki ureja internetno 

stran občine, pozove in postavi zadnji rok za ureditev strani. 

 

Po kratki razpravi podžupan Janez Gašparič predlaga naslednji sklep: 

 

 Sklep št. 274 

Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da obvesti Tomaža Zamana, da do konec 

meseca maja 2013 posodobi internetno stran občine Kobilje, v nasprotnem primeru se pogodba 

prekine. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 5 članov. SKLEP JE 

SPREJET. 

 

 

Seja končana ob 21. uri. 

 

 

  

 

Priloga zapisnika: 

- Zaključni račun proračuna občine Kobilje za leto 2012 

- poročilo o nadzornem pregledu NO 

 


