
1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

1.

V komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
statutarna vprašanja se imenujejo naslednji člani:
- Saša Fras – predsednik
- Pavel Horvat – član
- Janez Gašparič – član

x

2.

Potrdijo se mandati izvoljenih kandidatov za člane
občinskega sveta Občine Kobilje:
1.SAŠA FRAS, rojen 18.05.1975, predlagatelj: SDS
2.JANEZ GAŠPARIČ, rojen 28.05.1961, predlagatelj:LDS
3.TOMAŽ FERENCEK, rojen 04.05.1985, predlagatelj: SDS
4.PAVEL HORVAT, rojen 29.03.1955, predlagatelji: SLS
5.DARKO GJEREK, rojen 07.08.1973, predlagatelj SLS
6.EMIL BUKOVEC, rojen 11.08.1967, predlagatelj SLS
7.BOŠTJAN KRIVEC, rojen 28.07.1978, predlagatelj:
DESUS

x

3.
Potrdi se mandat izvoljenega kandidata za župana Občine
Kobilje:
-Stanko Gregorec, roj. 20.06.1957, Kobilje 24a.

x

4. Opravi se cenitev objekta Tovarna UTOK. x
5. Sklep o izvedbi GASILSKE vaje x

2. REDNA SEJA
6. Potrdi se zapisnik 1. Konstitutivne seje. x

7.
Občinski svet je seznanjen z predlogom o članih odborov in
komisij, katerih potrditev bo po uskladitvi z poslovnikom na
naslednji redni seji.

x

8.

Občinski svet občine Kobilje ugotavlja, da stari oz. obstoječi
Nadzorni odbor ni opravil vseh svojih zadolžitev, zato se
predlaga, da se ga do naslednje seje pokliče k realizaciji le-
teh in se s tem zagotovi možnost njihove razrešitve in
imenovanje novega Nadzornega odbora.

x

9. Občinski svet sprejme Rebalans občine Kobilje z
obrazložitvijo

NI
SPREJET

10. Naslednja seja občinskega sveta bo 13.12.2010 do katere
morajo svetniki podati amandmaje na rebalans. x

11. V svet pomurskih lekarn se imenuje Saša Fras. x

12.

Občinski svet sprejme sklep, da občina financira
miklavževanje Župnijskega Karitasa Kobilje v višini 500,00
EUR (petsto) in Osnovne šole Kobilje v višini 700,00 EUR
(sedemsto).

x
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13.

Podjetniku Milanu Puhanu se dajo/ponudi v najem skladiščni
prostori v velikosti 63 m2 in pisarniški prostori v izmeri 58 m2
po najemni ceni 3 EUR/m2 + DDV oziroma minimalno 2,5
EUR/m2 + DDV. Prav tako se je potrebno dogovoriti glede
stroškov souporabe skupnih prostorov (Hodnik, WC) in kritja
stroškov za pridobitev uporabnega dovoljenja (strošek naj
krije najemnik).

x

14a
Podjetniku Milanu Puhanu se ponudijo v najem celotni
prostori tovarne UTOK po minimalni amortizirani neprofitni
najemni ceni 1,5 EUR/m2.

x

14b. Podjetniku Milanu Puhanu se ponujeni prostori dajo v najem
za dobo do 10 let. x

15.
Imenuje se komisija za pripravo kategorizacije občinskih
javnih cest, ki jo sestavljajo Emil Bukovec, Pavel Horvat in
Tomaž Ferencek.

x

1. IZREDNA SEJA

16.

Občinski svet občine Kobile zadolži občinsko upravo, da
pošlje vsem dolžnikom opomin za vse dolge, ki jih imajo do
občine, če tudi na podlagi opomina dolgovi ne bodo
poravnani se pošlje opomin pred izvršbo čemu sledi izvršba.
O stanju pa vsaj dvakrat letno poroča Občinskemu svetu.

x

17.
Občinski svet občine Kobile zadolži občinsko upravo, da
pripravi popis terjatev, ki so zastarale, da lahko Občinski svet
odloča o njihovem odpisu.

x

18.
Občinski svet preveri Odlok o oskrbi s pitno vodo in v
primeru, da v njem ni navedeno, da mora vsak uporabnik
imeti vgrajen vodomer pripravi predlog popravka odloka.

x

19. Občinski svet potrdi amandma svetnika Boštjana Krivca k
rebalansu.

NI
SPREJET

20. Občinski svet sprejme Rebalans občine Kobilje z
spremembami x

21.

