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
15. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 06.09.2013 ob 16. uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Tomaž Ferencek, Emil Bukovec, Darko Gjerek,
Pavel Horvat.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: ravnateljica OŠ Milena Ivanuša, tajnica OŠ Darja Meckar,
svetovalec župana III Boštjan Horvat, Vera Nemec (zapisnica).
ODSOTNI: Janez Gašparič, Boštjan Krivec, Saša Fras.
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev DIIP-ov za prijavo projektov za koriščenje deleža sredstev občine za
sofinanciranje po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2013
2. Potrditev DIIP-a za Vzpostavitev regionalno podeželskega inovacijskega centra
3. OŠ Kobilje (sistematizacija, finančno in polletno poročilo, dodatna obrazložitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje)
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse navzoče, ugotovi sklepčnost in predlaga spremembo
predlaganega dnevnega reda, zaradi prisotnosti predstavnic OŠ Kobilje in sicer zamenjavo
točke 3., kot 1. točko dnevnega reda.
Sklep št.: 288
Novi dnevni red se glasi:
1. OŠ Kobilje (sistematizacija, finančno in polletno poročilo, dodatna obrazložitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje)
2. Potrditev DIIP-ov za prijavo projektov za koriščenje deleža sredstev občine za
sofinanciranje po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2013
3. Potrditev DIIP-a za Vzpostavitev regionalno podeželskega inovacijskega centra
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
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K 1. točki dnevnega reda:
OŠ Kobilje (sistematizacija, finančno in polletno poročilo, dodatna obrazložitev Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda v
Občini Kobilje)
Ravnateljica OŠ ga. Milena Ivanuša najprej pozdravi vse prisotne, ter v nadaljevanju
predstavi spremembo besedila v 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda v Občini Kobilje, ki 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.«
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.
Svetniki so seznanjeni s Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje.

o ustanovitvi

Župan Stanko Gregorec predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 289
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s spremembo odloka in potrdi Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Občini Kobilje.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
V nadaljevanju ravnateljica Milena Ivanuša navzočim predstavi sistematizacijo delovnih mest
v vrtcu Kobilje. Oblikovan je en oddelek predšolske vzgoje 2. starostnega obdobja in en
oddelek predšolske vzgoje s polovičnim številom otrok 1. starostnega obdobja v šolskem letu
2013/2014.
Župan Stanko Gregorec vpraša ali je po zakonih in predpisih potrebno imeti pod 2. točko –
Pomočnik ravnatelja v vrtcu?
Ga. ravnateljica Milena Ivanuša odgovori, da ni nujno, vendar zaradi obveznosti v šoli in
poučevanja, se časovno ne izide, še opravljanje del za vrtec.
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Ker ni dodatnih vprašanj župan Stanko Gregorec predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 290
Občinski svet Občine Kobilje potrdi predlagano sistematizacijo delovnih mest Vrtca
Kobilje za šolsko leto 2013/2014.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
Župan Stanko Gregorec preda besedo ga. Darji Meckar, ki predstavi polletno poročilo za leto
2013 javnega zavoda Osnovne šole Kobilje.
Ga. Darja Meckar pozdravi prisotne. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega
toka izhaja, da presežek odhodkov nad prihodki na dan 30.06.2013 znaša 6.950,00 €, kar je
posledica nerednega nakazovanja denarnih sredstev, namenjenih za pokrivanje materialnih
stroškov šole.
Skupaj
PRIHODKI
251.251,00 €
Skupaj
ODHODKI
258.201,00 €
Presežek ODHODKOV nad PRIHODKI
-6.950,00 €
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Župan Stanko Gregorec vpraša ali je možno pod točko C – Izdatki za blago in storitev za
izvajanje javne službe, pod kontoma 4020 in 4029 zmanjšati nekatere storitve in blago?
Ga. Darja Meckar odgovori, da v kontu 4020 velik del stroška predstavlja hrana 8.900 € ,
svetovalne storitve 2.000 €, materialni stroški za pouk, čistila, odjavljeni so tudi vsi časopisi.
Konto 4029 - drugi operativni odhodki, so predvsem strokovna izobraževanja, ki pa so
obvezna.
Ga. ravnateljica Milena Ivanuša navzoče obvesti, da so uspeli urediti nove prostore za šolsko
knjižnico in nekaj računalnikov, ki jih je donirala Banka Slovenije.
Župan Stanko Gregorec se zahvali ga. ravnateljici in ga. tajnici OŠ Kobilje za pojasnila in
polletno poročilo delovanja javnega zavoda, ki ob 17. uri zapustita sejo.
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s polletnim delovanjem javnega zavoda OŠ
Kobilje.
Polletno poročilo in finančni načrt OŠ Kobilje za leto 2013 sta prilogi zapisnika.
