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

Datum: 13.09.2013
ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 26.06.2013 ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Kobilje

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Pavel Horvat, Emil Bukovec, Darko Gjerek,
Saša Fras, Tomaž Ferencek, Janez Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin (računovodkinja), Boštjan Horvat
svetovalec župana III , Vera Nemec (zapisnica)
ODSOTEN: Boštjan Krivec
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Potrditev zapisnikov 16. redne in 14. izredne seje
Realizacija/uresničevanje sklepov
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2012
Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
Rekapitulacija poplačil obveznosti do dobaviteljev in ostalih porabnikov občine
Kobilje
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
Predlog Odloka o višini in rokih obveznosti za komunalno infrastrukturo v občini
Kobilje – prva obravnava
Predlogi in pobude
Razno

Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga, da se
spremeni 6. točka predlaganega dnevnega reda Predlog Odloka o višini in rokih obveznosti
za komunalno infrastrukturo v občini Kobilje – prva obravnava in sicer, da se prva obravnava
zamenja s hitrim postopkom.
Sklep št. 276
Sprejme se spremenjeni dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje.
Spremenjeni dnevni red :
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1.
2.

Potrditev zapisnikov 16. redne in 14. izredne seje
Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2012
4. Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Prva obravnava
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
5. Rekapitulacija poplačil obveznosti do dobaviteljev in ostalih porabnikov občine
Kobilje
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
6. Predlog Odloka o višini in rokih obveznosti za komunalno infrastrukturo v
občini Kobilje – hitri postopek
7. Predlogi in pobude
8. Razno