Občinski svet sprejme sklep, da občina Kobilje z dnem
01.01.2011 ne bo več subvencionirala odlaganje odpadkov
na Center za ravnanje z odpadki Puconci, kar pomeni da se
od tega datuma naprej stroški obračunavajo neposredno
uporabnikom.

x

22. Občinski svet sprejme sklep, da je osnutek/predlog
proračuna z dopolnitvami primeren za nadaljnjo obravnavo. x

2. IZREDNA SEJA

23. SKLEP O INVENTURI IN ČLANIH INVENTURNIH KOMISIJ
ZA LETO 2010 x

24. SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOBILJE
V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2011 x
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25. Občinski svet sprejme sklep, da se iz dnevnega reda brišeta
druga in tretja točka. x

26.
K 23. členu predloga Statuta se k (1) točki doda odbor za
kmetijstvo. Pri (2) točki pa se spremeni, Odbori in komisije
štejejo 3 do 7 članov

x

27a.
V 37. členu predloga Statuta  se spremeni (1) točka Nadzorni
odbor ima 5 članov (temu se prilagodi s tem povezano
besedilo tudi v poslovniku)

x

27b.

K 40. členu predloga Statuta se doda točka (3) Na občini in
pri občinskih organih nadzorni odbor lahko opravlja
neposredni nadzor. Nadzorni odbor pred nadzorom pisno
obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika
proračuna.

x

27c.

K 46. členu predloga Statuta se dopolni (2) točko in sicer:
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s (briše se
zakoni) pomembnimi predpisi ter akti občine, ki … ter z za
poslovanje občine pomembnimi odločitvami, in sicer z:
-zadolževanjem občine nad 20.000 €,
-načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad 20.000 €,
-pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja
nad 20.000 €,
-naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih
papirjev in deležev nad 10.000 €,
-odpisi terjatev nad 1.000 €

x

28.
Pri 65. členu predloga Statuta se briše za posamezno
naselje ali zaselek, ker le teh občina nima (temu se prilagodi
s tem povezano besedilo tudi v poslovniku)

x

29 K 3. členu predloga Poslovnika se doda točka (1) Svet in
njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku. x

30a
K 21. členu predloga Poslovnika se pri točki (2) doda Vabilo
se objavi tudi na občinskem internem kanalu in internetni
strani.

x

30b

V 22. členu  predloga Poslovnika se pri: (1) točki se spremeni
''Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se
pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnevom, …. Posamezno
gradivo se lahko pošlje kasneje, če je vsebina gradiva nujno
potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda, vendar ne
pozneje kot 3 dni pred dnevom, določenim za sejo. (3) točki
na začetku dopolni poved: Izredno sejo sveta skliče župan, ki
navede razloge za njen sklic.

x

31a
K 30. členu predloga Poslovnika se doda točka, ki glasi: (4)
Po točki sprejem zapisnika sledi točka
Realizacija/uresničevanje sklepov

x
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31b

K 31. členu predloga Poslovnika se dopolnijo točke
(3) mandatne zadeve imajo prednost … takoj za točko
'''Realizacija/uresničevanje sklepov''
(5) Predlogi za razrešitev dnevnega reda … in če je bilo
članom sveta izročeno gradivo (osnutki aktov, strategij,
programov in drugo), ki je podlaga…

x

32a
V 32. členu predloga Poslovnika se črta zadnja poved (2)
točke. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno
pisno obrazložiti.

x

32b V 33. členu predloga Poslovnika naj se ne definirajo oz. se
izbrišejo omejitve časa. x

33a

V 37. členu predloga Poslovnika svetniki predlagajo, da se
spremeni (1) točka tako, da glasi:
(1) Seja sveta se sklicuje predvidoma ob sedemnajsti uri in
morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot
pet ur.

x

33b

K 52. členu predloga Poslovnika predloga Poslovnika se
doda v (2) točki pri imenih razpravljavcev se doda kratka
vsebina oz. njegovo mnenje ali predlog. Prav tako se doda
točka (3) Zapisnik seje se članom sveta pošlje v pregled
najpozneje 15 dni po seji.

x

33c

K 54. členu predloga Poslovnika  se v (1) točki spremeni: Za
zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave oziroma
pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave (temu se
prilagodi s tem povezano besedilo v drugih členih).

x

34a
K 59. členu predloga Poslovnika se v (3) točki doda odbor za
kmetijstvo (posledično zaradi tega se doda člen 63, ki opiše
dolžnosti odbora)

x

34b K 60. členu predloga Poslovnika se spremeni (1) točka odbor
za negospodarske dejavnosti ima 6 članov x

34c K 61. členu predloga Poslovnika se spremeni (1) točka odbor
za gospodarske dejavnosti ima 5 članov x

35 K 62. členu predloga Poslovnika se spremeni (1) točka odbor
za varstvo okolja in urejanje prostora ima 5 članov x
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36

Novi 63. člen predloga Poslovnika glasi
(1) Odbor za kmetijstvo ima 5 članov
(2) Odbor obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva,
veterinarstva, lovstva in ribištva, pospeševanje proizvodnje
hrane, preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, vse
predloge aktov iz pristojnosti občine na področju kmetijstva
občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta
ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za kmetijstvo lahko predlaga občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.

x

37
K 86. členu predloga Poslovnika se spremeni (1) točka in se
glasi: (1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi
najmanj 7 dni.

x

38

Občinski svet sprejeme sklep, da se bosta Statut občine
Kobilje in Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje, sprejel
na podlagi upoštevanih vseh predlogov dopolnitev in
priloženemu pravnemu mnenju z čistopisom na prvi dopisni
seji.

