OBČINA KOBILJE
OBČINSKI SVET
Kobilje 35
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 2 579 92 20
E-mail: obcina@kobilje.si

Datum: 17.04.2012

ZAPISNIK
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 28.02 .2012 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Krivec Boštjan, Ferencek Tomaž, Emil
Bukovec, Darko Gjerek, Saša Fras, Pavel Horvat in Janez Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III Boštjan Horvat (zapisnikar), Milena
Ivanuša (ravnateljica OŠ Kobilje), Korošec Slavko (predsednik stranke DESUS)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Predlagani dnevni red:
1. Osnovna šola Kobilje
2. Predstavitev projektnega predloga RRP
3. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi RSR in volitve za članstvo v Razvojni svet
pomurske razvojne regije

Župan Stanko Gregorec v začetku pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in k
predlaganemu dnevnemu redu, ki je bil posredovan na vabilu za izredno sejo, predlaga 4.
točko dnevnega reda – prevzem javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v
režijo.
Predlagani spremenjeni dnevni red:
1. Osnovna šola Kobilje
2. Predstavitev projektnega predloga RRP
3. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi RSR in volitve za članstvo v Razvojni svet
pomurske razvojne regije
4. Prevzem javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v režijo

Župan vpraša svetnike ali imajo kakšno pripombo na dnevni red. Svetnik Pavel Horvat pove,
da ima pripombo na vabilo oz. na napačno naveden člen poslovnika na katerega se sklicuje
vabilo t.j. 5. odstavka 22. Svetovalec župana Boštjan Horvat pove, da je pri pripravi vabila
pozabil izbrisati omenjeni člen, kar pomeni da gre za administrativno napako, ki pa je glede
na dano situacijo, da se predlaga izredna dodatna točka na sami seji celo opravičljiva oz.
ustrezna. Predsednik statutarno pravne komisije Saša Fras pove, da se omenjeno lahko smatra
kot administrativna napaka kajti seja je bila sklicana po poslovniku in v predvidenih rokih.
Naloga sveta pa je da odloči o dnevnem redu oz. o dodatni izredni točki, ki jo predlaga župan.
Svetnik Pavel Horvat pove, da v primeru da se upošteva predvideni člen je potrebno sklepati o
dnevnem redu oz. o vsaki posamezni točki. Razvije se kratka debata na temo.
Župan Stanko Gregorec, da na glasovanje naslednji:
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Sklep št. 126
Potrdi se spremenjeni dnevni red.
1. Osnovna šola Kobilje
2. Predstavitev projektnega predloga RRP
3. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi RSR in volitve za članstvo v Razvojni svet
pomurske razvojne regije
4. Prevzem javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v režijo
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI ni bil
nihče. Sklep je sprejet.