K 2. točki dnevnega reda:
Potrditev DIIP-ov za prijavo projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje
po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2013
Župan Stanko Gregorec – občinska uprava je predvidevala, da bo do konec septembra
objavljen ponovni razpis za 21. oz. 23. člen Zakona o financiranju občin in pripravljala vso
potrebno dokumentacijo. Konec avgusta je prejela ponovno povabilo občinam k oddaji
načrtov porabe in morebitnih sprememb načrtov porabe, za koriščenje deležev sredstev za
sofinanciranje investicij v letu 2013, v skladu z določili 21. oz. 23. člena Zakona o
financiranju občin (ZFO-1), ki je odprt le 10 dni. Občinska uprava je pripravila naslednje
DIIP-e:
- DIIP za izgradnjo asfaltnega platoja za zbirni center za odpadke v Kobilju
- DIIP za rekonstrukcijo hodnika za pešce do osnovne šole v občini Kobilje
- DIIP za rekonstrukcijo asfaltnih poti na pokopališču občine Kobilje
- Pripravljen je tudi DIIP za ureditev razsvetljave, ozvočenja in zaves v kulturni dvorani
– razpis Ministrstva za kulturo je objavljen, vendar je najmanjša razpisana kvota
200.000,00 €, naš projekt pa je ovrednoten na cca. 17.000,00 €.
Župan preda besedo svetovalcu Boštjanu Horvatu, ki predstavi pripravljene DIIP-e.
DIIP za izgradnjo asfaltnega platoja za zbirni center za odpadke v Kobilju – zbirni
center je predviden pri čistilni napravi v Malem Kobilju. V DIIP-u je predvidena ureditev
poti do zbirnega centra, razsvetljava, ni pa predviden nadzor z video kamerami, saj po
izkušnja občin, ki imajo video nadzor, se niso pozitivno obnesle, strošek pa je zajeten.
Vrednost projekta je ocenjena na 10.525,30 € plus DDV 2.681,57, ki je neupravičeni strošek
in ga plača občina.
DIIP za rekonstrukcijo hodnika za pešce do osnovne šole v občini Kobilje – v kolikor bi
se odločili za pločnik, bi ga bilo potrebno dvigniti za 20 cm in renovirati oz. prestaviti ograjo
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Janeza Gašpariča ter pridobiti soglasja, kar se časovno ne bi izšlo, stroški pa bi se povečali za
cca. 4.000,00 €. Z hodnikom bi istočasno uredili odvajanje meteorne vode, ki ob večjem
nalivu predstavlja nevarnost v prometu, v sklopu projekta bodo položene tudi cevi za
toplovod, ki bo v bodoče omogočal daljinsko in ekonomično ogrevanje OŠ Kobilje na okolju
bolj prijazen način ogrevanja t.j. na biomaso. Projekt je ocenjen na 17.072,10 € plus DDV
3.674,22, ki je strošek občine.
Svetnik Pavel Horvat opozori, da je pri izvedbi projekta, potrebno biti pozoren na vod z
vodovodom, razsvetljavo in optično napeljavo, ki poteka na tem delu cestišča.
DIIP za rekonstrukcijo asfaltnih poti na pokopališču občine Kobilje – za sanacijo poti na
pokopališču smo se odločili zaradi varnosti uporabnikov pokopališča, urejenega izgleda
pokopališča. Vrednost projekta je ocenjena na 8.991,20 € plus DDV 1.978,06, ki je strošek
občine.
Potrjene DIIP-e je treba oddati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do
10.09.2013, do 02.11.2013 pa morajo biti izdani zahtevki, kar pomeni, da morajo projekti biti
v mesecu oktobru končani.
Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se na vhodu pokopališča postavi zapora (rampa), ki bi
preprečevala parkiranje avtov na samem pokopališču.
V kratki razpravi navzoči izrazijo pozitivno mnenje o projektih in župan Stanko Gregorec
predlaga naslednje sklepe:
Sklep št. 291
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 projekt Izgradnja asfaltnega platoja
za zbirni center za odpadke Kobilje.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
Sklep št. 292
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 Rekonstrukcija hodnika za pešce do
osnovne šole v občini Kobilje.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
Sklep št. 293
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 asfaltnih poti na
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pokopališču občine Kobilje.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda:
Potrditev DIIP-a za Vzpostavitev regionalno podeželskega inovacijskega centra
Župan Stanko Gregorec preda besedo svetovalcu Boštjanu Horvatu. Bistvenih sprememb v
projektu ni, razen tega, da se spremeni vrednost davka in neopravičeni strošek predstavlja
priprava dokumentacije. Vse ostalo ostane nespremenjeno. Vrednost projekta brez DDV je
718.396,27 €.
Svetnik Pavel Horvat vpraša, kako se bo nabavila oprema za projekt RIC?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da bo občina morala ustanoviti zavod oz. režijski obrat v
sklopu katerega bo nabavljena oprema, ker občina po mnenju predstavnikov ministrstva ni
upravičena kot investitor v raziskovalno opremo.
Svetnik Darko Gjerek pove, da se v bistvu s projektom RIC pridobi tisto, kar je bil prvoten
cilj – obnova stavbe.
Župan Stanko Gregorec predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 294
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 projekt Vzpostavitev regionalno
podeželskega inovacijskega centra.
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani. SKLEP JE
SPREJET.
Seja končana ob 18.15.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec

