
 
Datum, 03.05.2013 
 
 
 
 

ZAPISNIK 

13. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 

ki se je pričela dne 16.04.2013 ob 18. uri  

v sejni sobi Občine Kobilje 
 
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Tomaž Ferencek, Emil Bukovec, 

Darko Gjerek, Pavel Horvat, Saša Fras. 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Peter Režonja (pomočnik komandirja PP Lendava), Darko 

Škraban (PP Lendava), svetovalec župana III Boštjan Horvat, Vera Nemec (zapisnica). 
 

ODSOTNI: Janez Gašparič. 
 

SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec. 
 

Predlagani dnevni red: 

1. Ocena stanja prometne varnosti in ostala problematika  

Poročevalec: Darko ŠKRABAN, rajonski policist 

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

humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij – 

druga obravnava 

3. Menjava nepremičnin  
 
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse navzoče, posebej vabljena g. Petra Režonjo in g. Darka 

Škrabana, ugotovi sklepčnost in predlaga  v sprejem predlagani dnevni red, kot je bil posredovan 

na vabilu za sejo. Ker ni bilo podanih pripomb, župan da na glasovanje naslednji: 
 

Sklep št.: 249 

Občinski svet občine Kobilje potrdi predlagani dnevni red. 
 



Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

K 1. točki dnevnega reda:  

Ocena stanja prometne varnosti in ostala problematika; Poročevalca: Peter Režonja (pomočnik 

komandirja PP Lendava) in Darko ŠKRABAN, rajonski policist 
 

Župan Stanko Gregorec navzoče seznani o sestanku na Policijski postaji Lendava na temo, stanja 

prometne varnosti in ostale problematike. Na podlagi obravnavane vsebine, sta bila povabljena na 

sejo g. Peter Režonja (pomočnik komandirja PP Lendava) in g. Darko Škraban, rajonski policist, 

da podata poročilo o  varnosti in kriminaliteti v minulem letu. 

 

G. Peter Režonja pozdravi navzoče  in na kratko predstavi delo policistov v minulem letu na 

področju prometne varnosti in kriminalitete v Kobilju. V preteklem letu je beležen porast 

kriminalitete, predvsem čezmejna kriminaliteta, ki jo povzročajo večinoma tujci in kraje po 

hišah-domovih, kot se je dogajalo pred časom v Kobilju. Povečanje kriminalitete se pričakuje ob 

vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Na področju javnega reda in miru je beležen upad kršitev in 

prometnih nesreč, povečalo pa se je družinsko nasilje in povečal se je problem s stopnjo alkohola 

v krvi pri prometnih nesrečah. Državna meja-ni bilo pretiranega povečanja ilegalnih prehodov 

meje predvsem s Madžarsko. V letošnjem letu se povečujejo ilegalni prehodi čez mejo, kar se 

lahko poveča tudi na kobiljskem mejnem prehodu. Župan se zahvali na poročilu g. Petru Režonja 

in preda besedo g. Darku Škrabanu. Povečal se je ilegalni prehod čez mejo in tatvine, ki se 

izvajajo v skupini. Za zmanjšanje teh kršitev apelirala predvsem na osveščanje krajanov, da se 

aktivno vključijo v varovanje svojega imetja in sodelujejo s policijsko postajo Lendava. Policija v 

petem razredu OŠ izvaja projekt poučevanja o vplivu droge, predvsem na mladostnike,  ki zadnje 

čase pridobiva na razsežnosti. Policisti so v kontaktu z Lovsko družino Kobilje, ki svojo 

dejavnost opravlja v naravi in so največkrat najditelji prepovedanih rastlin. V lanskem letu se je 

povečalo družinsko nasilje  in varuhi miru in reda prosijo za čim boljše obveščanje o družinskem 

nasilju, saj oseba, ki ve za kršitev in ga  ne prijavi, se smatra kot sokrivec kršitve. G. Darko 

Škraban predlaga, da se ljudi opozori oz. obvesti, da počistijo cestišče, ko gredo iz njivskih oz. 

gozdnih zemljišč. 
 

