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Datum: 26.04.2013 

 

 

ZAPISNIK 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 

ki se je pričela dne 21.03.2013 ob 17. uri, 

v sejni sobi Občine Kobilje 

 

 

 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Saša Fras, Pavel Horvat, 

Tomaž Ferencek, Janez Gašparič, Emil Bukovec,  Darko  Gjerek 

 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin (računovodkinja), Milena Ivanuša 

(ravnateljica OŠ Kobilje), svetovalec župana III Boštjan Horvat, Vera Nemec (zapisnica)  

 

ODSOTEN:  predsednik NO Robert Ščap 

 

SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Osnovna šola Kobilje – dodatna obrazložitev odprtih vprašanj 

Poročevalka: Milena Ivanuša, ravnateljica  

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje 

3. Realizacija/uresničevanje sklepov 

4. Predlog odloka o proračunu občine Kobilje za leto 2013 – tretja obravnava 

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja 

5. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, 

humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij – 

hitri postopek 

6. Predlogi in pobude 

7. Razno 

 

Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga v sprejem 

predlagani dnevni red. 

 

Sklep št. 240  

Sprejme se predlagani dnevni red 15. 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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Ob 17.10 pride svetnik Saša Fras. 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Osnovna šola Kobilje – dodatna obrazložitev odprtih vprašanj; Poročevalka: Milena Ivanuša, 

ravnateljica  

  

Župan Stanko Gregorec pozdravi ravnateljico Mileno Ivanuša in jo povabi, da poda 

podrobnejše odgovore na zastavljena vprašanja, ki so bila iznesena  na prejšnji seji.  

 

Ravnateljica Milena Ivanuša pozdravi navzoče in pove, da je pripravila nekaj rezultatov NPZ 

(nacionalno preverjanje znanja) v letih od 2010-2012 (9. razred) za primerjavo uspešnosti 

učencev OŠ Kobilje z učenci iz drugih šol pri istih predmetih. 

 

1. Rezultati NPZ v letih od 2010-2012, 9. razred 

 

Šolsko 

leto 

Slovensko povpre. v % Pomurska. reg. v % OŠ Kobilje v % 

MAT SLO 3.pred. MAT SLO 3.pred. MAT SLO 3.pred. 

2010 50,05 51,11 55,61 43,19 47,05 55,92 50 52,22 56,57 

2011 55,41 55 60,29 50,02 53,08 58,92 58,67 55,71 65,14 

2012 51,44 54,94 52,45 46,1 51,88 54,1 55 44,17 43,18 

 

2. Število učencev sosednjih šol, kadri in rezultati 

1325 prebivalcev, DOŠ Dobrovnik: 86 učencev, 24 učiteljev, 2011: 26 zlatih, 38 srebrnih, 53 

bronastih. 

Občina Moravske Toplice 6500 prebivalcev (tri šole, OŠ Bogojina 183, Prosenjakovci 70, 

Fokovci 99, skupaj 352 učencev). 

DOŠ Prosenjakovci: 70 učencev, 23 učiteljev, 2011: 4 zlata, 5 srebrnih, 6 bronastih. 

OŠ Fokovci: 99 učencev, 15 učiteljev, 2011: 11 zlatih, 9 srebrnih, 88 bronastih. 

OŠ Kobilje: 41 učencev, 8 učiteljev, 2011: 20 zlatih, 9 srebrnih, 30 bronastih 

 

3. Demografsko gibanje (Statistični urad Slovenije) 

 

Leto Statistični urad OŠ Kobilje 

2007 4 3 

2008 3 2 

2009 5 6 

2010 11 11 

2011 5 3 

Skupaj: 28 25 
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4.  Nekaj odzivov ravnateljev glede prošenj naslovljenih na MIZKŠ v zvezi z odstopanj 

od normativov 

- MIZKŠ ne priznava nobenih odstopanj od tega kar nam pripada po sistemizaciji. 

- Nimamo plačanih dodatnih ur s strani ministrstva. 

- Dodatne ure - specifika, so verjetno preteklost ali pa so res velika izjema. 

- Glede izjem oz.  specifik na MIZKŠ  ne računajte, saj jih glede na krizo ne 

odobravajo. 