K 1. točki dnevnega reda:
Osnovna šola Kobilje
Župan pozdravi ravnateljico Mileno Ivanuša in ji prepusti besedo. Ravnateljica pozdravi navzoče in
pojasni razlog za odsotnost na 7. redni seji Občinskega sveta občine Kobilje, na katero je bila vabljena
namreč na dan seje je bila službeno v Ljubljani, kjer je potekala predstavitev projekta v katerem
sodeluje tudi Osnovna šola Kobilje. Izpostavi, da je za 7. Redno sejo pripravila kratki dopis v katerem
je predstavila plan OŠ Kobilje in pozvala svetnike, da podajo vprašanja, ki bi jih zanimala oz. na
katere bi radi prejeli odgovore, z namenom, da bi lažje pripravila odgovore v sodelovanju s svojimi
strokovnimi službami. Ker pa na dopis, do seje ni prejela vprašanj pove, da morda na nekatera
vprašanja ne bo vedela/mogla takoj odgovoriti. Glede na to, da je bila s strani sveta izpostavljena
pobuda da se na eno izmed sej občinskega sveta povabi ravnateljica po obravnavana sistematizacija in
cene za vrtec, ravnateljica svetnikom najprej predstavi sam postopek priprave sistematizacija, ki se
pripravi po zakonu in predpisih, na podlagi povečanja vpisa otrok v vrtec. Na podlagi okoliščin je
prišlo do zakonske potrebe po dodatnem delovnem mestu istočasno pa je bila zaradi negativnega
zaključnega poročila povišana cena vrtca, ki je bila nazadnje povišana leta 2008. Svetnik Saša Fras
predstavi, da je bilo glavno vprašanje, na seji ko se je sprejemala sistematizacija v zvezi z delovnim
časom vrtca, kajti pojavilo se je vprašanje o možmosti, da bi bil vrtec odprt dlje časa in v kolikor bi bil
podaljšan ali bi bila sedanja sistematizacija zadostna oz. ali bi v tem primeru bila potrebna še dodatna
zaposlitev. Ravnateljica odgovori, da bi v primeru, podaljšanja delovnega časa vrtca, najverjetneje bila
potrebna nova sistematizacija in poseledično s tem novo delovno mesto. Svetnik Saša Fras izpostavi,
da sta se pojavila dva taka primera, ko so starši vpisali otroke v vrtce v drugo občino z obrazlago, da je
v vrtcu Kobilje prekratki delovni čas, sedaj pa glede na to, da je bila sprejeta nova sistematizacija se je
odprlo vprašanje ali bi lahko z novo sistematizacijo to spremenili. Ravnateljica odgovori, da je
trenutna sistematizacija usklajena z delovnim časom, ki je bil do sedaj. Svetnik Saša Fras vpraša kako
pa je z kakšno prerazporeditvijo iz šole, kar nebi pomenilo dodatne delovne sile oz. celotne osebe
ampak zgolj za zapolnitev te niše. Ravnateljica odgovori, da bi bila to varianta, ampak je potrebno
predhodno preveriti kako je to urejeno z zakonom o delovnih razmerjih zaradi povečanega obsega dela
vsekakor pa bi to imelo določene finančne posledice oz. višje stroške. Svetnik Saša Fras odgovori, da
bi ti stroški najverjetneje bili bistveno nižji kot pa če se za te namene zaposli celo osebo. Nadalje
izpostavi, da se je bila proledatika predstavljena ravno natak način in to je, da se delovni čas vrtca
lahko podalša, s tem da bi bila za to potrebna nova zaposlitev, kar je povezano z visokimi stroški za
občino, kar pa mladi starši niso hoteli povzročiti. Ravnateljica odgovori, da se glede te tem še nikoli ni
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nihče obrnil na njo. Svetnik Saša Fras odgovori, da je to razumljivo, kajti starši se najprej obračajo na
vzgojiteljice. Ravnateljica izpostavi še en problem, ki lahko nastane to je, da je posamezni otrok lahko
največ 9 ur na dan v vrtcu. Svetnik Saša Fras pove, da je to razumljivo predlaga pa, da se s strani vrtca
oz. osnovne šole pripravi predlo, ki bi bil stroškovno in tudi glede na potrebe staršev sprejemljiv.
Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi svetniki. Nadalje ravnateljica predstavi neljube
dogodke, ki so se zgodili v preteklosti, ki so jih sprožile nepreverjene govorice med starši in občani
glede kurjave v šoli ter dveh prostih dneh, ki si jih po zakonu šola lahko sama določi, kdaj jih bo
koristila. Na osovni šoli so se odločil, da zaradi nizkih temperatur izkoristijo dva prosta dneva, z
namenom, da se privarčuje na kurjavi in ne zaradi pomanjkanja energenta oz. zaradi neplačevanja
materialnih stroškov, enako so namreč naredile oz. se odločile tudi mnoge druge šole po Sloveniji.
Ravnateljica poudari, da sodelovanje med javnim zavodom Osnovno šolo Kobilje in Občino Kobilje
poteka korektno in se nastale težave rešujejo tekoče in v dobro vseh, obenem pa se zahvali vsem
navzočim, za hitro posredovanje v kočljivih zadevah. Nadelje ravneteljica izpostavi nekaj podobnih
primerov oz. očitkov, ko je bila šola krinično deležna kritike. En izmed takih primerov je bilo tudi
obdarovanje ob božiču, ko so nekateri starši izpostavili nezadovoljstvo nad darilom, ki so ga otroci
prejeli t.j. obisk kina in ogled filma. Razvije se kratka debata v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetnik
Pavel Horvat poudari, da gre občinski svet »naproti« potrebam šole in da vedno poskuša najti čim
boljšo pot za reševanje problemov oz. potreb javnega zavoda, tako so se na primer svetniki odpovedali
sejnini, da z namenom da se iz teh sredstev sofinancira nakup igral. Ravnateljica omenjeno potrdi in se
vsem svetnikom zahvali ter še enkrat povdari, da je sodelovanje med občino in šolo zares dobro in
primerno situaciji, v kateri je gospodarstvo, to je, da tudi sama šola poskuša najti načine za varčevanje
vendar nikoli na področjih ki bi vplivale na dobrobit otrok. Na tem mestu ravnateljica omeni, da gredo
letos otroci v šolo naravo in že sedaj prosi za plačilo stroškov prevoza. Obenem opozori, da je OŠ
Kobilje letos organizator medšolskega prometnega tekmovanja, ki bo v mesecu maju, občina Kobilje
mora imeti predstavnika za cestno prometno preventivo, ki bo sodeloval pri pripravah na tekmovanje.
Svetnik Pavel Horvat pove, da je bil to do sedaj Boštjan Vršič, za kar je bil sprejet tudi sklep potrebno
je samo preveriti za kakšno časovno obdobje je sprejet. Ravnateljica pove, da bodo v povezavi s tem
nastali tudi določeni stroški za priznanja, prehrano, obnovo igrišča in ureditev poligona, za kar že
sedaj naproša za finančno pomoč. Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se finančno ovrednoti program,
ki je bil posredovan navzočim hkrati pa naj se predstavi kakšni so varčevalni ukrepi šole. Ravnateljica
pove, da še ne vedo, koliko otrok se bo vpisalo v vrtec, kar lahko drastično spremeni finančno sliko,
bodo pa po vpisu pripravili finančni program javnega zavoda. Svetnik Pavel horvat vpraša koliko
sredstev zbere šola z oddajo telovadnico za rekreacijo občanov. Ravnateljica pove, da v tem trenutku
ne ve odgovor na to vprašanje vsekakor pa dvomi, da bi v primeru dviga cene bilo vprašanje če bi
imeli zapolnjeno. Svetnik Darko Gjerek vpraša ali je možna sprememba načina ogrevanja šole?
Svetovalec Boštjan Horvat pove, da potekajo pogovori v smeri, da bi se s projektom, ki ga občina
načrtuje v tovarni bila vzpostavljena tudi kotlovnica in bi blok, šola, tovarna in še mogoče nekatere
druge zgradbe v okolici imele skupno kurjavo. Povedano potrdi tudi ravnateljica izpostavi pa, da
največji problem predstavljajo okna, ki so velik vir izgube energije, kar pa je problem v dostih šolah,
saj so glede svetlobe določena zakonska merila, ki jih preverjajo tudi inšpektorji. Svetnik Pavel Horvat
pove, da se nekatere študije, kako privarčevati z energijo se dajo pridobiti brezplačno in predlaga, da
bi to opravila šola. Ravnateljica pove, da se bo o tem pozanimala in prosi za podobne predloge saj si
šola prizadeva, na vsakem koraku varčevati, kjer je le to možno. Svetnik Saša Fras pove, da je
dogodek, ki ga je ravnateljica tako dolgo opisovala, ne toliko zaradi samega dogodka kot je bil kritičen
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z načina komunikacije. Dejstvo je, da se je šola na hitro odločila ampak je Kobilje mala vas, ki deluje
po določenem principu t.j. vse kar se zgodi je nekako povezano z občino (kot ustanovo), čeprav to
vedno ni tako. Zato predlaga da v takih primerih kot je bil to, da se šola zapre za dva dni, kar ni kar
tako, mora biti prava informacija podana tudi občinski upravi pravočasno, da lahko le ta takoj reagira
in obvesti na krajevno običajen način. Ravnateljica pove, da za zadeva vsekakor ni mogoče obtoževati
občinske uprave, namreč na šoli so se za ta ukrep odločili na hitro, kar je v tem primeru najverjetneje
predstavljalo največji problem, kar pa takrat ni bilo mogoče predvideti. Svetnik Darko Gjerek pove, da
je kot svetnik ki ima edini otroke v šoli bil deležen na ta račun največ pritiska in vprašanj, na katera
sam ni vedel odgovora, kajti nedolgo pred dogodkom je bilo s strani občine na seji povedano, da ima
občina poravnane do šole vse obveznosti, nato pa je prejel informacije da temu naj nebi bilo tako. Zato
se je odločil da stanje preveri, kajti vsi svetniki skupaj z županom se trudijo v čim večji meri ugoditi
potrebam šole za kar so se kot že povedano odpovedali tudi sejninam. S prejetim odgovorom, ki je
dementiral govorice in je bilo potrjeno da ima občina poravnane vse obveznosti je lahko z pisnim
odgovorom dokazal staršem, ki so ga o tem spraševali. S tem se strinjajo tudi ostali svetniki. Svetnik
Saša Fras priporoči, da se v bodoče o nastalih spremembah v šoli obvesti občinsko upravo in občinski
svet, za boljšo komunikacijo oz. na morebitne govorice, ki sprožajo nesoglasja med občani. Župan se
s povedanim strinja in svetnike seznani z izborom javnih delavcev za šolo, za kar je občinska uprava
in šola prejela odgovor, da v sami občini ni primernih kandidatov in je bilo potrebno za to zaposliti
brezposelne iz drugih občin, kar bi lahko ponovno odprlo določene polemike ampak pove, da na to
koga izbrati občina praktično iz leta v leto izgublj pristojnost, ki jo vedno bolj prevzema zavod za
zaposlovanje. Nadalje župan svetnikom predstavi tudi, da bo prišlo do postavitve sončne elektrarne na
šoli, na razpis so se prijavili trije ponudniki in kdor bo dal najboljšo ponudbo bo sprejet, iz prihodka
ponudnika, pa bo sanirana tudi streho na telovadnici, ki že lep čas povzroča težave. Svetnik Boštjan
Krivec predlaga, da osnovna šola pripravi predloge investicij oz. nabor želja, ki jih posreduje svetu, ki
pa bo te predloge predebatiral in jih uskladil in umestil v svoje načrte t.j. proračun oz. rebalans.
Ravnateljica obljubi, da bo šola to naredila. Župan Stanko Gregorec se zahvali ravnateljici Mileni
Ivanuša za pojasnila in zaželi, še naprej dobro sodelovanje med javnim zavodom OŠ Kobilje in
Občino Kobilje.
Ravnateljica zapusti sejo ob 18.30 uri.
Župan Stanko Gregorec predlaga sprejem predloga sklepa, občinski svet je seznanjen s problematiko
in delovanjem, s poslovanjem Osnovne šole Kobilje.
Sklep št. 127
Občinski svet je seznanjen s problematiko in delovanjem, s poslovanjem Osnovne šole Kobilje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI ni bil
nihče. Sklep je sprejet.