Ob 18.50 pride na sejo svetnik Tomaž Ferencek. 

 

Ob 19. uri policista zapustita sejo. 
 

Župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem naslednji sklep: 
 

Sklep št.: 250 

Občinski svet je seznanjen z oceno stanja prometne varnosti in ostalo problematiko. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

K 2. točki dnevnega reda:  

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

organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij – druga obravnava 



Župan Stanko Gregorec na kratko svetnike seznani s sejo z društvi kjer jim je bil na kratko 

predstavljen potek razdeljevanja dotacijskih sredstev. Vsak svetnik je prejel h gradivu za sejo 

popravljen in dopolnjen Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, 

združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij. Vsi se 

zavedamo, da se nove stvari težko sprejemajo, vendar, ko stvar steče je vse veliko lažje in 

preprosteje. Župan preda besedo Boštjanu Horvatu, ki predstavi spremembe v 11. členu 

pravilnika. S pomočjo svetnika Saša Fras, ki je že na prejšnji seji imel nekaj predlogov, je bil 

oblikovan 11. člen in sicer po stebrih: 
 

STEBER I. – redno financiranje (vodenje administracije, članarine oz. kotizacije) 

 

STEBER II – financiranje redne dejavnosti in dogodkov (prireditve , udeležbe na tekmovanjih, 

aktivno delovanje podmladka, vzdrževanje objektov, mednarodno sodelovanje, pridobivanje 

sredstev iz drugih virov) 

 

STEBER III-ad Hoc financiranje (financiranje dogodkov in investicij, ki se jih v začetku leta ne 

da predvideti) 

 

Investicije iz STEBRA III se morajo obravnavati na občinskem svetu, ki odloči ali je investicija 

res potrebna oz. ne. 

 

Preoblikovan je tudi 12. člen, ki se glasi: 

 

Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov vsaj dvakrat 

letno. Prvih 50 % sredstev naročnik nakaže po izdani odločbi o letnem znesku financiranja, 25% 

sredstev po oddanem prvem poročilu z dokazili in 25% po oddaji končnega poročila z dokazili. 

Izvajalec mora obvezno dvakrat letno (za prvo polovico in drugo polovico leta) predložiti račune, 

potrdila oz. dokazila o porabi prejetih sredstev s strani naročnika, za izvedbo posameznega oz. 

dogovorjenih programov, s podrobno specifikacijo. 

 

Posredovano je bilo nekaj sprememb s strani predsednika NO Roberta Ščapa, ki predlaga: 

Pri 1. STEBRU so izpuščena novo nastala društva, tako da bi bilo smotrno dodati »ali potrdilo o 

registraciji društva, za novo registrirana društva » - v primeru registracije pred javnim razpisom. 

- Pravilnik predstavlja temeljne osnove za sofinanciranje dejavnosti društev (kakor je zapisano v 

4. Členu), vendar po 1. Točki II. STEBRA dodeljuje možnost pridobitve največjega števila točk 

prav za dejavnosti in dogodke, ki niso del osnovne dejavnosti društva. 

- Ker gre za sofinanciranje prihodnjih programov in dejavnosti društev v posameznem letu, bo 

nemogoče opredeliti dogodke glede predvidenih udeležencev vnaprej. Zbiranje dokazil o 

množičnosti dogodkov po njihovi realizaciji, pa je pri posameznih dogodkih skoraj nemogoče. 

Prav tako pa se postavlja vprašanje administriranja in nadzora, če dejansko število udeležencev 

ne ustreza prijavljenemu in predvidenemu. 



- Društva pripravijo vloge za sofinanciranje programov na osnovi letnih predvidenih aktivnosti, 

ki se tudi zaključijo v posameznem letu. Tako v 12. Členu predvidenih zadnjih 25 % ne morejo 

dobit nakazanih v istem letu,saj lahko končna poročila in dokazila oddajajo šele po 31.12.. 

- Vzdrževanje objektov in obratovalni stroški za objekte, ki so v lasti občine, bi bila bolj smiselna 

podpostavka STEBRA I.  