x

1. DOPISNA SEJA

39 Občinski svet občine Kobilje sprejme in potrdi Statut občine
Kobilje v predloženi obliki x

40 Občinski svet občine Kobilje sprejme in potrdi Poslovnik
občinskega sveta občine Kobilje v predloženi obliki x

41 Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora občine
Kobilje x

42 Sklep o imenovanju članov Odbora za negospodarstvo x

43 Sklep o imenovanju članov odbora za Gospodarske
dejavnosti x

44 Sklep o imenovanju članov odbora za kmetijstvo. x

45 Sklep o imenovanju članov odbora za varstvo okolja in
urejanje prostora x

2. DOPISNA SEJA
46 Sklep o imenovanju članov Odbora za negospodarstvo x
47 Sklep o imenovanju članov Statutarno pravne komisije sveta x

3. DOPISNA SEJA
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48 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za
kmetijstvo x

49 SKLEP o izbiri kandidatke na strokovno tehnično delovno
mesto STROKOVNI SODELAVEC V. x

3. REDNA SEJA

50 Potrdi se zapisnik 2. redne seje, 1. izredne seje, 2. izredne
seje, 1. dopisne seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje x

51

Občinsko upravo se zadolži, da se pripravi seznam  vseh
lastnikov zgradb, ki nimajo oz. ki imajo pokvarjene
vodomere, ter da jim  pošlje dopis, da morajo do konca maja
vgraditi/ zamenjati vodomere. Za vgradnjo vodomerov bo
zadolžen pooblaščeni izvajalec. x

52

Občinski svet predlaga, da se od Avgusta Bukovca kupi
parcela v velikosti cca. 8 arov (oziroma po predhodnem
ogledu in oceni svetnika Darka Gjereka) po enotni ceni 7
€/m2. Zadolži se župan, da se v roku 2. tednov sestane z g.
Bukovcem.

x
imenovani ima v lasti le eno

parcelo, ki je predmet nakupa v
drugi si deli lastništvo, dokler to ni

urejeno ni mogoče urediti
parcelacije

53 Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov. x

54

Uvedeta se novi  postavki omrežnina vodovod v višini 1,5
EUR/mesec in omrežnina kanalizacija v višini 1,5
EUR/mesec. x

55 a Električno energijo, ki je ne koristi občina plačajo društva
oziroma koristniki sami. x

55 b
Sredstva, ki jih je prej plačevala občina za električno energijo
naj se prenesejo na novo uvedeno postavko in bodo
namenjena dodatnim aktivnostim, prireditvam društev. x

56
Za materinski dan se nameni 500,00 EUR. Izvajalec se v
primeru da športno društvo ne bo pripravljeno sodelovati, se
poišče drugo društvo za realizacijo prireditev. x

57 a
Postavka za pisarniški material in storitve se zmanjšajo za
200,00 EUR. x

57 b
Postavka za čistilni material in storitve se zmanjšajo za
300,00 EUR. x

58 a Postavka za oglaševalske storitve se zmanjšajo za 200,00
EUR. x

58 b
Postavka knjige in ostale literature se zmanjšajo za 200,00
EUR x

59 Postavka reprezentance se zmanjšajo za 1.000,00 EUR x

60 Na postavki urejanje poljskih poti se v leto 2012 zagotovi
5.800,00 EUR x

61 Za pridobitev uporabnega dovoljenja  tovarne se vključi
15.000,00 EUR v proračun za leto 2011. x
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62

Zmanjša se postavka Tekoče vzdrževanje občinskih cest ki
so planirani v višini 18.800,00 EUE za 1.500,00 EUR, ki se
namenijo za čistilno napravo (čiščenje dveh prečrpalnih
jaškov, prečrpališče pri vagi, ureditev signalizacije oz.
obveščanje o napaki, preureditev omarice za avtomatsko
delovanje, čistilna naprava: popravilo obroča za vpihavanje
zraka v bazen/laguno (namestitev objemk) x

63 Sprejme se proračun Občine Kobilje za leti 2011 in 2012 z
vsemi popravki. x

64

Cene programa v vrtcu v Kobilju znašajo od 01.03.2011 dalje
mesečno 367,36 EUR/otroka in zajema vzgojo, varstvo,
dopoldansko malico (stara cena 318,05 EUR/otroka).
 x

65

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet
zavoda LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje
odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es
Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva imenuje Darko Gjerek,
Kobilje 86. x

66
Podaljša se sofinanciranje nastanitve Kristijan Gašperja v
zavodu Šent dokler se ne najdejo odgovori na vprašaje
stalnega bivališča. x

67

Občina nameni sredstva, ki so predvidena za božična
obdarovanja v cerkvi in šoli nameni za nakup novih igral v
vrtcu, prav tako se svetniki v te namene odpovejo eni sejnini. x

68

Občina enkrat letno (v času akcije)  financira odvoz in
obdelavo kosovnih odpadkov, za med letom oddane in
obdelane  kosovne odpadke pa stroške krije vsak posamezni
občan. x