K 2. točki dnevnega reda:
Predstavitev projektnega predloga RRP
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Župan Stanko Gregorec svetnike seznani, da so vsi projekti, ki so se prirpravljali na regionalni ravni so
bili poslani na SVLR in so po zadnjih informacijah tudi odobreni ter primerni za nadaljnjo pripravo.
Župan nadalje izpostavi, da je omenjeno gradivo, ki so ga svetniki prejeli k vabilo namenjeno zgolj v
seznanitev in ni niti slučajno dokončno in se bo v sodelovanju s svetom še razvijalo, če bo to potrebno,
prav iz tega razloga niso bili vabljeni predstaviniki RRA Mure in Pomurskega tenološkega parka.
Župan pove, da je projekt bil dobro sprejet na vseh ravneh izpostavi pa, da se bo celoten projekt
izvajal na območju Kobilja in nič v Murski Soboti, kot je bilo prvotno načrtovano. Objektu v Kobilju,
ki mu občinsa uprava že vse od takrat ko je prazen išče vsebino končno dobiva podobo in vsebino, s
katero bi lahko zaživel. Župan izpostavi tudi dopis, ki ga je posredoval svetnik Boštjan Krivec v
katerem le ta poda svoje mnenje, da je objekt ki se gradi nesmiseln in celo, da je novi projekt
nesmiseln na kvadrat kot žalitev, kot tudi obtožbo, da želi sam vsiliti projekt. Pove, da niti sam niti
občinska uprava ne vsiljujeta projekta, končni projekt je lahko povsem drugačen kar bo svetnikom
predstavljeno danes je zgolj predlog občinske uprave in če ni sprejemljiv za svetnike pa se bodo začeli
pripravljati drugi predlogi. Na koncu župan izpostavi še predloge svetnika Boštjana Krivca,
navedenega v dopisu, s katerimi se skoraj v celoti strinja in so v veliki meri načrtovani v projetku,
izpostavi le predlog selitve mekarne v tovarno za katero predlaga da se preseli k enemu izmed tistih
kmetov, ki pridelajo največ mleka. Predlogi svetnika Boštjana Krivca so naslednji:
1. OBRTNA CONA
• ureditev še ne prodanega dela OIC Kobilje, do te mere, da lahko potencialni investitor takoj
prične z gradnjo svojih objektov.
• Zasip zemljišča
• Izgradnja protipoplavne pregrade
• Izgradnja cestnih priključkov na državno cesto
• Izmera in izgradnja povezovalne ceste
2. TOVARNA
• Ureditev prostora za trgovino
• Ureditev prostora za mlekarno
• Ureditev prostorov za tehnološki park
• Ureditev prostora za ambulanto (splošna, zobozdravstvena)
3. PREOSTALA DELA
• Rušitev zadružnega doma
• Ureditev parkirišča na mestu zadružnega doma
• Ureditev poslovnih prostorov v »starem« skladišču (skladišče in pisarna Puhan)
• Ureditev kotlovnice na biomaso (demonstracijski center)
• Ureditev skladišča za biomaso (sekanci, peleti)
• Nakup stroja za proizvodnjo sekancev
• Izgradnja toplovodnega omrežja do objektov v občinski lasti (šola / vrtec, blok, gasilski dom –
v bistvu do novega kulturnega centra)
• Ureditev okolice
Župan pove, da je občinska uprava glede prostorov za ambilanto načrtovala kod naslednji korak t.j. ob
prostoru, starega skladišča, ki bi ga koristil podjetnik Puhan in bi predstavljal drugo fazo, saj je
postopek za to nekoliko bolj kompleksen t.j. ureditev koncesije in primernih interesentov. Svetnik
Boštjan Krivec izpostavi tudi stroške za vzpostavitev optičnega omrežja, ki je predviden v projektu,
čeprav je bilo na prejšnji redni seji govora o tem da bi ga vzpostavil telemach. Svetovalec župana
Boštjan Horvat pove, da je to rezervni načrt v primeru, da do dogovora nebi prišlo, ampak bo glede na
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dogajanje v zadnjem mesecu ta del najverjetneje izbrisan iz projekta. Župan potrdi povedano in
izpostavi, da želi UPC v mesecu marcu začeti z postavitvijo optike Dobrovnik – Kobilje za katero bo
potreboval služnost občine Dobrovnik. Z podžupanom in svetovalcem Boštjanom so na to temo bili
tudi na razgovoru pri županu občine Dobrovnik Marjanu Kardinaru, na katerem je bila izpostavljena
odločitev občinskega sveta in podano vprašanje ali obstajajo morda ovire pri izdaji služnosti. Župan
Marjan Kardinar je izpostavil, da bo moral dati odplačno služnost? Župan Stanko Gregorec pove, da je
odgovoril, da občina Kobilje gotovine nima in, da je občina Kobilje odstopila kvoto v vrednosti 60
tisoč EUR. Nadalje je Župan Marjan Kardinar predlagal, da bi bočina Dobrovnik za svoj projekt
potrebovala še kvoto v vrednosti 10 tisoč EUR. Župan Stanko Gregorec pove, da ga je na podlagi tega
obvestil, da mora o tem seznaniti občinski svet, ki bo nato o tem sklepal in podal odgovor oz.
odločitev. Svetnik Boštjan Krivec izpostavi, da je bilo na zadnji seji jasno povedano, kaj so tiste točke,
ki jih občinski svet občine Kobilje pričakuje za odstop kvote. Svetovalec župana Boštjan Horvat pove,
je odločitev bila v obliki kot povedano predstavljena županu občine Dobrovnik, ki pa zanj ni bila
povsem sprejemljiva in je zato predlagal kot je predstavil župan. Svetnik Boštjan Krivec pove, da je
vse kar je bilo povedano razumljivo ampak, da je bil sprejeti sklep drugačen. Svetnik Saša Fras pove,
da je njegovo mnenje preprosto, če ga nekdo danes vpraša če naj se v te namene odstopi še dodatne
