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: 11.12.2012
ZAPISNIK
10. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
sklicane na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kobilje,
ki se je pričela dne 17.10 .2012 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Tomaž Ferencek, Emil
Bukovec, Darko Gjerek, Pavel Horvat, Janez Gašparič in Saša Fras
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Svetovalec župana III Boštjan Horvat, predsednik NO
Robert Ščap, Vera Nemec (zapisnikar)
SEJO VODIL: župan Stanko Gregorec
Župan Stanko Gregorec pozdravi vse prisotne in zaželi prijetno počutje v novih občinskih
prostorih Centra za izvajanje kulturnih dejavnosti, ugotovi sklepčnost in predlaga v sprejem
točki predlaganega dnevnega reda.
Predlagani dnevni red:
1. Izvedba postopka volitev za predstavnika občine Kobilje v volilno telo za volitve
člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta
2. Predstavitev usklajevanj na projektu Regijski inovacijski center (v skladu s
sklepom št. 128)
Sklep št. 193
Občinski svet soglasno potrdi predlagani dnevni red.
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:
Izvedba postopka volitev za predstavnika občine Kobilje v volilno telo za volitve člana
državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta
Župan Stanko Gregorec preda besedo predlagatelju predsedniku Statutarno pravne
komisije občine Kobilje Saši Frasu. Občinski svet Občine Kobilje je na 10. redni seji dne
03.10.2012 sprejel Pravila za izvolitev predstavnikov lokalnih skupnosti v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta (v nadaljevanju:
pravila). V skladu s 5. čl. Pravil predlog za kandidata za elektorja oz. za kandidata za
državni svet, lahko predlaga vsak član občinskega sveta Občine Kobilje ali vsaka
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svetniška skupina oz. lista, katere predstavniki so bili izvoljeni na zadnjih lokalnih
volitvah v Občinski svet Občine Kobilje. V 6. čl. Pravil je določeno, da predlagatelji iz
prejšnjega člena lahko predlagajo enega elektorja in enega kandidata za člana Državnega
sveta. Obenem je v 6. členu Pravil vsebovano določilo o tem, da morajo predloge z osebnimi
podatki kandidatov za elektorja oz. za člana Državnega sveta in soglasjem kandidatov pisno
posredovati predlagatelji Statutarno pravni komisiji občine Kobilje (v nadaljevanju: komisija).
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu, ločeno za
elektorja in za člana Državnega sveta. Občinski svet Občine Kobilje voli elektorja in
kandidata za člana Državnega sveta s tajnim glasovanjem na občinskem svetu. Izvoljen je
kandidat, ki je prejel največ glasov.
Statutarno pravna komisija občine Kobilje je na svoji redni seji dne 11.10.2012 obravnavala
prispele vloge za izvolitev za elektorja in za določitev kandidata za člana Državnega sveta ter
sestavila seznam predlaganih kandidatov, (pri katerih so bili predlogi predlagateljev popolni)
po abecednem vrstnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta.
Predlogi za elektorje občine Kobilje:
Svetnik Pavel Horvat je predlagal za elektorja Roberta Ščapa, Kobilje 233, 9227 Kobilje.
Pisni predlog je bil prejet na občini Kobilje 5. 10. 2012 ob 9.00. Dodano je pisno soglasje
kandidata za elektorja Roberta Ščapa, ki je bilo prejeto na občini Kobilje 5. 10. 2012 ob 9.00.
Svetnik Tomaž Ferencek je predlagal za elektorja Saša Frasa, Kobilje 16a, 9227 Kobilje.
Pisni predlog je bil prejet na občini Kobilje dne 10. 10. 2012 ob 10. uri. Dodano je pisno
soglasje kandidata za elektorja Saše Fras-a, ki je bilo prejeto na občini 10. 10. 2012 ob 9.45.
Člani komisije so soglasno ugotovili, da oba predloga izpolnjujeta vse pogoje in sta bila
pravočasno vložena.
Komisija je pripravila abecedni seznam kandidatov za elektorje kot sledi:
1. SAŠA FRAS, KOBILJE 16A, 9227 KOBILJE, ROJEN 18. 05. 1975
2. ROBERT ŠČAP, KOBILJE 233, 9227 KOBILJE, ROJEN 06. 07. 1967

Predlogi za predstavnika občine Kobilje v državnem svetu:
Svetnik Pavel Horvat je predlagal za kandidata občine Kobilje, Marjana Maučeca, Gančani
80, 9231 Beltinci. Pisni predlog je bil prejet na občini Kobilje 5. 10. 2012 ob 9.00.
Kandidaturi je dodano pisno soglasje kandidata, ki je prispelo na Občino Kobilje 25. 9. 2012.