- Takšno vlogo za izjemo so nam zavrnili. V njihovem odgovoru so nam zapisali, da z 

njihove strani dobimo financirano to, kar je zavedeno v sistemizaciji. 

- Po mojih informacijah izjem pri oblikovanju pravzaprav ni. 

- Na žalost so naše vloge na MIZKŠ zadnje 3 leta zavračali, ni več nobenih dodatnih ur 

za ločeno izvajanje. Izjema je tisto, kar vam pripada po normativih. 

- V zadnjem času, žal, ni soglasij za odstopanje od normativa. 

- Nismo upravičeni do dodatnih ur s strani MIZKŠ. 

- Kolikor mi je znano soglasja za znižan normativ v lanskem letu zaradi krize niso 

odobrili nobeni šoli v Sloveniji. 

- Odgovor MIZKŠ na vse mogoče argumente, ki smo jih navedli je bil: od ravnatelja z 

visokošolsko izobrazbo pričakujemo, da ve razbrat normative in standarde ter 

okrožnice MIZKŠ. 

 

5. Argumenti 

 

1. Območje občine, kamor sodi naša šola, je po Uredbi o vrednosti meril za določitev 

območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (UL 

RS št. 59/2000, 3. člen) uvrščeno v: 

- a) ekonomsko šibko območje, 

- b) območje s strukturnimi problemi, 

- c) območje z omejenimi dejavniki  in  

- d) razvojno omejevano obmejno območje. 

2. Zaradi tega, ker živimo in delamo na socialno in gospodarsko nerazvitem in demografsko 

ogroženem območju izhaja kar nekaj naših učencev iz socialno šibkih družin, oziroma 

sredin, kjer niso deležni potrebne pozornosti in pomoči, kar zahteva čim bolj 

individualiziran pristop učiteljev pri delu z njimi. 

3. Starši izražajo dvome o kombiniranih oddelkih, saj so prepričani, da je težje pridobivati 

znanje na tak način. 

4. Kombinacija bi prinesla tudi organizacijske težave glede kadrovske razporeditve učiteljev.  

5. Starši in okolica se sprašuje, zakaj pa v sosednji  šoli, ki je dvojezična, ni pomembno, ali 

je v razredu samo pet otrok? Sprašujejo se, kako to, da smo Slovenci v tem območju 

manjvredni?  

6. V kombinaciji zadnjih treh razredov bosta dva učenca z odločbo. 

7. Slabša kakovost pouka zaradi manjše količine razpoložljivega časa, nezdružljivost 

posameznih predmetov druge in tretje triade, navsezadnje gre za mejno število učencev. 

 



  

 

 

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

 

 

 

 4 

Odprta je tudi aplikacija NAJAVA, ki so jo v preteklih letih odprli kasneje kot letos, tako, da 

je več časa  za vnašanje podatkov in predlogov. Ravnateljica prebere nekaj zastavljenih 

vprašanj šol in nekaj odgovorov MIZKŠ, ki so se nanašala na spremembe v sistematizaciji, iz 

katerih je razvidno, da se MIZKŠ drži zastavljene sistematizacije in načeloma ne sprejema 

sprememb. Ravnateljica Milena Ivanuša na koncu svoje obrazlage predlaga občinskemu 

svetu, da sodelujejo pri pripravi argumentov za obstoj 4 oddelkov ter da se počaka do konec 

aprila, ko bo več podatkov o sistematizaciji za naslednje šolsko leto 2013-2014. Obenem prosi 

občinski svet, da se ob morebitnih vprašanjih, ki so povezana s šolo obrnejo nanjo oz. oglasijo 

na šoli, kjer bodo dobili odgovore iz prve roke. 

 

Ob 17.20 se seji priključi svetnik Emil Bukovec. 

 

Župan Stanko Gregorec se strinja, da je smiselno počakati na izvolitev novega ministra za 

šolstvo in več podatkov o sistematizaciji za novo šolsko leto. 

 

Svetnik Boštjan Krivec vpraša ravnateljico, kaj je vzrok slabih rezultatov v letu 2012 in v 

primeru, da občine Kobilje ne bi bilo, kakšne možnosti oz. v kakšni obliki bi potem delovala 

OŠ Kobilje? 

