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Datum: 16.06.2013 

 

 

ZAPISNIK 

14. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, 

ki se je pričela dne 13.06 .2013 ob 20.  uri 

v sejni sobi Občine Kobilje 

 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Tomaž Ferencek, Emil Bukovec, Darko Gjerek, 

Pavel Horvat, Janez Gašparič  

 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III  Boštjan Horvat (zapisnikar) 

 

ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec in Saša Fras 

 

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. Razrešitev hipotekarne zadeve do Komercialne banke Triglav d.d. – v stečaju 

 

Sklep št. 275 

Občinski svet soglasno potrdi predlagani dnevni red. 

 

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

ni bil nihče.  Sklep je sprejet. 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Razrešitev hipotekarne zadeve do Komercialne banke Triglav d.d. – v stečaju 

 

Župan Stanko Gregorec na kratko predstavi Sklep ki ga je prejela Občinska uprava v zadeve 

hipotekarne zadeve do Komercialne banke Triglav d.d. – v stečaju, ki je ugotila pritožbi, ki jo 

je podala Občina Kobilje v zadevi hipoteka nogometno igrišče Kobilje. Kar pomeni, da mora 

občina plačati samo glavnico t.j. 8.563,44 EUR in stroške izvršilnega postopka v višini 233,52 

EUR. Podan je bil 8 dnevni plačilni rok. Občinska uprava je mnenja, da mora občina Kobilje 

zaadevo v čim krajšem možnem času realizirati, kar je razlog za sklic 14 izredne seje v 

skrajnem roku.   

 

Razvije se kratka debata, v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetnik Darko Gjerek predlaga, da 

se po razrešitvi omenjene zadeve poda informacija o tem na internem kanalu, kjer se navede, 

da je zadeva končno urejena prav kot tudi lizing na Zadružnem domu. S čimer se strinjajo vsi 

svetniki. 
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Župan da na glasovanje naslednji 

 

Sklep št. 276  

Občinski svet občine Kobilje daje soglasje, da občina Kobilje plača upniku Komercialna 

banka Triglav d.d. – v stečaju znesek v vrednosti 8.563,44 EUR glavnice na podlagi sklepa 

In 33/2013 in stroške izvršilnega postopka, odmerjene na 233,52 EUR 

 

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

ni bil nihče.  Sklep je sprejet. 

 

Seja končana ob 21.00 uri. 

 

 

Zapisal:        Župan 

Boštjan Horvat       Stanko Gregorec  

 

 