Ob glasovanju so bili prisotni 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnikov 16. redne in 14. izredne seje
Svetnik Drako Gjerek predlaga dopolnitev v zapisniku 16. redne seje na 4. strani, namesto
župan Stanko Gregorec se strinja, se zapiše župan Stanko Gregorec ugotavlja in opozori, da
stvari, ki se dogovarjajo na sejah občinskega sveta naj tudi na sejah ostanejo.
Ker ni bilo podanih drugih pripomb na zapisnik 16. redne in 14. izredne seje, župan Stanko
Gregorec predlaga v sprejem naslednja sklepa.
Sklep št. 277
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 16. redne seje s popravo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 278
Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 14. izredne seje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda:
Realizacija/uresničevanje sklepov
Svetnik Darko Gjerek vpraša, kako se rešuje vprašanje hipoteke na športnem objektu?
Župan Stanko Gregorec odgovri, da je hipoteka poplačana, sedaj se čaka na vpis v zemljiško
knjigo.
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Župan Stanko Gregorec poda odgovore na dopis svetnika Boštjana Krivca, ki je priloga
zapisnika.
1. 14. izredna seja je bila sklicana po pravilniku, žal svetnik Boštjan Krivec ni bil
dosegljiv ne po telefonu ne po elektronski pošti. Svetniki so bili seznanjeni z razlogi
za sklic izredne seje. Zakaj bi prosili sodišče za odlog plačil, saj je bila s pomočjo
odvetnika dosežena optimalna vrednost hipoteke, sredstva za poplačilo obveznosti pa
so bila zagotovljena. Cilj občinske uprave in občinskega sveta je bil čimprejšnje
poplačilo hipoteke na špornem objektu in nogometnem igrišču, vprašanje je kakšno
mnenje o občini Kobilje bi dobili upniki in odvetnik, če bi zaprosili za odlog plačila.
Prepričani smo, da smo ravnali pravilno in zadevo čin prej pripeljali h koncu.
2. Župan in občinska uprava nima nobenih zadržkov in razlogov, da nebi želela DU
Kobilje povedati, da se naj preselijo v druge prostore. Na to temo so se župan,
podžupan in občinska uprava sestali z DU Kobilje vsaj 7 krat. Jasno je bilo povedano,
da so ti prostori uporabni samo začasno, v kolikor bi obstajala potreba za drugačno
ureditev parcele, kar je bilo mišljeno s projektom RIC. Župan in občinska uprava bo
storila vse, da bo projekt RIC ponovno zaživel. DU je bilo jasno povedano, da za
prizidek ni denarja in ga občina ne bo financirali, je pa DU uporabilo les, ki je že nekaj
časa ležal pri telehiši.
3. Glede zmanjšanja števila občin ne bomo iskali argumenta za obstoj občine z drugimi
občinami. Sigurno se bo vsak župan in občinski svet zavzemal za ohranitev svoje
občine z argumenti kakršne posamezna občina ima. Verjetno pa brez političnega
lobiranja ne bo šlo, kot je bilo pri nastajanju občin. Upamo samo, da bo država tehtno
premislila kdaj in na kakšen način priti do racionalne lokalne samouprave.
4. Občinska uprava vodi vse aktivnosti skupaj z RRA MURO, s skrbnikom za pomursko
regijo g. Drobničem, da se pojasni, zakaj je bil izdan negativni sklep za projekt RIC in
bo naredla vse kar je v njeni moči, da se takšen oz. spremenjen uvrsti na 7. razpis,
kateri bi naj bil izdan v mesecu juliju.
5. Zapisnik zbora občanov je bil posredovan fizično v vednost svetnikom na 17. redni
seji, svetniku Boštjanu Krivcu pa je posredovan v elektronski obliki.
V nadaljevanju svetnik Darko Gjerek vpraša, ali so društva podala prijave na razpis?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da so prijave prišle, sedaj sledi odpiranje in pregled
prijav. G. Tomaž Zaman je bil opozorjen na rok preureditve internetne strani, vendar kljub
opozorilom ni reagiral. Po krajši razpravi so svetniki enotni, da se prekine pogodba s g.
Tomažem Zamanom in se najde novi izvajalec.
Sklep št. 279
Občinski svet občine Kobilje potrdi uresničevanje sklepov.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda:
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2012
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Računovodkinja Milena Antolin predstavi popravke v zaključnem računu proračuna za leto
2012, ki so bili predlagani na prejšnji seji. Pripravljen je sanacijski program plačevanja starih
obveznosti iz leta 2012. Iz tega je razvidno da je bilo do vključno 15.05.2013 poravnano
93.242,81 € obveznosti od skupno 160.033,00 €, tako je ostalo neporavnanih starih
obveznosti cca. 66.700,00 €. Pripravljen je tudi osnutek rebalansa v katerega smo vključili vse
stare in nove obveznosti proračuna. Zaključni račun je delan po dejstvih in ni možno ničesar
spreminjati, zato ne obstaja razlog, da zaključni račun ne bi bil potrjen.
Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se svetnike kvartalno seznanja z realizacijo odprtih
postavk s čimer se vsi strinjajo.
Svetnik Pavel Horvat ugotavlja, da je občinski svet dobil podatke, ki jih je zahteval na prejšnji
seji in je mnenja, da se zaključni račun v takem stanju lahko potrdi.
Župan Stanko Gregorec prebere predčasno glasovnico svetnika Boštjana Krivca za zaključni
račun proračuna občine Kobilje za leto 2012.
Svetnik Saša Fras kot predsednik statutarno pravne komisije pove, da je glasovnica
neveljavna, saj občina Kobilje nima sprejetega pravilnika o predčasnem glasovanju na sejah
občinskega sveta.
Župan Stanko Gregorce predlaga v sprejem naslednji sklep:
Sklep št. 280
Občinski svet potrdi zaključni račun proračuna občine Kobilje za leto 2012.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Prva obravnava
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine
Kobilje za leto 2013
Župan preda besedo računovodkinji Mileni Antolin. Osnova rebalansa je vključitev vseh
starih obveznosti v proračun v letu 2013, ne financiranje Ministrstva za gospodarstvo in
razvoj pri projektu RIC ter stališče svetnikov, da se čim prej pripravi rebalans za leto 2013.
SKUPNI PRIHODKI
SKUPNI ODHODKI