 

Ravnateljica - iz tabele pod prvo točko je razvidno, da so rezultati učencev OŠ Kobilje 

izraženi v procentih nadpovprečni, rezultati za leto 2012 kažejo upad znanja, kar pa je po 

raziskavi takratnega razreda viden upad znanja skozi celo šolsko obdobje. V primeru, da 

občine ne bi bilo je vse odvisno od ustanovitelja, lahko pa bi delovali kot podružnična šola. 

 

Sklep št. 241  

Občinski svet je prejel podrobne odgovore, obrazlago ter je seznanjen s stanjem na Osnovni 

šoli Kobilje in je mnenja, da je potrebno izvajati nadaljnje razgovore in pogovore z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

Ravnateljica omeni, da streha v telovadnici še vedno zateka, prav tako povabi navzoče da 

donirajo staro belo tehniko, elektronske aparate OŠ, ki sodeluje v medijsko podprti akciji 

nadalje povabi svetnike na bazar v Maximus v Černelavcih, kjer bodo gostovali učenci OŠ 

Kobilje s svojimi velikonočnimi izdelki. 

 

Župan Stanko Gregorec izkoristi priložnost in povabi navzoče s svojimi partnerji na proslavo 

s pogostitvijo ob dnevu žena in materinskem dnevu, ki bo v petek 22.03.2013 ob 18.30. 
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Ravnateljica zapusti sejo ob 18. uri. 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

Potrditev zapisnika 14. redne seje 

 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se v zapisnik ob amandmajih zapiše kratka vsebina 

amandmaja. Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se strani  zapisnika označujejo. 

 

Župan Stanko Gregorec predlaga naslednji sklep. 

 

Sklep št. 242  

Občinski svet občine Kobilje potrdi zapisnik 14. redne seje s pripombami. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

Realizacija/uresničevanje sklepov 

 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se obišče odvetnika Vinčeca v zvezi s hipoteko na 

športnem objektu in kako daleč oz. kako poteka stečajni postopek.  

 

V zvezi s stečajnim postopkom na športnem objektu št. Kobilje 16/a župan občinski svet 

obvesti, da je občinska uprava v tekočem tednu prejela sodno izvršbo na športni objekt. Po 

posvetu z odvetnikom se najprej nismo odločili za ugovor na izvršbo, ker pa je prevladalo  

mnenje, da je bolje izraziti svoje mnenje, smo se vseeno odločili za ugovor na izvršbo in sedaj 

čakamo na nadaljevanje postopka.  

 

Svetnik Boštjan Krivec pove, da še vedno ni dobil odgovore na predloge in pobude, ki jih je 

podal na eni prejšnjih sej. 

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da so odgovore dobili pri gradivu za 15. redno sejo, kar 

potrdijo drugi svetniki, žal je pa prišlo do administrativne napake pri pošiljanju gradiva v 

elektronski obliki, za kar se opraviči in izpusta dela gradiva (odgovorov) posredovanega 

svetniku Boštjanu Krivcu po elektronski pošti.  

 

Župan Stanko Gregorec predlaga naslednji sklep. 

 

Sklep št. 243  

Občinski svet občine Kobilje potrdi uresničevanje sklepov. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 
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Župan prekine sejo ob 18.15 do 18.35, da lahko svetnik Boštjan Krivec prebere odgovore na 

vprašanja. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

Predlog odloka o proračunu občine Kobilje za leto 2013 – tretja obravnava, Poročevalka: 

Milena Antolin, računovodkinja 

 

Računovodkinja Milena Antolin  pozdravi navzoče in se prisotnim opraviči za odhod s 

prejšnje seje zaradi bolezni  v družini. Računovodkinja preide na spremembe v proračunu za 

leto 2013 podane na prejšnji seji: 

 

