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Datum: 21.4.2021  
ZAPISNIK 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 
ki je bila dne 21.4.2021 ob 17.00 uri 
v kulturni dvorani Občine Kobilje  

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Darko Horvat, Pavel Horvat, Saša Fras, Tomaž 
Zver, Boris Nemet, Dominik Ferencek 
 
ODOSTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Borut Bukovec, ki se je opravičil 
 
OSTALI ODSOTNI: župan Robert Ščap, ki se je opravičil 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin – računovodkinja, Ludvika Gjerek – 
ravnateljica OŠ, Darja Meckar – računovodkinja OŠ, Sabina Toplak – direktorica občinske 
uprave. 
 
SEJO JE VODIL: podžupan Pavel Horvat 
 
Podžupan Pavel Horvat je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji 
dnevni red, ki ga je dal na glasovanje:  
 
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
2. Realizacija/uresničevanje sklepov 
3. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna občine Kobilje za leto 2020  

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja  
4. Obravnava letnega poročila OŠ Kobilje za leto 2020 ter sprejem sklepa o 

prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Kobilje 
Poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ 

5. Obravnava programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta OŠ Kobilje za 
leto 2021  
Poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ 

6. Sprejem sklepa o izdaji soglasja ustanovitelja zavoda – delovna uspešnost 
ravnateljice OŠ Kobilje za leto 2020 

7. Sprejem sklepa o izdaji soglasja k Letnemu poročilu zavoda Zdravstvenega doma 
Lendava za leto 2020 
Poročevalec: Darko Horvat, predstavnik v svetu JZ ZD Lendava 

8. Sprejem sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja JZ ZD Lendava  
Poročevalec: Darko Horvat, predstavnik v svetu JZ ZD Lendava 

9. Predlogi in pobude 
10. Razno 
 
Sklep št. 133 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
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K 1. točki dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 13. redne seje 
 
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb.  
 
Podžupan je poročal, da je cesta pri Vilicaj posipana z asfaltom, da za se parcele v Bereku 
pričakujejo podatki od geodeta, da so bili predani podatki na Saubermacher glede odvoza 
smeti za tiste lastnike hiš, ki so le občasno na Kobilju, da bi rušenje zadružnega doma stalo 
okvirno 40.000 € oz. 32.000 €, če bi se vršilo mletje materiala na Kobilju, nadalje je povedal, 
da bodo predstavniki Direkcije za vodo opravili pregled pregrade na potoku in podali 
odgovor.  
 
Sklep št. 134 
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnik 13. redne seje. 
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
Realizacija/uresničevanje sklepov 
 
Sklep št. 135 
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z realizacijo/uresničevanjem sklepov.  
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 3. točki dnevnega reda 
Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna občine Kobilje za leto 2020 
 
Računovodkinja Milena Antolin je povzela kratko obrazložitev zaključnega računa, ki je v 
prilogi in sestavni del tega zapisnika. Povedala je tudi, da je zaključni račun pregledal 
Nadzorni odbor, katerega zapisnik je prav tako v prilogi. Podala je nekaj pojasnil na vprašanja 
svetnikov, nakar je bil sprejeti 
 
Sklep št. 136 
Občinski svet Občine Kobilje potrjuje in sprejme Zaključni račun proračuna Občine 
Kobilje za leto 2020.  
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 4. točki dnevnega reda 
Obravnava letnega poročila OŠ Kobilje za leto 2020 ter sprejem sklepa o prerazporeditvi 
presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kobilje 
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Ravnateljica OŠ Ludvika Gjerek je podala kratko obrazložitev letnega poročila, nato je Darja 
Meckar, računovodkinja OŠ, pojasnila še nekatere postavke finančnega dela letnega poročila. 
Poročilo je v prilogi in sestavni del tega zapisnika.  
Po krajši razpravi po poročilih sta bila sprejeta sledeča sklepa:  
 
Sklep št. 137 
Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje k letnemu poročilu Osnovne šole Kobilje za leto 
2020. 
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
Sklep št. 138 
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020 v višini 11.993,89 € se nameni za investicijsko-
vzdrževalna dela (obnova tal v učilnici, industrijski pomivalni stroj za kuhinjo, pomivalni 
stroj za gospodinjsko učilnico, zamenjava zaščitnih stenskih oblog v telovadnici, učila) 
Osnovne šole Kobilje v letu 2021. 
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 5. točki dnevnega reda 
Obravnava programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2021 
 
Ravnateljica Ludvika Gjerek in računovodkinja Darja Meckar sta obrazložili priloženi 
program dela, kadrovski načrt in finančni načrt OŠ Kobilje za leto 2021. Sledila je razprava, 
nato pa je na predlog svetnika Saše Frasa bil sprejeti  
 
Sklep št. 139 
Občinski svet predlaga OŠ Kobilje, da do konca junija letošnjega leta pripravi izhodišča za 
optimalno izvajanje angleškega jezika kot izbirni predmet.  
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
Sklep št. 140 
Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje k Programu dela, kadrovskemu načrtu in 
finančnemu načrtu za Osnovne šole Kobilje za leto 2021. 
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 6. točki dnevnega reda 
Sprejem sklepa o izdaji soglasja ustanovitelja zavoda – delovna uspešnost ravnateljice OŠ 
Kobilje za leto 2020 
 
Podžupan je povedal, da je priloženo gradivo o delovni uspešnosti ravnateljice OŠ Kobilje za 
leto 2020 obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo, ki je prav tako obravnaval vsa gradiva, 
priložena k točkam tega dnevnega reda od št. 4 – 8 ter predlagal  
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Sklep št. 141 
Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice OŠ Kobilje za 
leto 2020. Vloga z utemeljitvijo je priloga zapisnika.  
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 7. točki dnevnega reda 
Sprejem sklepa o izdaji soglasja k Letnemu poročilu zavoda Zdravstvenega doma Lendava za 
leto 2020 
 
Darko Horvat je povedal, da je Letno poročilo zavoda ZD Lendava pregledal tudi odbor za 
negospodarstvo, ki k poročilu ni imel pripomb, zato je predlagal, da se sprejme 
 
Sklep št. 142 
Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje k letnemu poročilu Javnega zavoda Zdravstveni 
dom Lendava za leto 2020.  
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 8. točki dnevnega reda 
Sprejem sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja JZ ZD Lendava 
 
Darko Horvat je povedal, da je dosedanja direktorica dobro opravljala svoje delo in da je 
oddala popolno vlogo na razpisano delovno mesto, zato je predlagal, da se sprejme  
 
Sklep št. 143 
Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Lendava Olge Požgai Horvat, dr.med.spec., Lendavske gorice 119, 9220 
Lendava za mandatno obdobje štirih let od 1.5.2021 do 30.4.2025. 
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 9. in 10. točki dnevnega reda 
Predlogi in pobude; Razno 
 
Saša Fras je poročal o dosedanjih aktivnostih glede priprave razvojnega načrta. Na podlagi 
analiz vprašalnikov in intervjujev TRS Renkovci po terminskem planu do konca aprila 
pripravi predloge prioritetnih področij ter ukrepov v zvezi strategijo razvoja, nakar bodo le-ti 
obravnavani na Občinskem svetu na posebni seji, ki bo predvidoma v prvi polovici maja.  
 
 
Seja je končana ob 19.10 uri. 
 
Zapisala         Podžupan Občine Kobilje 
Sabina Toplak                           Pavel Horvat 


