OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Dne: 28.05.2018

ZAPISNIK
2. dopisne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki je bila izvedena 25.05.2018
Dne 22.05.2018 je bilo vsem članom Občinskega sveta občine Kobilje, preko občinske uprave
posredovano vabilo (vsem v elektronski obliki na e-mail) in gradivo za dopisno sejo sveta, ki
je vključevalo tudi sledeči dnevni red:
1. Soglasje k podaljšanju roka za realizacijo programa izvajanja dejavnosti na lokaciji
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da so člani občinskega sveta imeli
možnost, da izpolnjeno glasovnico dopisne seje najkasneje do petka, 25.05.2018, do 12. ure
ali jih posredovali po faxu št. +386 8 387 13 90, po elektronski pošti na e-naslov:
obcina@kobilje.si oziroma glasovnico oddali na občinski upravi.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jani Gašparič, Tomaž Ferencek, Darko Gjerek,
Pavel Horvat, Leon Ferencek, Janez Laci,
K 1. točki dnevnega reda
Soglasje k podaljšanju roka za realizacijo programa izvajanja dejavnosti na lokaciji
V skladu z 6. členom prodajne pogodbe št. SV 556/2016 in 1. členom Aneksa št. 1 k omenjeni
pogodbi je občinska uprava dne 07.05.2018 poklicala kupca k obrazložitvi glede
izpolnjevanja zavez prodajne pogodbe in aneksa k pogodbi. 15.05.2018 smo strani kupca
prejeli kratko obrazložitev in prošnjo za podaljšanje roka za otvoritev.
Sklep 247:
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) je
Občinski svet Občine Kobilje na svoji 2. dopisni seji, dne 25.07.2018 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Kobilje potrjuje spremembo datuma začetka izvajanja dejavnosti, ki je
določen v 6. členu prodajne pogodbe SV556/2017 in 1. členu Aneksa št. 1 k pogodbi, nov rok
je 30.09.2018.
II.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 7, PROTI: 0. Sklep je sprejet.

Zapisal:
Boštjan HORVAT

Župan
Robert ŠČAP