PRIHODKI 

KONTO Naziv PRIHODKOV PRORAČUN 2013 

drugo branje 

PRORAČUN 2013 

tretje branje 

703003 NUSZ od pravnih oseb             600,00             900,00 

710301 Prih. od najemnin za pos. prost          4.000,00          5.200,00 

710302 Prih. od najemnin za stanovanj          4.000,00                            2.000,00 

714199 Vodarina          5.000,00          5.500,00 

7141993 Voda za kmetijstvo          1.400,00          1.540,00 

7141994 Kanalščina          4.200,00          4.620,00 

7141999 Omrežnina za vodovod           3.000,00           3.300,00 

7141999 Omrežnina za kanalizaci. siste           3.000,00           3.300,00 

7200001 Prihodki od prod. stanovanj                  0,00         27.000,00 

741600 Druga prej.sred. EU-LAS                  0,00         15.835,00 

7416001 Druga prej.sred. Via Savaria           8.500,00           9.200,00 

 

ODHODKI 

KONTO Naziv PRIHODKOV PRORAČUN 2013 

drugo branje 

PRORAČUN 2013 

tretje branje 

402002 Stroški varovanja zgradb                   0,00              400,00     

4022001 Elekt. energija-gasilsko društv            1.000,00                  0,00 

402299 Druge stor. kom.-spletna stran            1.800,00              600,00 

402531 Urejanje poljskih poti            3.000,00           6.000,00 

411103 Enkratna nakaz. ob rojstvu otro            1.000,00                             2.000,00 

4120009 Dotacije po odredbi župana            1.000,00              600,00 

4133006 Sklad za ljub. In k. d. - JD               800,00              960,00 

420202 Nabava opreme občino in OS            1.000,00           1.500,00 

4204015 Pomurski vodovod          11.391,00           1.768,00 
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420600 Odkup zemljišč(stan. grad.)                   0,00           6.000,00    

431100 Invest. transfer -CERO          10.000,00          13.000,00  

 

Prihodki 2013          920.758,00 € 

Odhodki 2013         978.758,00  € 

Odplačilo dolga         22.000,00 € 

Primanjkljaj 2013      80.000,00 €  

 

Upoštevane so bile pripombe odborov, ki jih je potrdil župan in amandmaji, ki jih sprejel 

občinski svet. 

 

Svetnik Boštjan Krivec opozori na konto 402299 (spletna stran), ki izkazuje vrednost 600 €, 

na prejšnji seji pa je bilo potrjenih 500 €. 

 

Svetovalec Boštjan Horvat in računovodkinja Milena Antolin odgovorita, da je iz naslova 

lanske pogodbe  bilo nakazanih v letošnjem letu 600 € in zato postavka ne more biti manjša 

od realizacije. 

 

Svetnik Boštjan Krivec se ne strinja, saj občinski svet ni bil seznanjen. 

 

Župan Stanko Gregorec se ne strinja, da občinski svet ni seznanjen z  delom občinske uprave, 

saj sodeluje pri vseh odločitvah. 

 

Svetnik Pavel Horvat – kaj pomeni povečanje postavka 7200001 (prihodki od prodaje 

stanovanj) za 27.000,00 € ? 

 

Župan Stanko Gregorec odgovori, da je dogovorjena prodaja še enega stanovanja v bloku št. 

35/a in sicer Sari Gjerek, zato je postavka tudi povečana. 

 

Svetnik Darko Gjerek se ne strinja s plačevanjem elek. energije enemu društvu drugemu ne. 

 

Svetnik Saša Fras se prav tako ne strinja s plačevanjem elek. energije Športnemu društvu, saj 

se jim  plačujejo stvari za katera društvo ne polaga računov. 

 

Po kratki razpravi župan predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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Sklep št. 244 

Občinski svet občine Kobilje se strinja z izbrisom  postavke 4022002 električna energija-

Športno društvo in se prenese na postavko 412 tekoči transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI so 

glasovali 3 člani. SKLEP JE SPREJET. 

 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da občinska uprava objavi razpis za zbiranje ponudb za 

vzdrževanje ulične razsvetljave, vzdrževanje in varstvo lokalnih cest, vzdrževanje 

vodovodnega omrežja in košnje jarkov, ki bi občini privarčevala nekaj denarja. Obenem 

predlaga izbris postavke 402200 (elek. energija za občino-stara občina), kjer je elektrika 

odklopljena. 