kvote v višini ''50.000,00 EUR'' bi bil njegov odgovor DA tako, da do za odstop dodatne kvote v višini
''10.000,00 EUR'' sigurno glasoval za če bi zaradi tega prišlo do realizacije, kajti to je najpomembnejši
projekt, ki ga občina Kobilje potrebuje. Svetnik Pavel Horvat pove, da je bolj na strani svetnika
Boštjana Krivca. Svetniki Tomaž Ferencek, Darko Gjerek, Emil bukovec in Janez Gašparič povejo, da
so bolj na strani svetnika Saše Frasa. Razvije se razprava v kateri sodelujejo vsi navzoči, ki poudarijo,
da naj občina Dobrovnik najprej pisno potrdi sprejem predloga, ki jim ga je občina Kobilje
posredovala o odstopljeni kvoti in naj podajo še morebitni dodatni predlog na kar župan obljubi, da
bodo o poteku svetniki obveščeni na naslednji seji. Svetnik Pavel Horvat predlaga, da se izvajalcu
predlaga, da naj izvede tudi odcep proti hribu ''Čerteg'', ki se zaključi pri zadnji hiši. Župan ponovno
odpre debato na temo predstavitve projektnega predloga. Izpostavi, da ga je SVLR izpostavil kot
vzorčnega za intraregijsko sodelovanje. Na podlagi že prej povedanega pove, da je predvidena obnova
tovarne in rušitev trenutne občinske zgradbe izgradnja kotlovnice na biomaso glede na razpoložljiva
sredstva in možnosti v razpisu se lahko vključi tudi sanacija OIC (občinska uprava pridobiva za to
dodatne ponudbe). Svetnik Boštjan Krivec izpostavi, da je predhodno potrebno preveriti, kaj pomeni
komunalno opremiti namreč glede na zadnje informacije sam zavoz najverjetneje ni mogoče opredeliti
kot komunalno opremljanje. Razvije se kratka debata na to temo. Svetovalec Boštjan Horvat pojasni,
da se mehke vsebine delijo na dva dela:
1. Delovni paket 3 (DP3) VZPOSTAVITEV IZOBRAŽEVALNO-DEMONSTRACIJSKEGA
CENTRA (Strošek izvedbe vseh outputov DP3: 120.000 EUR + DDV)
Namen delovnega paketa je priprava in izvedba izobraževalnega programa v kombinaciji z
vzpostavljenimi prostori DP1 in nabavljeno opremo DP2. Aktivnosti bodo vezane na strokovno
teoretično in praktično usposabljanje dveh tematskih sklopov:
Tematski sklop 1: Teoretično in praktično usposabljanje za kvalifikacijo predelovalca v
prehrambene turistično-kmetijske izdelke višje dodane vrednosti (sestavljen iz 6 vsebinskih
modulov)
Tematski sklop 2: Postani podjetnik (sestavljen iz 4 vsebinskih modulov)
2. Delovni paket 4 (DP4) NABOR PODJETNIŠKIH IDEJ in RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV
V POVEZAVI Z ŽIVILSKO INDUSTRIJO (Strošek izvedbe vseh outputov DP4: 240.000
EUR)
Na podlagi promocijskih aktivnosti in individualnih sestankov se bo opravil nabor poslovnih idej. V
skladu s pripravljenimi kriteriji se bo ideje selekcioniralo in izbralo 10 najbolj perspektivnih projektov
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za katere se bo oblikovalo delovne skupine v okviru katerih se bodo izvajale aktivnosti razvoja novih
produktov in tehnologij v povezavi z živilsko industrijo. Gre za aplikativno delo, kjer se bo
zainteresiranemu posamezniku ali skupini pomagalo pri razvoju novega produkta ali tehnologije s
strani internega osebja partnerjev oz upravičencev in s strani zunanjih strokovnjakov, ki se jih bo
izbralo v skladu z ZJN. V okviru tega delovnega sklopa bo vsak nosilec poslovne ideje dobil
strokovno pomoč pri razvoju ideje do faze pripravljenega produkta za trženje. V ta namen se bo za
financiranje zunanjih strokovnjakov (testiranja, raziskave, laboratorijske meritve, certificiranje,
patentiranje, design izdelka, ipd) oblikovala shema v višini 150.000 EUR kjer se bo izbranim (vsaj) 15
projektom financiralo stroške zunanjih izvajalcev razvoja produkta ali tehnologije. Nosilci poslovnih
idej vseh izbranih 15 projektov bodo pripravili poslovne načrte in vsaj 10 jih bo ustanovilo novo
podjetje.
Nadalje svetovalec župana svetnike vpraša na kakšen način oz. za koliko bi predlagali, da naj se
zmanjša mehki del projekta glede na predloge, ki jih je občinska uprava s strani svetnikov prejela
glede tega. Razvije se kratka debata. Svetnik Saša Fras predlaga, da se vodenje projekta prepusti RRA
Muri, doda pa se postavka, ki omogoča dodatno zaposlitev pri pomoči vodenja administracije projekta,
stroške zaposlitve, pa bi prenesli na občino Kobilje kar bi za 2 leti zagotovilo dodatno zaposlitev.
Nadalje izpostavi, da je skeptičen kar se tiče sanacije OIC Kobilje in upravičenosti v projektu, kar bo
predhodno potrebno še preveriti in iskati način kako sanacijo vključiti v projekt. Izpostavi, da mu je
bilo v projektu zelo všeč da je vključena tudi oprema in zajema celotno potrebno laboratorijsko
opremo za analizo vseh živilskih izdelkov in pripravo živil. Svetnik Boštjan Krivec izpostavi, da ga
skrbi, kaj bo v primeru, če zavod za analizo zaide v finančne težave. Svetovalec župana Boštjan
Horvat mu na to odgovori, da to občine in samega projekta ne bremeni, namreč to je čisto samostojni
zavod, ki je neodvisen od projekta in bo prestavljal zgolj podnajemnika prostorov. Razvije se kratka
debata v kateri sodelujejo vsi svetniki. Svetnik Darko Gjerek vpraša kako je z hipoteko na zadružnem