Svetnik Boštjan Krivec postavi vprašanje, kaj je v primeru, da se npr. ekipa gasilskega društva 

udeleži tekmovanja in se ne predvidoma uvrsti naprej, bo verjetno potrebno zagotoviti sredstva, 

kar pa sedaj ni opredeljeno? 

Svetnik Saša Fras se strinja, da je potrebno v pravilniku predvideti tudi take situacije. STEBER I 

predvideva osnovne stvari delovanja društev, v katere komisija ne bo posegala. STEBER II jasno 

določa kriterije ovrednotenja plana društev, po katerih bo komisija zlahka podelila točke. 

STEBER III ostane v pristojnosti občinskega sveta oz. občine, ki bo pretehtala ali je določena 

investicija potrebna oz. ne.  

Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se definira iz katerega STEBRA se bo poravnal strošek 

kurjave prostorov?  

Razvije se kratka razprava o kritju stroškov kurjave  v kateri sodelujejo vsi navzoči in predlagajo, 

da se ocenjuje strošek kurjave iz STEBRA I. Društvu, ki ne izvede prireditve iz podanega 

programa, se mu točke za eno prireditev odbijejo v naslednjem letu. 

Svetnik Emil Bukovec predlaga, da se dotacije društvom dajo v tekočem letu in se ne prenašajo v 

naslednje leto, saj so prireditve, ki se odvijajo v decembru znane že prej oz. najkasneje v mesecu 

novembru in se jih da predvideti, zato društva lahko do 30.11. v tekočem letu oddajo končno 

poročilo z dokazili (računi).  

Svetnik Saša Fras omeni, da društva v občini Kobilje do sedaj niso dajala pravilnih finančnih 

poročil, kar pa se bo z sprejetjem pravilnika spremenilo. Nekatere občine vodijo računovodstvo 

društvom in imajo tako popoln pregled dotoka in odtoka sredstev.  

Svetnik Boštjan Krivec izrazi mnenje, da bodo sredstva namenjena društvom zmanjkala in 

predlaga, da se znesek rednega financiranja zmanjša s 500 na 300 €. Prav tako predlaga, da 

elektriko in kurjavo plačujejo društva, ki jo koristijo in se tako spodbudi k varčevanju, zato 

predlaga, da se točka poveča za 150 točk.  

Župan Stanko Gregorec po razpravi vseh navzočih predlaga, da se definirajo popravki in 

pripombe v pravilniku. 

Na podlagi razprave so svetniki predlagali naslednje spremembe v pravilniku o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij:  

Župan Stanko Gregorec  predlaga v sprejem naslednje sklepe: 



 

Sklep št.: 251 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v I. STEBRU drugi odstavek, tako, da glasi: 

Pogoj za izplačilo zneska , ki se poravna enkrat letno v celotnem znesku je izdelano finančno 

poročilo za predhodno leto ali potrdilo o registraciji društva, za novo registrirana društva, ki je 

dostavljeno Občinski upravi občine Kobilje. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

Sklep št. 252 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v I. STEBRU tretji odstavek, tako, da glasi: 

Znesek rednega financiranja znaša 300 € + članarina zvez (višino članarine izvajalec/društvo 

predloži z ustreznim dokumentom ob oddaji letne vloge). 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, 1 član je bil 

PROTI. Sklep je sprejet. 
 

Sklep št. 253 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v II. STEBRU prva točka, tako, da glasi: 

Vsak posamični dogodek, ki je odprt za javnost 

30 točk za do 100 udeležencev 

50 točk za 101 – 500 udeležencev 

100 točk več 500 udeležencev 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

Sklep št. 254 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v II. STEBRU druga točka, tako, da glasi: 

Tradicionalnost dogodka: 

- 5 točk 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 
 
 



Sklep št. 255 

Občinski svet občine Kobilje sprejme v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij  v II. STEBRU točko tri, tako, da glasi: 

Udeležba na tekmovanju ali ligi regionalne narave odraslih članov društev 

- 10 točk za vsak posamični dogodek 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