 

Svetnik Pavel Horvat – zakaj se v proračunu za leto 2013 še vedno vodi postavka režijski 

obrat, ki pa obstaja več? 

 

Računovodkinja odgovori, da sedaj občine  ustanavljajo javna podjetja mi pa smo obdržali 

režijski obrat. 

 

Župan preda besedo predlagatelju amandmanov k odloku proračuna za leto 2013 

svetniku Boštjanu Krivcu, ki amandmane vsakega posebej predstavi in obrazloži.  

 

Občinski svet se strinja, da se bo za vsakim amandmajem izvedlo glasovanje o sprejemu 

amandmaja k odloku proračuna 2013. Gradivo oz. amandmani svetnika Boštjana Krivca so 

priloga tega zapisnika. 

 

       -    Amandma XVII. k odloku proračuna 2013 

Postavka ureditev pokopališča na Kobilju se naj poveča za 3.000,00 € zaradi ureditve sistema 

za zbiranje deževnice na pokopališču.  

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet občine predlaga, da se postavka ureditev pokopališča na Kobilju poveča za 

3.000,00 € zaradi ureditve sistema za zbiranje deževnice na pokopališču. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 3 člani, PROTI so 

bili 3 člani, en član NI GLASOVAL . SKLEP NI SPREJET. 
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      -    Amandma XVIII. k odloku proračuna 2013 

Predlaga se povečanje prispevka za pokopališče za 10%. 

 

Sklep št. 244/a 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se prispevek za pokopališče poviša za 10%.. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4 člani, PROTI 

sta bila 2 člana, en član NI GLASOVAL . SKLEP JE SPREJET. 

 

- Amandma XIX. k odloku proračuna 2013 

Ureditev spletne strani z dodanim sklopom »prodaja občinskih nepremičnin«. 

 

Sklep št. 244/b 

Občinski svet občine predlaga, da se na občinski strani uredi ''sklop'' za prodajo občinskih 

nepremičnin. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

- Amandma XX. k odloku proračuna 2013 

Zamenjava oz. izklop reflektorja , ki osvetljuje cerkev v vasi in kapelo na hribu SV. Martina z 

energetsko ugodnejšim in varčnejšim. 

 

Sklep št. 244/c 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se reflektorji, ki osvetljuje cerkev v vasi in kapelo 

na hribu Sv. Martina izklopijo oz. zamenjajo z energetsko varčnejšimi. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

- Amandma XXI. k odloku proračuna 2013 

Svetnik Boštjan Krivec umakne amandma XXI. k odloku proračuna 2013. 

 

- Svetnik Boštjan Krivec poda predlog sklepa A. pod točko Predlogi in pobude: 

 

Predlog sklepa: 

Občinska uprava do naslednje redne seje pripravi občinskemu svetu občine Kobilje deteljno 

poročilo, zakaj ni izvršila sklepa o prijavi na razpis »Obnova in razvoj vasi«. Podano 

poročilo bo obravnavano na naslednji redni seji pod redno točko dnevnega reda.  
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA sta glasovala 2 člana, PROTI 

so bili 4 člani, en član NI GLASOVAL . SKLEP NI SPREJET. 

 

- Svetnik Boštjan Krivec poda predlog sklepa B. pod točko Predlogi in pobude: 

 

Sklep št. 244/d 

Občinska uprava bo na prvi strani občinske spletne strani dodala stalno »področje«, kjer 

bodo objavljene informacije o vseh nepremičninah, ki jih občina prodaja. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov. SKLEP 

JE SPREJET. 

 

- Svetnik Boštjan Krivec poda predlog sklepa C. pod točko Predlogi in pobude: 

 

Sklep št. 244/e 

Občinska uprava bo spremljala razpise Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Pomoč ob 

smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo ter bo takoj, ko bo razpis objavljen, obvestila 

vse svojce, ki se lahko prijavijo na razpis in so  upravičeni do razpisanih sredstev.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, en član 

NI GLASOVAL.  SKLEP JE SPREJET. 

 

Občinski svet predlaga, da se klime s starih občinskih prostorov prenesejo v vežico na 

pokopališče. 

 

Svetnik Pavel Horvat vpraša ali obstaja možnost sanacije oz. ureditve ceste v Malem Kobilju, 

morda z povišanjem zneska najetega kredita? 