625.280,00 (več kot 30 % manj glede na planirano, v prihodke
je vključena prodaja dveh stanovanj)
615.280,00 (vključeno odplačilo hipoteke na športnem objektu
cca. 8.800,00 in zmanjšanje materialnih
stroškov OŠ)
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V rebalansu se trenutno ne planira nobeno zadolževanja, v kolikor pa bo odobren 21. člen,
bo potrebno zagotoviti še nekaj sredstev za sofinanciranje projekta oz. zmanjšati sredstva
nekje drugje.
Svetnika Darka Gjereka zanima ali ima občinska uprava vpogled v odprte obveznosti OŠ do
dobaviteljev?
Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da ne, je pa bilo na prejšnji seji dogovorjeno, da bo
NO občine Kobilje opravil pregled poslovanja OŠ Kobilje.
Svetnik Pavel Horvat vpraša ali drži članek v tedniku Vestnik, kjer je omenjeno, da bosta
občina Dobrovnik in občina Kobilje skupaj gradili vodohran s kapaciteto 200 m3?
Župan Stanko Gregorec odgovori, da so podatki napačni, saj bo vodohran občina Kobilje
gradila sama, s kapaciteto 100 m3.
Svetnik Darko Gjerek vpraša kako je s plačili terjatev?
Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da je nekaj terjatev poplačanih, točne vrednosti ne
ve, bodo pa v mesecu juliju izdani računi za vodarino po novih cenah, kar je bilo na prejšnji
seji sprejeto. Osnutek rebalansa med obravnavo in na odborih, se bo na naslednji seji sproti
dopolnjeval, predvsem pri spremembi 21. člena, da bo lažje sprejeti rebalans proračuna občine
Kobilje za leto 2013.
Svetovalec Boštjan Horvat predstavi dopolnjen letni načrt razpolaganja in pridobivanja
nepremičnega premoženja občine Kobilje za leto 2013, dodano je eno prodano stanovanje in
kot odhodek je dodana poplačana hipoteka športnega objekta.
Svetnik Darko Gjerek vpraša, do kdaj se morajo odbori sestati za obravnavo rebalansa?
Župan Stanko Gregorec predlaga naslednjo sejo OS po 15. avgustu (drugo branje rebalansa
proračuna občine Kobilje za leto 2013), da bi odbori imeli dovolj časa za dopolnitev
rebalansa.
Svetnik Pavel Horvat predlaga, da bi se občinskemu svetu predstavila dodatna dela, ki so bila
izvedena pri raznih projektih.
Svetnik Saša Fras predlaga, da se premisli o izstopu občine Kobilje iz Skupne občinske
uprave, saj je mnenja, da ne nudi dovolj kvalitetnih uslug, predvsem pa nam SOU pri
združevanju občin ne bi bila argument za samostojni obstoj.
Župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem naslednja sklepa:
Sklep št. 281
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s osnutkom rebalansa, se z njim strinja in ga pred
drugim branjem posreduje v obravnavo na komisije in odbore..
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 282
Občinski svet občine Kobilje sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
Kobilje za leto 2013.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 19.30.
K 5. točki dnevnega reda:
Rekapitulacija poplačil obveznosti do dobaviteljev in ostalih porabnikov občine Kobilje
Župan Stanko Gregorec pove, da je točka informativnega značaja in predlaga v sprejem
naslednja sklepa:
Sklep št. 283
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen z rekapitulacijo poplačil obveznosti do
dobaviteljev in ostalih porabnikov občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 284
Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da ga kvartarno seznanjena z
rekapitulacijo poplačil obveznosti do dobaviteljev in ostalih porabnikov občine Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o višini in rokih obveznosti za komunalno infrastrukturo v občini Kobilje –
hitri postopek
Svetovalec Boštjan Horvat na kratko seznani občinski svet s popravki v predlogu odloka.
Cenik za vzdrževanje grobov ni bil objavljen, ker je najprej potrebno potrditi odlok o višini in
rokih obveznosti za komunalno infrastrukturo in šele nato se lahko objavi cenik. Po krajši
razpravi se svetniki strinjajo, da se vrednost pri lastnikih objektov, priključenih na vodovod, ki
nimajo vodomerov, za porabljeno vodo plačajo pavšal 65 EUR popravi na 200 € na letni ravni
ter da odlok velja od dneva, ko ga sprejme Občinski svet in se uporablja od dneva objave.
Svetniki predlagajo, da občinska uprava obvesti porabnike vode, ki nimajo vodomerov o
spremembi zneska pavšala.
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Svetnik Darko Gjerek vpraša ali je potrebno v odloku opredeliti popuste za mlade družine?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovor, da ne, saj ima občina posebej sprejet odlok za mlade
družine.
Župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem naslednja sklepa:
Sklep št. 285
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s predlogom Odlok o višini in rokih obveznosti za
komunalno infrastrukturo v občini Kobilje in ga sprejme po hitrem postopku.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
K 7. točki dnevnega reda:
Predlogi in pobude
Svetnik Saša Fras vpraša ali se je oglasil predstavnik CV KONCEPT d.o.o. g. Matjaž
Mihelčič, ki pripravlja 1 TV oddajo VODNI KROG-Kobiljski potok, ki bo predvajana na TV
Slovenija.
Svetovalec Boštjan Horvat seznani OS o poteku razgovora s g. Mihelčičem, ki je predstavil
idejno zasnovo oddaje ovrednotene na 15.000 €, delež občine Kobilje bi bil 3.000 €.
Svetniki se strinjajo, da CV KONCEPT d.o.o. pošlje material za oddajo, na osnovi katere se
bo občinski svet odločil o izvedbi oddaje.