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Svetnik Saša Fras je predlagal za kandidata občine Kobilje, Alojza Glavača, Sebeborci 84,
9226 Moravske Toplice . Pisni predlog je bil prejet na občini. Člani komisije so pregledali vse
pisne predloge, ki so prispeli na občino Kobilje 10.10.2012 ob 9.45. Kandidaturi je dodano
pisno soglasje kandidata, ki je prispelo na Občino Kobilje 19. 9. 2012.

Člani komisije soglasno ugotovijo, da sta obe kandidaturi popolni in sta pravočasno prispeli
na občino Kobilje.
Na občino Kobilje je 20. 9. 2012 prispelo tudi soglasje h kandidaturi, ki ga je poslal Marjan
Kardinar, Dobrovnik 160, 9223 Dobrovnik.
Komisija je soglasno ugotovila, da soglasju ni priložen pisni predlog, ki bi ga lahko vložil
eden izmed svetnikov občine Kobilje ali svetniška skupina, kar pomeni, da je kandidatura
nepopolna in se zavrže.
Komisija je pripravila abecedni seznam kandidatov za člana Državnega sveta Slovenije kot
sledi:
1. ALOJZ GLAVAČ, SEBEBORCI 84, 9226 MORAVSKE TOPLICE, ROJEN 20.10.
1960
2. MARJAN MAUČEC, GANČANI 80, 9231 BELTINCI, ROJEN 06. 04. 1959
Svetnik Darko Gjerek pove, da ga je presenetilo ne zanimanje kandidatov za člana državnega
sveta Slovenije, saj so se v drugih občinah predstavljali, v občini Kobilje pa ne. Med drugim,
je ena izmed občin izjavila, da ne bodo imeli volitve za člana Državnega sveta.
Svetnik Saša Fras – to je občina Hodoš, ki se je odločila, da bo podprla kandidata, ki bo dobil
kandidaturo. V razmislek pove podatek, da kandidat Marjan Maučec v svoji občini ni dobil
podpore, kar nekaj pove in v preteklih štirih letih za občino Kobilje ni storil nič odmevnega.
Med drugim poudari, da v primeru, da bi bil izvoljen za elektorja bi lahko marsikaj postoril za
občino Kobilje.
Župan Stanko Gregorec – s kandidati za člana državnega sveta Slovenije, smo bili v kontaktu,
vendar noben kandidat ni izrazil želje, da bi se predstavil oz. povedal, kaj lahko stori za
občino Kobilje. Po kratki razpravi, župan predlaga, da se pristopi k izvedbi tajnih volitev za
elektorja -predstavnika v volilno telo za volitve kandidatov za člana Državnega sveta in za
kandidata za volitve v Državni svet.
Svetniki posamično glasujejo in odložijo glasovnice v glasovno škatlo. Po končanem
glasovanju, statutarno pravna komisija občine Kobilje v sestavi predsednika Saša Frasa in
člana Pavla Horvata ter Janeza Gašpariča prešteje glasovnice in poda poročilo županu Stanku
Gregorecu, ki poda ugotovitve izida glasovanja:
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Za elektorja-predstavnika v volilno telo za volitve kandidatov za člana Državnega sveta je
bilo:
- Število razdeljenih glasovnic: 7
- Število oddanih glasovnic: 7
- Število neveljavnih glasovnic: Kandidata (po vrstnem redu kot navedeno na glasovnici) sta prejela naslednje število glasov:
1. SAŠA FRAS, Rojen 18.05.1975, KOBILJE 16A, 9227 KOBILJE
Število prejetih glasov: 3
2.

ROBERT ŠČAP, Rojen 06.07.1967 KOBILJE 233, 9227 KOBILJE

Število prejetih glasov: 4
Ugotovi se, da je izvoljen kandidat za elektorja-predstavnika v volilno telo za volitve
kandidatov za člana Državnega sveta ROBERT ŠČAP, Rojen 06.07.1967 KOBILJE 233,
9227 KOBILJE, ki je prejel 4 glasove.
Za kandidata za volitve v Državni svet je bilo:
- Število razdeljenih glasovnic: 7
- Število oddanih glasovnic: 7
- Število neveljavnih glasovnic: Kandidata (po vrstnem redu kot navedeno na glasovnici) sta prejela naslednje število glasov:
1. ALOJZ GLAVAČ, Rojen 20.10.1960 SEBEBORCI 84, 9226 MORAVSKE TOPLICE
Število prejetih glasov: 2

2. MARJAN MAUČEC, Rojen 06.04.1959 GANČANI 80, 9231 BELTINCI
Število prejetih glasov: 5
Ugotovi se, da je izvoljen kandidat za volitve v Državni svet MARJAN MAUČEC, Rojen