domu ali vpliva to na sam projekt? Župan Stanko Gregorec pove, da se bo potrebno čim prej ukvarjati
z odpravo hipoteke na zadružnem domu, v kolikor se želi nadaljevati s projektom, ki vključuje
zadružni dom. Svetnik Darko Gjerek vpraša ali bo v primeru, da se svet odloči za pojekt o tem še
odločal zbor občanov? Župan odgovori, da je glede na to za kakšni projekt gre, bi bilo to smiselno. S
tem se strinjajo tudi vsi ostali svetniki. Svetovalec Boštjan Horvat predstavi odgovore, ki jih je prejela
občinska uprava na temo DDV pri projektu, ki so v vsem primerih bili enaki t.j. da v kolikor si občina
sama obračuna DDV in bo v najemu imela podjetnike, ki ne bodo davčni zavezanec, je velika
verjetnost, da je DDV potrebno vračati. Ostale občine, ki so bile omenjene v preteklosti, ki so si lahko
obračunale DDV na projektih so imele povsem drugačne projekte npr. občina Moravske Toplice so
imele projekt OAZA Zdravja, kjer polovico prostorov koristi komunalno podjetje polovico pa društva
in tako so uveljavljali zgolj polovico DDV-ja v projektu kot upravičen strošek. Na temo se razvije
kratka debata.. Svetnik Boštjan krivec izpostavi dilemo glede RRA Mure, ki bo v primeru, da so oni
vodja projekta lahko izbirali hišne izvajalce, kar pomeni posledično višje stroške. Svetovalec župana
III Boštjan Hrovat pove, da ta dilema ni potrebna, saj bo občina Kobilje sodelovala pri vseh postopkih,
tako pri pripravi razpisne dokumentacije kot tudi samem izboru izvajalcev kar se bo zapisalo tudi pri
projektni dokumentaciji. Svetnik Pavel Horvat – pove,da je mnenja, da je preveč mehkih vsebin,
omenjeno je, da mora delovati 10 podjetij in kaj se zgodi, v kolikor jih nebo toliko ali bo v tem
primeru potem primeru vračati denar in do kdaj mora biti projekt pripravljen? Svetovalec župana
Boštjan Horvat pove, da bodo cilji in merila nastavljeni tako, da bodo dosegljivi. Svetnik Saša Fras
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povzame, da je tu predvidena pomoč, v tem primeru se iščejo ideje živilske industrije, predelave in
bodo določeni tudi kriteriji. Postavljena bo strokovna ocenjevalna komisija, ki bo izbrala deset
najboljših idej, v kolikor ne bo izbranih deset idej oz. nebo delovalo deset podjetij, iz tega dela
celotnega denarja ne bo proporcionalno glede na to koliko bo izvedeno. Svetovalec Boštjan Horvat –
projekt mora biti pripravljen predvidoma do oktobra, vendar trenutno še niso izdani projektni pogoji.
Glede na to, da ni dodatnih vprašanj župan Stanko Gregorec prebere predloge sklepov:
PREDLOG SKLEPA 1:
Občinski svet je seznanjen s projektnim predlogom in se z njim strinja.
PREDLOG SKLEPA 2:
Občinski svet je seznanjen s projektnim predlogom in se z njim strinja, predlaga pa naslednje
dopolnitve vključi se obrtna cona, dodatna zaposlitev, ogrevanje, manj mehkih vsebin, upošteva se
tradicija lesa.
PREDLOG SKLEPA 3:
Občinski svet je seznanjen s projektnim predlogom in se z njim ne strinja. Do (določi se datum)
občinski svet pripravi nove projektne predloge v skladu z pogoji javnega poziva.
Na podlagi debate župan da na glasovanje naslednji:
Sklep št. 128
Sprejme se predlog sklepa 2:Občinski svet je seznanjen s projektnim predlogom in se z njim strinja,
predlaga pa naslednje dopolnitve vključi se obrtna cona, dodatna zaposlitev, ogrevanje, manj
mehkih vsebin do 1/3, upošteva se tradicija lesa.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI ni bil
nihče. Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi RSR in volitve za članstvo v Razvojni svet pomurske
razvojne regije
Župan Stanko Gregorec – Pomurska razvojna regija in predsedstvo je obravnavalo že prečiščeno
besedilo odloka, ki ga mora sprejeti 2/3 občinskih svetov, da je odlok sprejet. Izpostavi, da so svetniki
dobili tudi glasovnico za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije, ki jih mora občina prav
tako izvesti.
Svetnik Saša Fras – potek glasovanja mora biti v skladu s poslovnikom občinskega sveta, predsedujoči
seje župan Stanko Gregorec je predsednik komisije, ki predlaga še dva člana, ki bosta pomagala šteti
glasovnice, določi se čas glasovanja, začetek glasovanja in konec glasovanja, svetovalec Boštjan mora
glasovnice žigosati in napisati zapisnik o poteku glasovanja, ki je poseben del tega zapisnika.
Glasovnice in zapisnik morajo biti zapečateni, v primeru kontrole se odpre v prisotnosti predsednika in
članov komisije. Župan Stanko Gregorec predlaga za člana Emila Bukovec in Saša Fras, ki sprejmeta
članstvo.
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Sklep št. 129
Občinski svet občine Kobilje sprejema odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI ni bil
nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 130
Sprejme se sklep o tri članski komisija za volitve članov razvojnega sveta Pomurske regije, za
predsednika župan Stanko Gregorec, za člana Emil Bukovec in Saša Fras.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI ni bil
nihče. Sklep je sprejet.
Izvedejo se volitve članov razvojnega sveta Pomurske regije.