69

V Komisijo za pogrebne svečanosti, urejenost pokopališča in
vežice se imenujejo:
1.Avgust Gjerek 41, predsednik
2.Slavko Gjerek 12a, član
3.Štefan Volf 13a, član
 
Za pisanje govorov: Zora Šabjan 71, Ivica Fras 219, Marjeta
Vugrinec 64
 
Za branje govorov: Franc Nemet 16, Ivan Sajko 181, Janez
Gašparič 27, Avgust Gjerek 41 x

4. DOPISNA SEJA

70

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet
javnega zavoda ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA,
KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA imenuje SAŠA FRAS,
Kobilje 16/A. x
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71

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet
javnega zavoda OSNOVNA ŠOLA KOBILJE, KOBILJE 33/A,
9227 KOBILJE  imenujejo naslednji člani:
-Darko GJEREK, Kobilje 86.
-Tomaž FERENCEK, Kobilje 4
-Boštjan KRIVEC, Kobilje 189 x

4. REDNA SEJA
72 Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov. x

73

Občinski svet bo ob upoštevanju dopolnitev/obrazlag
zaključnega računa sprejetih na prvi obravnavi na naslednji
seji občinskega sveta sprejel zaključni račun proračuna
občine Kobilje za leto 2010. x

74

Občinski svet se strinja, da občina odkupi parcele po ceni 6
(oz. maksimalno 6,5) EUR/m2 pri čemer občina sama krije
stroške za ureditev celotne dokumentacije (razmejitev,
cenitev…). Občina lahko prav tako odkupi parcelo po ceni 7
EUR/m2 pri te pa krije stroške za ureditev celotne
dokumentacije (razmejitev, cenitev…) lastnik
parcele/ponudnik. x

75

Občinski svet predlaga, da se enaki pogoji kot družini Lopert
ponudijo tudi Avgustu Bukovcu, Kobilje 95, pri čemer se v
vsakem primeru uredi jarek, kar je bilo obljubljeno že pod
prejšnjim županom. Glede na to, da se gre v tem primeru za
relativno majhno parcelo in s tem tudi vrednost lahko
občinska uprava gre takoj v realizacijo. x

76a

Prvi odstavek 2. člena predloga odloka se spremeni:
''kakor tudi odkup komunalno opremljenih parcel s strani
Občine Kobilje''
Da glasi
''kakor tudi odkup komunalno opremljenih parcel od Občine
Kobilje'' x
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76b

Drugi odstavek 2. člena predloga odloka se spremeni:
''Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na
starost otrok, oziroma 35 let in vsaj eden od otrok na dan
vložitve vloge ni šoloobvezen. Za vlagatelje stare več kot 30
let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo 31 oziroma 36 let
v letu, ko vložijo vlogo za uveljavitev subvencije. Kot mlade
družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh
staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike glede
na veljavno zakonodajo.''
Da glasi
'Za mlado družino se šteje družina, v kateri nobeden od
staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok,
oziroma 35 let in vsaj eden od otrok na dan vložitve vloge ni
starejši od 10 let. Za vlagatelje stare več kot 30 let oziroma
35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo 31 oziroma 36 let v letu, ko
vložijo vlogo za uveljavitev subvencije. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in
otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike glede na
veljavno zakonodajo. x

76c

Začetek prvega odstavka 9. člena se spremeni:
''Kolikor vlagatelj, ki mu je bila''
Da glasi
''V kolikor vlagatelj, ki mu je bila'' x

77

Na podlagi 14. in 28. člena Statuta občine Kobilje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) ter v skladu z 21. in 29.
členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
95/07, 25/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10 – UPB-2)
Občinski svet Občine Kobilje sprejme Odlok o
subvencioniranju plačila komunalnega prispevka mladim
družinam. x

78

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 14. člena statuta Občine
Kobilje (Uradno glasilo slovenskih oblin, št. 2/2011) Občinski
svet občine Kobilje sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih
cest v občini Kobilje x

79

Vsa sporočila, ki jih Občina Kobilje objavi na internem kanalu
CATV se bodo objavile tudi na spletni strani Občine Kobilje

V sklopu popravila spletne strani
pripravljamo manjšo posodobitev
sistema in delovanja internetne
strani, s katero želimo zagotoviti
večji obisk občinske internetne

strani. Izvedba predvidena oktober
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Občina Kobilje se bo pričela oglaševat preko turističnega
portala http://www.slovenia.info/ prav tako se bo skušala
vključit kot kolesarska info točka http://www.slovenia.info/si/
Kolesarske-informacijske-to%C4%8Dke/searchelected.htm?
kolesarske_informacijske_
tocke=0&srch=1&srchtype=sel&sqlst=2919&lng=1 x

81

V Komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah se imenujejo:
Za predsednika:
1.Ferencek Tomaž, predsednik
Za člane:
2. Bukovec Emil, tajnik
3.Krivec Boštjan, član
4. Sep Evgen, član x