 

Župan Stanko Gregorec odgovori, da so pred kratim na občino upravo obrnili predstavniki 

prebivalcev Malega Kobilja, z željo, da se reši problematika s cesto, odvodnjavanje, 

preplastitev, saj obstaja nevarnost poškodb prebivalcev Malega Kobilja. 

 

Razvije se krajša razprava v kateri sodelujejo vsi navzoči. Župan pove, da je pred kratkim 

sodeloval na sosvetu  županov v Veliki Polani, kjer je Odranski župan Markoja ponudil višek 

20.000 m
3
 zemlje ob izvedbi Pomurskega vodovoda in je takoj dal vedeti, da bi jo rabili za 

zasip IOC, kar bi nam zmanjšalo stroške zasipa. 

 

Župan predlaga naslednji sklep: 
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Sklep št. 245  

Občinski svet občine Kobilje se strinja s razporeditvijo sredstev 10.000 € iz postavke Regijski 

inovacijski center ter z povišanjem najetega kredita za 10.000 €, ki se izključno namenijo za 

sanacijo ceste v Malem Kobilju. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov.  SKLEP 

JE SPREJET. 

 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se po elekt. pošti pošlje prošnja za  odvečno zemljo na 

občino Odranci. 

 

Ker ni bilo dodatnih pripomb in pobud na temo proračuna za leto 2013, župan Stanko 

Gregorec predlaga v sprejem naslednji sklep:  

 

Sklep št. 246 

Občinski svet občine Kobilje sprejme Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2013 s 

pripombami in dopolnitvami. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 6 članov, PROTI 

je bil en član.  SKLEP JE SPREJET. 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih 

organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij – hitri postopek 

 

Svetovalec Boštjan Horvat predstavi Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih 

organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in 

drugih institucij. Sofinanciranje se bo izvedlo na podlagi javnega razpisa. Upravičenci bodo 

morali za kandidiranje na razpisu izpolnjevati pogoje, vloge pa se bodo vrednotile na podlagi 

meril, ki so prilagojene specifikam organizacij in potrebam ugotovljenih pri dosedanjem 

financiranju. 

 

Svetnik Saša Fras – v pravilniku je potrebno opredeliti: 

- delovanje društva in znesek članstva ter  prireditve, ki jih bo društvo prirejalo 

- definirati minimalni znesek za delovanje društva 

- po kategorijah razdeliti prireditve 

 

zato predlaga, da se 11. člen Pravilnika o sofinanciranju popravi. Prav tako se tudi Cerkev 

lahko prijavi na razpis o sofinanciranju preko Karitasa. 
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V pravilniku je potrebno zapisati tradicionalne prireditve, za katere občina Kobilje želi, da se 

obdržijo.  

 

Svetnik Darko Gjerek predlaga, da se v 12. členu  v prvem stavku dopiše »Naročnik izbranim 

izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov vsaj dvakrat letno«.  

 

Sklep št. 247: 

Občinski svet Občine Kobilje sprejme prvo branje Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti 

neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti in drugih institucij v predlagani obliki – dvostopenjska obravnava, s 

spremembami v 11. in 12. členu Pravilnika ter dovoljuje občinski upravi, da samo v letu 

2013 dodeli društvom, ki pred samim sprejemom pravilnika izrazijo potrebo po sredstvih 

minimalni znesek sredstev.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov.  SKLEP 

JE SPREJET. 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

Predloge in pobude 

 

Svetnik Saša Fras predlaga, da kljub temu da se čistilna akcija ne bo organizirala po vsej 

Sloveniji, predlaga, da se čistilna akcija izvaja še naprej in s tem ohranjamo čisto okolje. 

Čistilna akcija bi lahko bila na dan zemlje oz. ob vikendu 20.04.2013. Pokliče se lahko na 

Krajinski park in se simbolično ob koncu akcije posadijo3 sadike . 

 

Župan predlaga, da se stopi v kontakt z društvi, šolo ter se akcija podpre z objavo na internem 

kanalu  in s plakati.  