06.04.1959 GANČANI 80, 9231 BELTINCI, ki je prejel 5 glasov.
Sklep št. 194
Za elektorja-predstavnika v volilno telo za volitve kandidatov za člana Državnega sveta je
bil na 10. Izredni seji Občinskega sveta Kobilje dne 17.10.2012 izvoljena naslednja oseba:
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ROBERT ŠČAP, Rojen 06.07.1967 KOBILJE 233, 9227 KOBILJE
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Sklep št. 195
Za kandidata za volitve v Državni svet je Občinski svet Občine Kobilje na 10. izredni seji
Občinskega sveta Kobilje dne 17.10.2012 izvolil osebo:
MARJAN MAUČEC, Rojen 06.04.1959 GANČANI 80, 9231 BELTINCI
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 usklajevanj na projektu Regijski inovacijski center (v skladu s sklepom št. 128)
Župan na kratko predstavi projektni predlog izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa Pomurske regije. Projekt RIC je vezan na časovno obdobje 2013-2014 v vrednosti
1,427.410,35 vključno z DDV. Župan predstavi vsebinska področja in integrirani značaj
projekta, ki zajema:
1. DP1: gradbena dela
2. DP2: nabava opreme
3. DP3: vzpostavitev izobraževalno– demonstracijskega centra
4. DP4: nabor podjetniških idej in razvoj novih produktov v povezavi z živilsko
industrijo
5. DP5: vzpostavitev tržno-promocijskega centra živilskih produktov
6. DP6: promocija in diseminacija
7. DP7: vodenje in koordinacija projekta
in povzetek finančnega načrta iz katerega je razviden vložek financiranja z ESRR (85 %)
1,017.934,75 € in lastni vložek (15 %) 179.635,54 € ter DDV 229.840,06 €, kot je bilo
posredovano v gradivu za sejo.
16.10.2012 se je občinska uprava sestala s predstavniki RRA Mura in PTP, ponudnik izvedbe
gradbenega dovoljenja, g. Kolaričem-ATRIJ, g. Ratnikom in predstavnikom ZEU d.o.o., ki je
podal najboljšo ponudbo v vrednostni 15.000,00 € + DDV, za analize CBA in PZI je bil
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izbran g. Sočič, prisotni so še bili predstavniki TUŠ-a. Navzočim je bil predstavljen sklep
občinskega sveta občine Kobilje, ki so sprejeli naslednje sklepe:
1. Sanacija / zavoz obrtne industrijske cone se neposredno vključi v projekt z obrazložitvijo,
da se zagotovi pogoje za širitev podjetjem , ki bodo vključene v RIC.
2. Predlog sklepa, da se dodatna zaposlitev v sklopu projekta in za čas trajanja projekta
realizira v občini Kobilje ni izvedljiv, saj razpisna dokumentacija tega ne omogoča, saj so
stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji
upravičeni, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (kar občina Kobilje je), upravičena
pa je zaposlitev na RRA Mura, ki ni neposredni proračunski uporabnik.
3. Ogrevanje je že od začetka vključeno v projekt v sklopu gradbenih del, saj je to pogoj pri
razpisu, da se zagotovi energetska učinkovitost objekta.
4. S predlogom, da se mehke vsebine znižajo do 1/3 se pogojno strinjajo, predpogoj pa so
realno ovrednotena gradbena dela, ki so hrbtenica celotnega projekta in so prioriteta za
zagotavljanje mehkih vsebin.
5. Glede predloga o upoštevanju tradicije lesa (nakup stroja za sekance) je predpogoj, da se
zagotovi vsebina za to področje vključitev npr. inštituta s tega področja.
S vključenimi predlogi občinskega sveta, bo arhitektka v naslednjem tednu imela že idejno
zasnovo projekta. S tem projektom se rešuje vprašanje trgovine in same stavbe (tovarne) ter se
ji posledično dviguje prodajna vrednost. Da pa se lahko nadaljuje s projektom, je potrebno
rešiti vprašanje lisinga na stari občinski stavbi. Občinsko upravo se zadolži, da stopi v kontakt
z g. Sočičem in s predstavniki NLB banke ter najde najboljše možnosti za poplačilo lisinga.
Župan predlaga, da se po vseh zbranih podatkih projekt predstavi na zboru občanov, ki bo
projekt lahko tudi potrdil oz. ovrgel.
V nadaljevanju župan seznani občinski svet, da se v sodelovanju z direktorjem Direkcije RS za
ceste Gregorjem Fickom pripravlja sanacija državne ceste od Malega Kobilja do konca vasi
proti Motvarjevcem, ki naj bi potekala v letu 2014-2015. Do marca 2013 mora biti podana
idejna zasnova s strani občine Kobilje s predlogi sanacije ( pločniki, razsvetljava….). Po
kratki razlagi župan pokliče svetnike, da postavijo vprašanja o morebitnih nejasnostih v
projektu RIC.