Sklep št. 256 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v II. STEBRU četrta točka, tako, da glasi: 

Aktivno delovanje podmladka društva  

- 100 točk za aktivno delovanje podmladka društva 

- 2 točki za vsakega sodelujočega otroka do 18 let (potrebno voditi evidenco) 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

Sklep št. 257 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v II. STEBRU peta točka, tako, da glasi: 

Aktivno delovanje veteranske sekcije društva 

- 60 točk za aktivno veteransko sekcijo 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

Sklep št. 258 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v II. STEBRU šesta točka, tako, da glasi: 

Objekti na območju občine Kobilje, ki se pretežno uporabljajo v javnem interesu sta 

gasilski dom in športni park, za vzdrževanje in obratovalne stroške teh objektov se dodeli 

150 točk. 

Objekt, ki se deloma uporablja v javnem interesu je lovski dom, za vzdrževanje in obratovalne 

stroške tega objekta se dodeli 50 točk 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 
 
 



Sklep št. 259 

Občinski svet občine Kobilje sprejme v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij v II. STEBRU sedmo točko, tako, da glasi: 

Mednarodno sodelovanje 

- 50 točk 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, 1 član ni 

glasoval. Sklep je sprejet. 
 

Sklep št. 260 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 11. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v II. STEBRU osma točka, tako, da glasi: 

Dodatne točke se podelijo glede na uspešnost društva pri pridobivanju sredstev iz ne-občinskih 

virov v prejšnjem letu in sicer po formuli 1 točka na pridobljenih 100 EUR (v dodatna sredstva 

se ne štejejo članarine in javna sredstva, ki jih društva dobivajo na podlagi podeljenega 

javnega pooblastila (npr. požarna taksa, koncesija za divjad...)) 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, 1 član ni 

glasoval. Sklep je sprejet. 
 

Sklep št. 261 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se 12. člen predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni, tako, da glasi: 

Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov vsaj dvakrat 

letno. 25% odobrenih sredstev se nakaže po oddaji končnega poročila z dokazili, ki se odda do 

30.11. tekočega leta. Izvajalec h končnemu poročilu obvezno predložiti račune, potrdila oz. 

dokazila o porabi prejetih sredstev s strani naročnika, za izvedbo posameznega oz. 

dogovorjenih programov in podrobno specifikacijo. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

Sklep št. 262 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 13. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni v prvem odstavku, tako, da glasi: 

Izvajalci so dolžni do 31. 03. tekočega leta podati finančno poročilo za obdobje od 01. 01. do 

31. 12. preteklega leta. Obvezna priloga celoletnega finančnega poročila je bilanca stanja in 

izkaz poslovnega izida.  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 
 



Sklep št. 263 

Občinski svet občine Kobilje predlaga, da se v 15. členu predloga Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij spremeni tako, da glasi: 

Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih programov, ki so jih izvajalci prijavili za 

sofinanciranje. Zaradi možnosti nastopa izrednih okoliščin ostane na vsakoletnem razpisu 

nerazporejenih 5% predvidenih sredstev za delovanje društev, razdelitev katerih je v 

pristojnosti župana. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

Sklep št. 264 

Občinski svet Občine Kobilje sprejme dopolnjen in spremenjen Pravilnik o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in drugih institucij v predlagani obliki. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 

K 3. točki dnevnega reda:  

Menjava nepremičnin  
 

Župan Stanko Gregorec – že na eni izmed prejšnjih sej je bila obravnavana parcelacija in 

menjava parcel št. 3131/1 (last Jožefa Miholiča) in 3135 (last občine Kobilje), s katero občina 

Kobilje pridobi novo stavbno parcelo. Po kratki razpravi v kateri se navzoči strinjajo z menjavo 

parcel, župan, da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

Sklep št. 265   

Občinski svet Občine Kobilje sprejme Posamični načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Kobilje.  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov. Sklep je 

sprejet. 
 
 

Seja končana ob 21.30. 
 

 

Zapisala:        Župan 

Vera Nemec        Stanko Gregorec  

 

 