K 4. točki dnevnega reda:
Prevzem javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v režijo
Župan Stanko Gregorec prebere obvestilo Komunale Lendava, ki ga je občinska uprava prejela dne
22.02.2012 v katerem je navedeno, da zaradi težkih razmer na trgu in finančne blokade oz. rezervacije
sredstev na TRR podjetja Komunale Lendava s strani CEROP Puconci, seznanja Občino Kobilje z
dejstvom, da z dnem 01.03.2012 preneha z izvajanjem storitve prevoza in zbiranja odpadkov. Zato
prosijo, da v skladu z pozitivno zakonodajo občina uredi oz. poskrbi za odvoz in zbiranje odpadkov. V
dopisu je bilo navedeno šre, da je Komunala Lendava pripravljena pomagati novemu izvajalcu pri
vključitvi v delo.
Župan Stanko Gregorec pove, da so se Občine Črenšovci, Turnišče, Dobrovnik, KobiljeŽe nekajkrat
sestale in sodelujejo v konzorciju izbire podelitve koncesije za odvoz in zbiranje odpadkov novemu
koncesionarju, na katerega sta se prijavili podjetji Komunala Lendava in Saubermacher komunala
Murska Sobota.
Zaradi odpovedi, je občina prisiljena, da sprejme sklep o prevzemu javne službe zbiranja in