82
Društvu medobčinskih nogometnih sodnikov ob obletnici
donira občina Kobilje 50,00 EUR x

83
Tistim občanom, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti do
občine, občinska uprava ne izdaja dokumentov (potrdilo o
namenski rabi zemljišča, fotokopije, fax…) x

84 Gre se v investicijo Vzpostavitev centra za izvajanje kulturne
dejavnosti, če je DDV upravičen strošek. x

5. REDNA SEJA
85 Potrdi se spremenjeni dnevni red. x

86

Opomine pred izvršbo terjatev se pošlje takoj po poteku roka,
ki je bil določen v dopisu dogovora plačil terjatev in sicer z
minimalnimi roki plačila. x

87
Občinsko upravo se zadolži, da do naslednje redne seje
pripravi predlog selitve trgovske dejavnosti v tovarno,
stroškovnik in idejne osnove prenove tovarne. x

88 Odbor za negospodarstvo se imenuje za določitev lokacije
počivališča in sodelovanje pri izvedbi projekta VIA SAVARIA. x

89
Potrdijo se  zapisniki 3. redne seje, 4. dopisne seje in 4.
redne seje. x

90 Sprejme se predlagana ekonomska cena vrtca. x

91 Sprejme se predlog oblikovanja oddelkov in sistematizacija
delovnih mest v vrtcu Kobilje za šolsko leto 2011/2012. x

92
Sprejme se predlog rebalansa proračuna Občine Kobilje za
leto 2011, kateri se bo dal pred sprejetjem v obravnavo
odborom. x

93

Sprejme se predlog odloka o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Kobilje. x
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Sprejme se predlog odloka o načinu izvajanja gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju Občine Kobilje. x

95
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da izvede kontrolo
vodomerov s strokovnim nadzorom  in pridobijo informacije
glede umerjanja vodomerov. x

3. IZREDNA SEJA

96 Gre se v investicijo Vzpostavitev centra za izvajanje kulturne
dejavnosti, če je DDV upravičen strošek. x

97

Ne gre se v investicijo Vzpostavitev centra za izvajanje
kulturne dejavnosti, če DDV ni upravičen strošek ampak se s
predlogom za izgradnjo večnamenske zgradbe gre na zbor
občanov, na katerem se predstavi končna varianta investicije
in občani odločijo o tem ali naj se gre v investicijo. x

6. REDNA SEJA
98 Potrdi se spremenjeni dnevni red. x

99 Na naslednjo izredno sejo OS se povabi kandidate za OIC, ki
bodo predstavili svoje projekte. x

100
Sprejme se sklep o poplačilu obveznosti do prejšnjega
podžupana z rokom plačila do 31.10.2011.

Zapisnik 7.
redne seje

101 Sprejme se zapisnik 3. izredne seje. x
102 Sprejme se zapisnik 5. redne seje. x
103 Potrdi se zaključni račun Občine Kobilje za leto 2010. x

104

Potrdi se sklenitev pogodbe za upravljanje (izvajanje javne
službe oskrbe s pitno vodo) in vodenje projekta »Oskrba s
pitno vodo Pomurja – sistem A«. x

105 Potrdi se sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. x

106

V letu 2011  in 2012, se uporablja enaka metodologija
financiranja društev kot do sedaj. Od leta 2013naprej  pa z
razpisi. x

107

Občina Kobilje do konca oktobra 2011, kontaktira podjetje
Tehmar d.o.o. (Jožef Cigut), ki se ukvarja z električno
energijo, da povabi občino Kobilje na predstavitev za
zmanjšanje električne energije v priključkih, kjer občina
plačuje električno energijo. x

108

Občina Kobilje naj do konca oktobra 2011, kontaktira
podjetje Bau-ing. d.o.o. in povpraša gospo, ki je pripravila
podatke, koliko bi stala predstavitev oziroma predavanje
glede javno zasebnega partnerstva. x

109

Občinski svet Občine Kobilje potrdi predlog dopolnitev
oziroma spremembo Odloka o ustanovitvi vzgojno
izobraževalnega zavoda OŠ Kobilje x
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6. DOPISNA SEJA

110

Občinski svet občine Kobilje pooblašča Stanka
GREGORECA, župana občine Kobilje, za potrditev
predinvesticijske zasnove za projekt oskrba s pitno vodo -
sistem A, ki mora biti izdelan ob upoštevanju Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na, področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/069 in 54/10) x

5. IZREDNA SEJA
111 Potrdi se spremenjeni dnevni red. x

112

Občinski svet Občine Kobilje se strinja, da občina kobilje
odda projektni predlog v kakršni koli obliki/varianti na RRA
Muro v okviru Priprave IN RRP 2012-2014, da si s tem
zagotovi kvoto/sofinancerska sredstva za razpis, ki bo
objavljen drugo leto. Podrobnosti/končna vsebina projekta
kot so lokacija, vrednost in vsebina pa se definirajo/določijo
do prijave projekta na razpis. x

