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Datum: 17.11.2021  
ZAPISNIK 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 
ki je bila dne 17.11.2021 ob 17.00 uri 
v kulturni dvorani Občine Kobilje  

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Tomaž Zver, Boris Nemet, Dominik Ferencek, Borut 
Bukovec, Darko Horvat 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Tomaž Gregorec – predsednik OVK, Milena Antolin – 
računovodkinja, Sabina Forstnerič – direktorica občinske uprave 
 
OSTALI PRISOTNI: novinarka Sabrina Kolenko, Mirko Berden  
 
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 15. redne, 4. izredne, 5. izredne in 6. dopisne seje 
2. Realizacija/uresničevanje sklepov 
3. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župana občine Kobilje dne 7. novembra 2021 

a. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana (pregled poročila in 
potrdila o izvolitvi) in ugotovitev izvolitve župana 
Poročevalec: Tomaž Gregorec, predsednik OVK 

b. Sprejem sklepa o nadomestilih OVK in volilnega odbora  
Poročevalec: Tomaž Gregorec, predsednik OVK 

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata dvema svetnikoma 
5. Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2021  

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja  
6. Sprejem Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje – 

druga obravnava 
Poročevalka: Sabina Forstnerič 

7. Obravnava Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kobilje za leto 
2022 
Poročevalec: Pavel Horvat 

8. Predlogi in pobude 
9. Razno 
 
Sklep št. 168 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Potrditev zapisnika 15. redne, 4. izredne, 5. izredne in 6. dopisne seje 
 
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb.  
 
Sklep št. 169 
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnike 14. redne, 4. dopisne, 3. izredne in 5. dopisne seje. 
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Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
Realizacija/uresničevanje sklepov 
 
Sklep št. 170 
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z realizacijo/uresničevanjem sklepov. Ugotovitve:  

- sklepu št. 166: prišlo do spremembe, saj so se razgovora udeležili Pavel Horvat, Darko Horvat 
in Sabina Forstnerič 

- sklep št. 164: preveriti je potrebno, kako je s tiskovno konferenco o Jakobovi poti in ali bo še 
naprej koordinator Saša Fras oz. se imenuje novega koordinatorja 

- sklep št. 157: čim prej pristopiti k realizaciji tega sklepa glede določitve terminskega plana 
izvedbenih aktivnosti sprejetega Razvojnega programa.  

 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
K 3. točki dnevnega reda 
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župana občine Kobilje dne 7. novembra 2021 
a. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana (pregled poročila in potrdila o 
izvolitvi) in ugotovitev izvolitve župana 
 
Predsednik OVK Tomaž Gregorec je podal poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana, 
ki je v prilogi in sestavni del tega zapisnika. Nato je podžupan v funkciji župana Pavel Horvat dal na 
glasovanje sklep o potrditvi mandata, o katerem so glasovali vsi prisotni svetniki, razen Darka 
Horvata.    
 
Sklep št. 171 
Občinski svet Občine Kobilje sprejme sklep o potrditvi mandata župana Občine Kobilje:  Za župana 
Občine Kobilje je na nadomestnih volitvah dne 7.11.2021 izvoljen DARKO HORVAT, rojen 
21.01.1980, stanujoč Kobilje 26, 9277 Kobilje. Mandat župana traja  do potrditve mandata župana, 
ki bo izvoljen na lokalnih volitvah jeseni leta 2022. Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na 
Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Vsi prisotni člani OS, razen Darka Horvata, so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
Pavel Horvat je po potrditvenem sklepu novoizvoljenemu županu čestital in mu zaželel uspešno delo, 
nakar je župan Darko Horvat prebral še svoje zahvalno sporočilo prisotnim.  
 
b. Sprejem sklepa o nadomestilih OVK in volilnega odbora  
 
Predsednik OVK Tomaž Gregorec je občinskemu svetu predložil predlog sklepa o nadomestilih OVK 
in VO, ki je v prilogi in sestavni del tega zapisnika, nakar je bil sprejeti 
 
Sklep št. 172 
Občinski svet Občine Kobilje sprejme sklep o nadomestilih OVK in VO za delo na nadomestnih 
volitvah za župana in na nadomestnih volitvah za svetnike ter na rednih lokalnih volitvah 2022, ki 
je v prilogi in sestavni del tega zapisnika.    
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
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K 4. točki dnevnega reda 
Sprejem sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata dvema svetnikoma 
 
Podžupan je svetnike seznanil z odstopno izjavo svetnika Saše Frasa, nakar je bil sprejeti ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata svetnika: 
 
Sklep št. 173a 
Na podlagi dejstva, da je dne 1.10.2021 svetnik Saša Fras podal odstopno izjavo, Občinski svet 
Občine Kobilje s tem sklepom ugotavlja, da mu je prenehal mandat svetnika.  
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
Glede na dejstvo, da je dosedanji svetnik Darko Horvat bil izvoljen za župana, je bil sprejet 
ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetnika:  
 
Sklep št. 173b 
Na podlagi dejstva, da je na nadomestnih volitvah za župana Občine Kobilje dne 7.11.2021 bil 
izvoljen za župana Darko Horvat, Občinski svet Občine Kobilje s tem sklepom ugotavlja, da mu je 
prenehal mandat svetnika.  
 
