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Datum: 19.11.2013 
 
 

ZAPISNIK 

19. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 

ki se je pričela dne 02.10.2013 ob 18. uri, 

v sejni sobi Občine Kobilje 
 

 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Pavel Horvat,  Emil Bukovec,  Darko  Gjerek,  

Janez Gašparič, Boštjan Krivec 

 

ODSOTNI: Saša Fras, Tomaž Ferencek 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin (računovodkinja), Boštjan Horvat  

svetovalec župana III  , Vera Nemec (zapisnica) 
 

SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje  

2. Realizacija/uresničevanje sklepov 

3. Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Tretja obravnava 

 Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja  

4. Predlogi in pobude 

5. Razno 

 

Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter predlaga dopolnitev 

dnevnega reda s točko – potrditev Pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne 

infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe » Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem 

A« in  Pogodbo o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne 

cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistema A«. Sosvet županov je 

pogodbi predelal in dopolnil, tako, da bo vsak svetnik dobil v  vpogled čistopis pogodb. 

Župan predlaga v sprejem spremenjeni dnevni red: 

        

Sklep št. 302 

Sprejme se spremenjeni  dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta občine Kobilje. 

 

Spremenjeni dnevni red: 

1.  Potrditev zapisnika 18. redne seje  

2.  Realizacija/uresničevanje sklepov 

3.  Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Tretja obravnava 

     Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja  

4.  Potrditev Pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in 

     izvajanju gospodarske javne službe » Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A« in 
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     Pogodbo o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in 

     transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistema 

     A« 

5.  Predlogi in pobude 

6.  Razno 

 

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

JE SPREJET. 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Potrditev zapisnika 18. redne seje  

 

Svetnik Boštjan Krivec je mnenja, da zapisnik 18. redne seje ni popoln in predlaga, da se ga 

dopolni ter se na naslednji redni seji potrdi. 

 

Župan Stanko Gregorec predlaga sklep: 

 

Sklep št. 302-a 

Zapisnik 18. redne seje se dopolni in se dopolnjen predlaga občinskemu svetu občine 

Kobilje v sprejem na naslednji redni seji. 

  

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

JE SPREJET. 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

Realizacija/uresničevanje sklepov 

 

Svetnik Boštjan Krivec vpraša, kako je s popravili na strehi OŠ in mobilnega signala na 

področju občine Kobilje? 

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da je po večkratnem telefonskem pogovoru, bil na 

podjetje BISOL poslan dopis, v katerem se jih poziva k predlogu termina za srečanje s 

podizvajalci in občinsko upravo. 

 

Župan Stanko Gregorec pove, da se stvari nujno potrebne za občane rešujejo takoj, na primer 

kot je bila internetna povezava. Mobilni signal je ponekod res slab, vendar pa ni življenjsko 

pomembno, da bi se vlagala sredstva v pridobitev boljšega signala, za kar se ni prišel nihče od 

domačinov pritoževat.  

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da so potekali razgovori s predstavniki Mobitela o 

ojačanju oddajnika v Motvarjevcih, pri katerem bi občina Kobilje morala vložiti določena 

sredstva, ki pa jih v ta namen nima. 

 

Župan Stanko Gregorec predlaga, da se stopi v kontakt s predstavniki Mobitela, Simobila, 

Tušmobila in se predelajo stvari o izboljšanju mobilnega signala. 
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Svetnik Emil Bukovec vpraša ali se je izvedla zamenjava kmetijskih zemljišč s Mirkojem 

Berden? 

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da mu je bil dan seznam  kmetijskih zemljišč v last i 

občine Kobilje, vendar še ni dokončno rekel za katera zemljišča gre.  

 

Svetnik Boštjan Krivec opozori, da je na GURS-u vrednost nepremičnine Centra za izvajanje 

kulturnih dejavnosti premajhna in bi bilo potrebno posredovati nove podatke. 

 

Župan Stanko Gregorec odgovori, da se bodo preverile vrednosti še ostalih nepremičnin v 

lasti občine Kobilje in se spremembe posredovale naprej.   

 

Sklep št. 303 

Občinski svet občine Kobilje potrdi uresničevanje sklepov. 

  

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

JE SPREJET. 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Tretja obravnava 

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja  

 

Župan Stanko Gregorec – rebalans proračuna  občine Kobilje za leto 2013 je kot že na 

prejšnjih dveh obravnavah naravnan na možnost financiranja s strani države (občinska 

sredstva). Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so oddane  vloge projektov z 

21. člena (Rekonstrukcijo hodnika za pešce do osnovne šole v občini Kobilje, Izgradnja 

asfaltnega platoja za zbirni center za odpadke Kobilje, Rekonstrukcija asfaltnih poti na 

pokopališču občine Kobilje) za katere pričakujemo odgovore do konec meseca oktobra, 

zahtevke pa je potrebno oddati do 04.11.2013 in so vključeni v rebalans proračuna za leto 

2013. Župan preda besedo računovodkinji Mileni Antolin. 

 

Svetnik Boštjan Krivec vpraša glede informativnega izračuna kredita, kjer gre v bistvu za 180 

- 200.000 € kredita, ki verjetno ne bo zadostoval in kaj bo občina zastavila za hipoteko?   

