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Datum: 21.11.2013 

 

 

ZAPISNIK 

 

 16. izredne seje Občinskega sveta občine Kobilje, 

ki se je pričela 28. oktobra 2013 ob 17. uri  

v sejni sobi občine Kobilje 

 

 

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

Boštjan Krivec 

 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III. Boštjan Horvat, Vera Nemec 

(zapisnikar) 

 

ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Saša Fras, Tomaž Ferencek, Janez Gašparič   

 

SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec 

 

Župan Stanko Gregorec v začetku pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in  predlaga v 

sprejem točko predlaganega dnevnega reda. 

 

Predlagani dnevni red:  

1. Sklep o soglasju k najemu kratkoročnega (premostitvenega) kredita za namen 

zagotovitve sredstev za financiranje projektov za koriščenje deleža sredstev 

občine za sofinanciranje po zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2013  

 

Sklep št. 307 

Občinski svet soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani, PROTI  ni bil 

nihče.  Sklep je sprejet. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Sklep o soglasju k najemu kratkoročnega (premostitvenega) kredita za namen zagotovitve 

sredstev za financiranje projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje po 

zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2013  

 

Župan Stanko Gregorec obrazloži nujnost sklica izredne seje in sicer, zaradi potrditve sklepa 

o soglasju k najemu kratkoročnega kredita.  V gradivu za sejo sta bili posredovani ponudbi za 

najem kredita Deželne banke in NLB, sklepi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

za sofinanciranje projektov in odgovor mag. Rado Klančarja, ki je zagotovil, da bodo oddana 

dokazila o izplačilu računov do 27.11.2013 izplačana s strani MGRT do konec leta 2013.  
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Župan Stanko Gregorec predlaga v sprejem naslednji sklep: 

 

Sklep št. 308 

Občinski svet občine Kobilje daje soglasje k najetju kratkoročnega kredita v višini 

50.000 EUR ki bo odplačan najpozneje do 31.12.2013 za premoščanje zamika izplačila 

sofinancerskega deleža sredstev občine za sofinanciranje po zakonu o financiranju občin 

(ZFO-1) v letu 2013. 

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani občinskega sveta. ZA so glasovali 4 člani, PROTI  ni bil 

nihče.  Sklep je sprejet. 

 

Župan Stanko Gregorec obvesti navzoče, da je bila posredovana na Ribniški sklad, 

informativna vloga za najem dolgoročnega kredita za financiranje projekta RIC in da se 

05.11.2013 občinska uprava sestane s predstavniki podjetja BISOL in izvajalci del sončne 

elektrarne na strehi OŠ, zaradi odprave napak (zamakanja). 

 

 

Seja končana ob 17.40.  

 

 

 

 

Zapisala:        Župan 

Vera Nemec        Stanko Gregorec  

 


