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Dne: 03.09.2013 

 

 

Z A P I S N I K 

9. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje, 

ki je bila izvedena 05.07.2013 

 

 

Dne 03.07.2012 je bilo vsem članom Občinskega sveta občine Kobilje, preko občinske uprave 

posredovano vabilo in gradivo za dopisno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sledeči dnevni red: 

 

1. Sprejem IP za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem A  

 

Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli 

možnost, da izpolnjeni glasovnici dopisne seje najkasneje do petka, 05.07.2013, do 12. ure, 

posredujejo po faxu št. +386 8 387 13 90, po elektronski pošti na e-naslov: obcina@kobilje.si 

oziroma svojo odločitev sporočijo na telefonsko št. + 386 40 743 324.  

 

Na podlagi navedenega sta 2 člana občinskega sveta posredovala svojo odločitev na e-naslov 

občine, 4 člani so svojo odločitev sporočili po telefonu 1 član pa je glasovnico oddal osebno 

na občinski upravi.  

  

K 1. točki dnevnega reda  

S strani koordinatorja in vodje projekta Pomurski vodovod je občinska uprava občine Kobilje 

prejela navodilo, da morajo v čim krajšem možnem času vse občine v sistemu A sprejeti IP za 

projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem A, ki je predpogoj za sklenitev sofinancerske 

pogodbe z MKO. Sam sprejem IP ne vpliva na proračun občine. Glede na to, je župan občine 

Kobilje sklical 9. dopisno sejo Občinskega sveta občine Kobile. 

 

Svetnik Boštjan Krivec izpostavi oz. opozori Občinsko upravo, da ponovno preveri ali je 

takšen sklep v Občini Kobilje sploh možno sprejeti na dopisni seji. 

 

Člani Občinskega sveta so se do predlogov sklepa opredelili z glasovanjem in sicer: 

 

Sklep št. 287:  

Občinski svet občine Kobilje sprejme IP za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem A:  

 

Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0 Sklep JE SPREJET. 

 

 

Zapisal:        Župan 

Boštjan Horvat       Stanko Gregorec  
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