7. REDNA SEJA

113

Potrdi se predlagani dnevni red s spremembo vrstnega reda:
1.   Zdravstvena postaja Dobrovnik
2.   Potrditev zapisnikov 6. redne seje, 5. izredne seje in 4
izredne seje
3.   Realizacija/uresničevanje sklepov
4.   Osnovna šola Kobilje
5.   Predlogi in pobude
6.    Razno x

114a Občinski svet občine Kobilje se strinja, da občina Kobilje
odstopi pravico do RRP kvote v višini 60.000  EUR. x

114b
Občina Kobilje ne podpiše sporazuma o gotovinskem
sofinanciranju ZP Dobrovnik. x

115
Sprejme se zapisnik 6. redne seje, 5. izredne seje in 4.
izredne seje vključno s pripombami in popravami. x

116 Potrdijo se sklepi od št. 95 do št. 112. x

117

Občinski svet občine Kobilje sprejme sklep, da se v svet
javnega zavoda OSNOVNA ŠOLA KOBILJE, KOBILJE 33/A,
9227 KOBILJE  imenujejo naslednji člani:
-        Saša FRAS, Kobilje 16/A
-        Tomaž FERENCEK, Kobilje 4
-        Boštjan KRIVEC, Kobilje 189 x

118

V primeru  ne realizira sklepa do zastavljenega roka,
občinska uprava pripravi občinskemu svetu poročilo, zakaj
sklep ni realiziran in določi novi rok izvršitve sklepa. Poročilo
se doda k točki realizacija sklepov. x
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Odbore občine Kobilje, se zadolži, da vsak na svojem
področju  do konca  leta pripravijo osnutek dokumenta
strategije razvoja občine Kobilje, z definiranimi strateškimi
lokacijami in projekti. Prve seje odborov morajo biti sklicane
do konca marca 2012 oz. do obravnave rebalansa občine na
odborih.

2 odbora sta seznanjena z
pripravo strategija, sejo kljub
večkaratnemu pozivu še nista
sklicala odbor za kmetijstvo in
odbor za infrastrukturo

120
Potrdi se predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o
oskrbi s pitno vodo. x

121 Zadolži se Kmetijski odbor in občinsko upravo, da se
organizira sestanek z vodstvom Krajinskega parka Goričko. točni datum se še usklajuje

122

Športnemu društvu se namenijo dodatna sredstva v višini
900 € za mlajše sekcije, športno društvo pa se zadolži, da
vodi porabo teh sredstev ločeno od stroškov aktivnosti ŠD in
o tem tudi letno poroča občini Kobilje

realiziranih je bilo 500 EUR
preostanek sredstev se bo
realiziral ko bo izražena potreba
športnega društva

123

Občina ne podpiše pogodbe o sofinanciranju zavetišča za
brezdomce, sodelovala pa bo v individualnih dogovorih, ki so
sklenjeni med uporabnikom zavetišča in občino ter
zavetiščem Mozaik. x

124
Občinski svet občine Kobilje potrjuje župana Stanka
Gregorec, kot člana v svet Javnega sklada kulturnih
dejavnosti občine Lendava v  naslednjem mandatu. x

125
Občinski svet občine Kobilje da soglasje projektu Jakobove
poti, zaenkrat pa projekta ne sofinancira. x

6. IZREDNA SEJA

126

Potrdi se spremenjeni dnevni red.
1.        Osnovna šola Kobilje
2.        Predstavitev projektnega predloga RRP
3.        Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi RSR in
volitve za članstvo v Razvojni svet pomurske razvojne regije
4.        Prevzem javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov v režijo x

127 Občinski svet je seznanjen s problematiko in delovanjem, s
poslovanjem Osnovne šole Kobilje. x

128

Sprejme se predlog sklepa 2:Občinski svet je seznanjen s
projektnim predlogom in se z njim strinja, predlaga pa
naslednje dopolnitve vključi se obrtna cona, dodatna
zaposlitev, ogrevanje, manj mehkih vsebin do 1/3, upošteva
se tradicija lesa.

Sestanek s
predstavniki
RRA Mure je
bil
organiziran,
spremembe
bodo
upoštevane
pri pripravi
projekta na
razpis
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Občinski svet občine Kobilje sprejema odlok o ustanovitvi
razvojnega sveta Pomurske regije. x

130

Sprejme se sklep o tri članski komisija za volitve članov
razvojnega sveta Pomurske regije, za predsednika župan
Stanko Gregorec, za člana Emil Bukovec in Saša Fras. x

131
Občinski svet je na 6. izredni seji dne 28.02.2012 sprejel
naslednji sklep o prevzemu javne službe zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov v režijo. x

7. IZREDNA SEJA

132
Sprejme se predlagani dnevni red 7. izredne seje
Občinskega sveta občine Kobilje. x

133

Občinski svet Občine Kobilje se strinja s sprejemom predloga
Odloka o sprmembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Kobilje po
skrajšanem postopku na podlagi 84. člena poslovnika
občinskega sveta občine Kobilje. x