Svetnik Darko Gjerek zastavi vprašanje ali je OIC vključena v projekt; ali je Tuš pripravljen
sofinancirati ureditev prodajnih in skladiščnih prostorov za trgovino; ali je predvidena
zamenjava oken, izolacija strehe, fasade, coklin; ali se bodo izdelki pridelani v laboratoriju
prodajali v sklopu Tuša; ali se bo v sklopu gradbenih del dalo všteti sanacijo ceste v Malem
Kobilju?
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Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da je z g. Krapcom dogovorjeno, da se vključi sanacija
OIC (zasip-dvig nivoja) v gradbena dela; Tuš ne bo sodeloval pri finančnem vložku, uredili
bodo le prodajne in skladiščne proste; izdelki pridelani v laboratoriju se bodo prodajali v
trgovini in v predstavitvenem prostoru.
Svetnika Boštjana Krivca je zanimalo ali je daljnovod upravičen strošek, obenem omeni, da je
bilo v Moravskih Toplicah organizirano predavanje na temo biomase, presenečen je bil, da se
predavanja ni udeležil nihče z občinske uprave. V nadaljevanju vpraša, ali je bila preračunana
najemnina za trgovino Jeneš in ali jih je kdo seznanil, da se bo morda najemnina povečala in
ali se lahko zagotovi površina za trgovino, ki jo potrebuje Tuš? Zastavil je tudi vprašanje ali je
določeno kolikšen del v projektu bo izvajala RRA Mura in kolikšen del občina Kobilje;
projekt RCI bi lahko peljali tudi sami.
Svetovalec Boštjan Horvat - na sestanku, kjer je bil prisoten tudi predstavnik Tuša je bila
povedana kvadratura z strani Tuša, ki jo potrebujejo 200 m2, vendar se strinjajo tudi z
ponujeno prostornino 180 m2. S Petrom Jenešem smo že in še bomo govorili o najemnini
prostora. Izvajanje del projekta bo natančno definirano v pogodbi.
Svetnik Darko Gjerek je mnenja, da v kolikor bo vodenje projekta prevzela agencija RRA
Mura, imamo v osnovi zagotovljeno strokovno izvedbo. V nadaljevanju svetnika Darka
Gjerek zanima ali bo pri lastnem deležu cca. 179.000,00 € občina Kobilje lahko poračunala
davek in ali bo to RRA Mura. Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da je občinska uprava v
fazi pridobivanja teh podatkov.
Svetnika Boštjana Krivca je zanimalo ali bo v investicijskem delu proračuna občine Kobilje
dovolj sredstev oz. se bo financiranje zavleklo čez dvoletno financiranje 2013-2014 ali bo
potrebno vzeti kredit?
Župan Stanko Gregorec odgovori, da bo potrebno vzeti kredit za financiranje projekta.
Svetnik Saša Fras na kratko povzame svoje mnenje o projektu RIC. Po sedanjih informacijah
bo nosilec projekta RRA Mura, ki ima strokovno usposobljen kader in po njegovem mnenju
se ni bati, da bi bila vloga ovržena, projekt bo financirala z lastnim deležem občina Kobilje, ki
bo tudi kasneje lastnik celotnega objekta. Pri tako finančno velikem projektu je skoraj
nemogoče z lastnega proračuna financiranje brez kredita. Vsekakor je pozitivno, v kolikor bi
šli na daljinsko ogrevanje in bi istočasno rešili problem ogrevanja v šoli. Ker je sam v
farmacevtski stroki je v sodelovanju s strokovnjaki ocenil, da je oprema predvidena za
laboratorij na višjem nivoju in bo zadostovala standardom, izpostavi pa, da mora občina
stremeti k opremi, ki bo sodobna na daljši rok. Se pa strinja, da je potrebno v pogodbi
podrobno definirati pogoje in v kolikor se pogoji ne izpolnjujejo, se lahko oprema ponudi
drugemu interesentu. Pametno bi bilo, da občina imenuje upravitelja stavbe in se tako reši
marsikaterih stroškov, saj najemnine ne bo mogoče zaračunati pet let.
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Župan Stanko Gregorec se zadolži, da se bo občinska uprava pozanimala o najboljši rešitvi
glede plačila lisinga na stari občinski stavbi, ki je predvidena za rušenje. Podjetju
Elektromontaža Puhan se ponudi možnost najema garaže pri športnem objektu.
V nadaljevanju je župan prebral odgovore strokovnjakov na zastavljena vprašanja svetnikov
pred sejo, ki so sestavni del zapisnika.

Seja končana ob 21.40.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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