 

Računovodkinja Milena Antolin odgovori, da je lastnega deleža 134.000 € plus 21. člen, kar 

zadostuje, razen v primeru, da 21. člena ne bi bilo, kar se verjetno ne bo zgodilo. Za odobritev 

kredita zadostuje bančna garancija, pogoj je samo soglasje ministrstva za finance.  

 

Razvije se kratka razprava v kateri sodelujejo vsi navzoči o projektih za 21. člen, saj prispele 

ponudbe za »Rekonstrukcijo hodnika za pešce do osnovne šole« izkazujejo precej večjo 

vrednost od popisa del, ki je bil podan v razpisu.   

 

Svetnik Boštjan Krivec vloži amandmaje na rebalans proračuna  občine Kobilje za leto 2013 

pri vseh naslednjih postavkah: 
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Računovodkinja Milena Antolin g. Krivcu odgovori, da v tabeli ni upoštevana polletna 

realizacija in nekatere od teh postavk so že korigirane, tako da ni prostora za zmanjšanje 

postavk, oz. nekatere postavke so zakonsko potrebne. Razvije se kratka razprava na temo 

zmanjšanje postavk v kateri sodelujejo vsi navzoči.  

 

Župan Stanko Gregorec da na glasovanje predlog sklepa. 

 

Predlog sklepa  

Občinski svet občine Kobilje sprejme Amandmaje svetnika Boštjana Krivca k Predlogu 

rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013, ki zajemajo postavke 402000, 402001, 

402006, 402009, 402099, 402206, 402510, 402907, 402922, 402930, 40299, 4029991. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA je glasoval en član, PROTI so 

glasovali 3 člani, en član se je VZDRŽAL.  SKLEP NI SPREJET. 

 

Sklep št. 304 

Občinski svet občine Kobilje sprejme Predlog odloka o  rebalansu  proračuna občine 

Kobilje za leto 2013. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov občinskega sveta, ZA so glasovali 4  člani, PROTI 

je bil član.  SKLEP JE SPREJET. 

 

Računovodkinja Milena Antolin – do naslednje seje bo pripravljen proračun za leto 2014 in 

realizacija od 01.01.2013 do 31.10.2013.   

 

Računovodkinja Milena Antolin zapusti sejo ob 19.10. 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

Potrditev Pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju 

gospodarske javne službe » Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A« in Pogodbo o 

opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode 

izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistema  A« 
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Župan Stanko Gregorec predstavi pogodbi, ki ju je obravnaval sosvet županov, kjer so bili 

upoštevani predlogi županov občin, ki sodelujejo pri Pomurskem vodovodu-sistem A, morajo 

pa jih potrditi še občinski sveti občin. Župan se zaveže, da bo vsak svetnik prejel po en izvod 

obeh pogodb v fizični obliki. 

 

Svetnika Pavla Horvat zanima lastništvo transportnega voda Dobrovnik - Kobilje in lastništvo 

primarnega  voda po vasi? 

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da lastništvo vodovodnega omrežja in voda ostane v 

lasti  občine Kobilje, vzdrževanje voda in vodovodnega omrežja ter popravila, pa se bodo 

financirala iz omrežnine, ki se bo nakazovala EKO – PARK-u, ki bo nosil stroške popravil.   

 

Sklep št. 305 

Občinski svet občine Kobilje potrdi Pogodbo o najemu in upravljanju gospodarske javne 

infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe » Oskrba s pitno vodo Pomurja  

sistem A« in Pogodbo o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in 

transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistema  A«. 

 

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

JE SPREJET. 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

Predlogi in pobude 

 

Župan Stanko Gregorec svetnike obvesti o delih, ki so v teku, pripravljen je les za obnovo 

mostu za nogometnim igriščem, z ravnateljico OŠ Kobilje je dogovorjeno, da se uredi 

zelenica pri vrtcu in se poseje trava s pomočjo občinskih javnih delavcev. Sanacija igrišča pri 

OŠ (razpoke v asfaltu) se bo prenesla v naslednje leto 2014 oz. v 2013, v kolikor se bo dalo 

urediti pri asfaltiranju poti na pokopališču. 

 

Svetnik Darko Gjerek vpraša ali so društva za leto 2013 dobila že dotacijo? 

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da so društvom delno nakazane dotacija, ki se 

izplačujejo po potrebi društev, v kratkem bodo poslane tudi odločbe.   

 

K 6. točki dnevnega reda: 

Razno 

 

Svetnik Boštjan Krivec predlaga, da se preveri pravilnost objave odloka na Lex Localisu 

(datum objave in datum začetka veljavnosti odloka) in da se pridobi pravno mnenje o pismu o 

nameri, če vsebuje elemente pogodbe in ali so obvezujoči. 

 

Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da bo poklical na Lex Localis ter preveril pravilnost 

odloka in pridobil pravno mnenje o pismu o nameri. 

 

Župan Stanko Gregorec predlaga naslednji sklep: 
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Sklep št. 306 

Občinski svet občine Kobilje zadolži občinsko upravo, da pridobi pravno mnenje o 

elementih pisma o nameri in o obvezujočnosti pisma. 

 

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

JE SPREJET. 

 

 

 

 

Seja končana ob 20. uri. 

 

 

 

Zapisala:        Župan 

Vera Nemec        Stanko Gregorec  

 