134

Občinski svet Občine Kobilje sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Kobilje (skrajšani postopek). x

135 Občinski svet je seznanjen s stanjem postopka sprejema
Občinskega prostorskega načrta občine Kobilje. x

8. REDNA SEJA

136
Sprejme se predlagani dnevni red 8. redne seje Občinskega
sveta občine Kobilje. x

137
Potrdijo se zapisnik 6. izredne seje, 7. izredne seje in 7.
redne seje vključno s pripombami in popravami. x

138 Potrdijo se sklepi od št. 113 do št. 135. x

139 Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna občine
Kobilje za leto 2011. x

140

Občinski svet soglaša z podpisom sporazuma med Občino
Kobilje in Občino Dobrovnik o odstopu kvote RRP v višini
10.000,00  EUR v korist občine Dobrovnik. x

141

Občinski svet sprejme sklep, da se do naslednje redne seje
pripravijo oz. spremenijo vsi členi Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine
Kobilje x

142
Na sejah občinskega sveta Občine Kobilje bo postrežena
samo ustekleničena voda. x

143 Zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov se na pokopališču
pri kontejnerjih namesti kamera za video nadzor

kamere se bodo nabavile v sklopu
opreme za snemanje občinskih sej

144

Občinska uprava na internem kanalu objavi obvestilo o
informativnem zbiranju prijav za sofinanciran odvoz
salonitnih plošč. Obvestilo bo objavljeno v oktobru
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Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z ponudbo
izdelave 360˙virtualne panorame in se z njo strinja
predhodno pa je potrebno preurediti internetno stran, da bo
funkcionalna. Rok za ureditev internetne strani Občine
Kobilje je konec avgusta 2012.

sklep je bil spremenjen glej sklep
156 in 157

146 Za izvedbo prireditve »košnja trave«, se donira 100 €. x
8. IZREDNA SEJA

147 Občinski svet sprejme sklep, da se iz dnevnega reda briše
tretja točka predlaganega dnevnega reda. x

148
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z načrti podjetja
BENI BELD d.o.o.. x

149
Občinska uprava pripravi predlog odloka o dvigu cene oz.
povečanju vrednosti točke na stavbno zemljišče. x

150

Občinsko upravo se zadolži, da do naslednje seje
občinskega sveta občine Kobilje pripravi predlog odloka za
nepozidano stavbno zemljišče in IOC. x

151

Občinski svet je seznanjen s projektnimi predlogi za javni
poziv LAS pri dobrih ljudeh in predlaga, da se na poziv
pripravi projekt preureditve telehiše za turistično bivalni
objekt. x

9. REDNA SEJA

152

Predlagani točki svetnika Boštjana Krivca:
-  Sporno občinsko kreditiranje (2010 – 2012)
-  Obnova strehe na telovadnici
se ne uvrstita na dnevneni red, zaradi ne pripravljenega
pisnega odgovora.

točke se bodo umestile na
naslednjo sejo na kateri bo druga
obravnava rebalansa občine
Kobilje

153

Sprejme se sklep o zamenjavi točke 3.  in točke 5.
predlaganega dnevnega reda. Novi dnevni red glasi:
1.        Potrditev zapisnikov 8. redne in 8. izredne seje
2.        Realizacija/uresničevanje sklepov
3.        Obravnava rebalansa proračuna občine Kobilje za leto
2012
4.        Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov Občine Kobilje
5.        Odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča v občini
Kobilje
6.        Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s
pitno vodo
7.        Predlogi in pobude
8.        Razno x

ŠT. SKLEP ROK URESNIČEN V IZVAJANJU



154

Sklepi sprejeti na 8. izredni seji od št. 152 do 157 se
umaknejo iz zapisnika 8. izredne seje in se o njih sklepa na
9. redni seji občinskega sveta občine Kobilje pod točko
RAZNO. x

155
Potrdita se zapisnika 8. redne seje in 8. izredne seje vključno
z popravki. x

156

Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z ponudbo
izdelave 360 virtualne panorame in predlaga preložitev
izvedbe za nedoločen čas. x

157

Potrebno je preurediti internetno stran, da bo funkcionalna,
organizirati fotografski natečaj za izbor slik. Rok za ureditev
internetne strani Občine Kobilje je konec avgusta 2012.

Občinska uprava zbira ponudbe
za izvedbo preureditve internetne
strani predvideno je da bo začetek
izvedbe v prvi polovici oktobra

158

Ravnateljico DOŠ II Lendava se obvesti, da pripravi novo
pogodbo o sofinanciranju prevozov otrok in dejavnosti
zavoda za koledarsko leto 2012. Občinska uprava aktivno
išče/zbira ponudbe za prevoz otrok DOŠ II Lendava.

Ravnateljica je bila obveščena,
prav tako je bil kontaktiran VDC
Lendava, ki pa nimajo
razpoložljivih prostih mest v
kombijih. Občinska uprava se
trenutno pogovarja s sosednjimi
občinami o rešitvi.