Po obravnavi te točke je predsednik OVK Tomaž Gregorec zapustil sejo.  
 
K 5. točki dnevnega reda 
Obravnava in sprejem rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2021 
 
Računovodkinja Milana Antolin je predstavila bistvene sestavine rebalansa proračuna občine Kobilje 
za leto 2021 (obrazložitev je v prilogi in sestavni del tega zapisnika) in po krajši razpravi je bil sprejeti 
 
Sklep št. 174 
Občinski svet sprejme Rebalans proračuna občine Kobilje za leto 2021 v predloženi obliki. Odlok o 
rebalansu se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.   
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
Po tej točki je računovodkinja Milena Antolin zapustila sejo. 
 
K 6. točki dnevnega reda 
Sprejem Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje – druga 
obravnava 
 
Sabina Forstnerič je povedala, da bo s sprejemom tega odloka občina v letu 2023 prejela okrog 50.000 
€ več v svoj proračun na račun kategoriziranih občinskih cest, občina pa že sedaj skrbi za ureditev 
vseh navedenih cest. Na račun kategorizacije bo vsaj del teh stroškov vzdrževanja pokritih iz strani 
države. Sprejet  je bil   
 
Sklep št. 175 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje. 
Odlok je v prilogi in sestavni del tega zapisnika ter se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Po tej točki je novinarka zapustila sejo.  
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K 7. točki dnevnega reda 
Obravnava Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kobilje za leto 2022 
 
Podžupan Pavel Horvat je povedal, da je Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 
Kobilje za leto 2022 obravnaval tudi odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ter predlagal 
občinskemu svetu sprejem letnega progama, saj ni sprememb glede na prejšnje leto, izvajalcu pa se z 
majem 2022 izteče koncesijska pogodba.  
 
Borut Bukovec je izpostavil problematiko odvoza odpadkov iz sv. Martina, kjer lastniki niso stalno 
prisotni in tako odpadki na odvoz čakajo nekaj dni. 
 
Nato je bil sprejeti 
 
Sklep št. 176 
Občinski svet občine Kobilje potrjuje podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kobilje za leto 2022 z dne 29.9.2021.   
 
K 8. in 9. točki dnevnega reda 
Predlogi in pobude, Razno 
 
Podžupan je podal poročilo o svojem delu, ki ga je opravljal v funkciji župana. Izpostavil je obnovo 
Domjanovega mosta, preplastitev državne ceste z ureditvijo bankin od vilic do konca vasi mimo h.št. 
224, izgradnjo kolesarske steze, sanacijo občinske ceste pri dovozih na kolesarsko stezo, ureditev 
namakalnega sistema na nogometnem igrišču, zamenjavo izolacije nad trgovino Kobilje 36, izgradnjo 
ločene veje za ogrevanje za stanovanje nad trgovino, odstranitev dreves na občinski parceli na sv. 
Martinu, ki motijo sosednjo privatno parcelo, opravljene razgovore s podjetjem »Back to the Village« 
(g. Robert Zupan) glede možnosti ureditve nove stanovanjske soseske… Zahvalil se je občinski upravi 
in svetnikom kakor tudi javnim delavcem za dobro sodelovanje.  
 
Nadalje je podžupan povedal, da je Društvo upokojencev podalo dve vlogi in sicer za povrnitev 
materialnih stroškov, ki so nastali pri postavitvi elektronskih tarč na strelišču v višini 349,30 € ter za 
povrnitev stroškov najetega limita in obrest v višini 416,46, ki so nastali pri projektu LAS Šport za vse 
generacije. Sprejeti je bil 
 
Sklep št. 177 
Društvu upokojencev Kobilje se odobri izredno nakazilo v višini 765,76 € za povrnitev dodatnih 
materialnih in bančnih stroškov, ki so jih imeli za realizacijo projekta LAS Šport za vse generacije.  
 
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET. 
 
Seja je končana ob 19.00 uri. 
 
Zapisala          Občine Kobilje 
Sabina Forstnerič                     Pavel Horvat, podžupan  

v funkciji župana 