 

Svetnik Darko Gjerek je mnenja, da bi bilo dobro, da se obišče trgovino Žalik v Renkovcih in 

videti, kakšne so možnosti prevzema trgovine v Kobilju. 

 

Podžupan Janez Gašparič odgovori, da je govoril s predstavniki trgovine, ki sta mu 

zagotovila, da se za prevzem trgovine zanimata Žalik (Tuš) in Kalamar (Goričanka). Lahko pa 

se zgodi, da bosta Jenešova še nekaj časa delala. 

 

Svetnik Darko Gjerek pove, da ga ljudje opozarjajo na neurejenost cipres pri župnišču, ki 

škodujejo sosedom. 

 

Svetnik Tomaž Ferencek se zavzame, da bo obvestil župnijski svet.  
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K 7. točki dnevnega reda: 

Razno 

 

Župan Stanko Gregorec seznani občinski svet z dopisom Sveta javnega zavoda  Zdravstveni 

dom Lendava, ki je na svoji redni 5. seji z dne 14.03.2013, po predstavitvi vizije razvojnega 

zavoda s  strani kandidatke in po razpravi članov sveta ter po opravljenem tajnem glasovanju 

soglasno sprejel sklep, da se Olga Požgai Horvat, dr.med.spec. imenuje za direktorico zavoda 

za mandatno dobo 4 let, za čas od 01.05.2013 do 30.04.2017. 

 

Svetnik Saša Fras, kot član Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Lendava pove, da je 

kandidatka Olga Požgai Horvat, dr.med.spec. v začetku preteklega mandata prevzela vodenje 

zdravstvenega doma Lendava, ki je posloval z izgubo, ob koncu mandata poslujejo z 

pozitivno nulo, kar je velik pokazatelj dela kandidatke. Sveta javnega zavoda Zdravstveni 

dom Lendava je soglasno potrdil imenovanje kandidatke, kakor tudi že nekatere občine, zato 

predlaga, da se da soglasje k imenovanju. 

 

Sklep št. 248 

Občinski svet občine Kobilje daje soglasje k imenovanju Olge Požgai Horvat, dr.med.spec. 

za direktorico Zavoda zdravstveni dom Lendava. 

  

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta, ZA je glasovalo 7 članov.  SKLEP 

JE SPREJET. 

 

Župan Stanko Gregorec na kratko občinskemu svetu pove o  poteku občnega zbora Športnega 

društva Kobilje, ki se je končal z odstopom upravnega odbora in predsednika društva. Športno 

društvo v Kobilju deluje že veliko let in je prav, da tako ostane še naprej. Zato bo občinska 

uprava sklicala volilni občni zbor Športnega društva Kobilje v sredo 27.03.2013 ob 19. uri.  

Župan pove navzočim, da je občina letos nakazala za javna dela 1.000 €, za kotizacijo 600 €, 

ki pa je niso plačali in je občina morala nakazati dodatnih 525 € na MNZ Lendava za 

kotizacijo, da ekipe sploh lahko igrajo.  

 

Svetnik Pavel Horvat vpraša, kako je s Štrlekarom ali jih sploh še zanima gradnja v IOC, saj 

jim bo v kratkem preteklo gradbeno dovoljenje in kdaj bo organiziran odvoz salonitk? 

 

Župan odgovori, da je pred kratkim govoril s g. Štrlekarjem in so še vedno zainteresirani za 

gradnjo. Odvoz salonitk bo organiziran v mesecu aprilu okrog čistilne akcije. 

 

Svetnik Tomaž Ferencek  pove, da podjetje DINOS organizira odkup starega  železa po 

vaseh, kar bi lahko izvedli tudi pri nas saj je starega železa še vedno veliko in bi vaščani lahko 

nekaj zaslužili. 

 

Župan se strinja, da se organizira odkup železa prav tako v mesecu aprilu po čistilni akciji. 
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Svetnik Pavel Horvat vpraša ali ima občina Kobilje pri podjetju LEGARTIS še vedno v 

dobropis v vrednosti 1.800 €? 

 

Župan odgovori, da bo preveril. 

 

 

Seja se zaključi ob 21.30. 

 

Zapisala:        Župan 

Vera Nemec        Stanko Gregorec  

 

 