159

Glasbene šole Lendava, Beltinci in Murska Sobota, se
obvesti, da naj pošljejo pogodbe o sofinanciranju dejavnosti
zavodov za leto 2012, občinski svet občine Kobilje pa bo
planirana sredstva  porazdelil na število otrok , ki obiskujejo
glasbene šole. x

160

Občina Kobilje v letu 2012 ne predvidi (sofinancira) sredstev
za Zvezo za tehnično kulturo Slovenije,  za Pomursko
turistično zvezo, za Območno združenje slovenskih častnikov
Lendava, za Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Lendava. x

161

Varovancu zavoda Slovensko združenje za duševno zdravje
ŠENT Kristjanu Gasper se podaljša nastanitev v zavodu do
konec leta 2012. x

162
Rezervni sklad za stanovanja blok 35/a v Kobilju se poveča
na 2.000,00 €. x

163
Reprezentanca ob otvoritvi Centra za izvajanje kulturne
dejavnosti se določi v vrednosti 2.000,00 €. x

164

Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da
zbere več ponudb za odstranitev mulja pri vodni zapori v
potoku, v primeru izbire ponudbe  Vodnega gospodarstva
MURA, se gre v pogajanje za čim manjši vložek
sofinanciranja oz.  največ 2.500,00 €. x
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V primeru, da se bodo v letu 2012 izvedli zdravniški pregledi
gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Kobilje, se bodo
strošiki knjižili kot dotacija društvu. x

166
Zaradi odpovedi prireditve »Mokri petek«, se Klubu mladih
Kobilja, dotacija zmanjša na 500 €. x

167

Osnovni šoli Kobilje se sofinancira postavitev ograje v
vrednosti 1.500,00 € in nabava otroških ležalnikov v vrtcu  v
vrednosti 550,00 €. x

168

Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da
pošlje dopis Avtobusnemu prometu Murska Sobota d.d., da
se z njihovo ponudbo ne strinja in da naj pošljejo boljšo
ponudbo, v primeru, da tega zaradi finančne situacije
podjetja  ni mogoče narediti, se garaže najpozneje do
01.09.2012 izpraznijo in se začnejo zbirati ponudbe za nove
najemnike, ki se objavijo na internem kanalu.

Dopis je bil posredovan, odgovor
bo predstavljen na 10. redni seji
pod točko razno.

169

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov Občine Kobilje se zavrne in se zadolži
občinsko upravo, da do naslednje seje občinskega sveta
občine Kobilje pripravi popravek Pravilnika, kjer se absolutni
zneski zamenjajo z odstotnim deležem. x

170

Občinski svet občine Kobilj je opravil prvo branje osnutka
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kobilje in se z njim pogojno strinja, do naslednjega
branja se občinska uprava zadolži, da pripravi informativne
izračune za posamezne vrstestavbnega zemljišča. x

171

Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s predlogom
odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno
vodo in ga potrjuje x

172

Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z vsebino aneksa
št. 1 k Pogodbi o financiranju nalog in delovanju Centra za
socialno delo Lendava v letu 2012  in aneksa št. 1 k Pogodbi
o izvajanju in financiranju storitev pomoči družini na domu ‘’
neposredna socialna oskrba uporabnikov’’ za leto 2012  in se
z njima strinja. x

9. IZREDNA SEJA
173 Občinski svet soglasno potrdi predlagani dnevni red. x

174

Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za
občinska priznanja: Pisno priznanje občine Kobilje prejme:g.
Evgen Žohar (predlagatelj Društvo upokojencev) Za aktivno
in prizadevno delo kot član društva upokojencev x
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Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za
občinska priznanja: Pisno priznanje občine Kobilje prejme
Trgovina Jeneš (predlagatelj Komisija za občinska priznanja)
Za ohranjanje trgovine v občini Kobilje in za pomoč društvom x

176

Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za
občinska priznanja: Plaketa občine Kobilje se podeli  g.
Franjo Patafta ( Mihovljan) (predlagatelj Janez Gašparič in
Gasilsko društvo Kobilje). Za dolgoletno
povezovanje/sodelovanje med občino Kobilje, občino
Mihovljan in Mestno občino Čakovec ter aktivno sodelovanje
z društvi iz občine Kobilje. x

177

Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog Komisije za
občinska priznanja: Plaketa občine Kobilje se podeli g. Oskar
Trajber (predlagatelj Društvo vinogradnikov Kobilje) Za
dolgoletno delo kot aktiven član (med drugim tudi
predsednik) Društva vinogradnikov  Kobilje in član upravnega
odbora VINIS ter velik prispevek pri promociji kobiljskih vin. x
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Občinski svet občine Kobilje potrdi predlog za Naziv
častnega občana Občine Kobilje: Naziv častnega občana
Občine Kobilje prejme: dr. Miran Mulec (predlagatelj Ivica
Fras) Prvi občan občine Kobilje z znanstvenim doktoratom (iz
fizike pridobljenim na Graški univerzi) s stalnim
prebivališčem v občini,  s čimer je prispeval k promociji
občine. x
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ŠT. SKLEP ROK URESNIČEN V IZVAJANJU