prevoza komunalnih odpadkov v režijo.
Saubermacher komunala Murska Sobota je pripravljena za prehodno obdobje dokler se ne izbere
koncesionar za prevoz in zbiranje odpadkov, prevzeti odvoz in zbiranje odpadkov po urniku in enaki
ceni, kot ga je dala Komunala Lendava.
Župan Stanko Gregorec predlaga v potrditev naslednji:
Sklep št. 131
Občinski svet je na 6. izredni seji dne 28.02.2012 sprejel naslednji sklep o prevzemu javne službe
zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v režijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI ni bil
nihče. Sklep je sprejet.
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Seja končana ob 20.30 uri.

Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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POSEBNI DEL
OBČINSKI SVET
OBČINE KOBILJE
ZAPISNIK

Komisije o ugotovitvi izida glasovanja o kandidatni listi za volitve članov Razvojnega
sveta pomurske regije z dne 28.02.2012 v sejni sobi Občine Kobilje
Na 6. Izredni seji sveta so bili potrjeni naslednji:
Člani komisije:
1. Stanko GREGOREC, predsednik
2. Saša FRAS, član
3. Emil BUKOVEC, član
Na 6. izredni seji sveta dne 28.02.2012 je bilo prisotnih 7 članov občinskega svetnika.
Članom občinskega sveta so bile razdeljene glasovnice po abecednem vrstnem redu in se na
seznamu prisotnih članov občinskega sveta označevalo, kateri član je prejel glasovnico.
Glasovalo se je v sejni sobi, kjer je bila zagotovljena tajnost glasovanja.
Ugotovitve izida glasovanja:
-

Število razdeljenih glasovnic: 7
Število oddanih glasovnic: 7
Število neveljavnih glasovnic: -

-

Število glasov ≫ZA≪ : 7

-

Število glasov ≫PROTI≪ : 0

Ugotovi se, da je predlog kandidatne liste za volitve članov Razvojnega sveta pomurske regije
izglasovan.
Zapisal:
Boštjan Horvat
Svetovalec župana III

Župan:
Stanko Gregorec
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