K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem sklep o potrditvi DIIP za rekonstrukcijo ceste v
Malem Kobilju:
Sklep št. 286
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 DIIP za Rekonstrukcijo ceste v Malem Kobilju.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni glasoval nihče. SKLEP JE SPREJET.
Pod točko razno župan seznani občinski svet o:

7

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



sanacija vodovodne napeljave v športnem objektu - razvije se kratka razprava v kateri
so svetniki enotni, da je potrebno sanirati zadevo in izbrati cenejšo varianto sanacije,
prav tako izrazijo pobudo ogrevanja tople vode s kolektorji



v prihodnosti bo potrebno razmišljati o izbiri prostora na pokopališču za žarne pokope

 most na Čebiš potoku ob nogometnem igrišču je polomljen – odločiti se je treba h
kakšni izvedbi popravila se bo pristopilo – Razvije se kratka razprava v kateri se
občinski svet odloči, da se bo Tomaž Ferencek pozanimal o ceni tramov
 ureditev Čertega (pot in jarki) - podžupan Janez Gašparič seznani svetnike o
izkopu jarka ter postavitvi mostov v Čertegu in od Čertega do vasi, mostu v
Turektemetešu in pri Pilu, popravilo mostu pri Sv. Martinu v vrednosti cca. 7.500 €


27.06.2013 se bodo srečali predstavniki izvajalca Pomgrad, predstavnik nadzornega
odbora in predstavnik občinske uprave, da se popišejo pomanjkljivosti pri izvedbi
zgradbe Centra za izvajanje kulturnih dejavnosti

Svetnik Pavel Horvat opozori na zapuščene parcele v naselju, vpraša kako je rešeno z
Legartisom ( 1.800 €) in ali je bila sanirana streha na telovadnici OŠ?
Svetnik Saša Fras odgovori, da ima občina z odlokom urejeno urejanje parcel v naselju, zato
bi občinska uprava morala sprožiti postopek in poklicati inšpektorja z SOU, ki bi lastnike
parcel opozoril na povzročanje škode.
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da bo poklical na Legartis.
Podžupan Janez Gašparič pove, da se naslednji teden dobi z g. Maučecom in bosta skupaj
določila datum za srečanje s predstavniki ELMONTA, za dokončno popravilo strehe na
telovadnici.
Seja končana ob 21.10.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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