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Datum: 16.01.2013
ZAPISNIK
12. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela dne 27.12.2012 ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boštjan Krivec, Emil Bukovec, Darko Gjerek,
Pavel Horvat, Tomaž Ferencek, Janez Gašparič
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: župan Stanko Gregorec, svetovalec župana III Boštjan
Horvat, g. Geza Sočič
ODSOTEN: svetnik Saša Fras
SEJO VODIL: podžupan Janez Gašparič
Podžupan Janez Gašparič pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga v sprejem
naslednji predlagani dnevni red.
Predlagani dnevni red:
1. Sklep o potrditvi IP (investicijskega programa s CBA analizo) za Regionalni
inovacijski center
2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kobilje za leto 2013
3. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Kobilje v obdobju januar
–marec 2013
	
  

Sklep št. 202
Občinski svet soglasno potrdi predlagani dnevni red.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
Podžupan Janez Gašparič preda besedo g. Gezi Sočiču.
K 1. točki dnevnega reda:
G. Geza Sočič pozdravi navzoče, predstavi investicijski program s CBA analizo (IP) za
Regionalni inovacijski center, ki se po vsebini ne razlikuje od DIIP-a, razlikuje se v izračunu
finančne vrzeli in načrtu financiranja.
Podžupan se zahvali g. Sočiču in pozove svetnike, da postavijo vprašanja g. Sočiču.
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Svetnik Boštjan Krivec vpraša, kako so prišli do faktorja izračuna vrzeli. G. Sočič odgovori,
da so se držali metod, ki jih predpisuje Evropska unija.
Ker je bila tema izčrpana, požupan predlaga v sprejem naslednji predlog sklepa:
Sklep št. 203
Na podlagi 4. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS. št. 60/06 in št. 54/10) in 14. člena
Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) Občinski svet občine
Kobilje sprejme sklep o potrditvi IP za Regionalni inovacijski center.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 5 članov, PROTI
je bil en član. Sklep je sprejet.
G. Geza Sočič zapusti sejo.
K 2. točki dnevnega reda:
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Kobilje za leto 2013
Podžupan Janez Gašparič pove, da se je o nadomestilu stavbnega zemljišča razpravljalo že na
prejšnjih sejah.
Svetovalec Boštjan Horvat - na zadnji seji je bil podan tudi predlog Odloka o spremembi
nadomestila stavbnega zemljišča, vendar ni bil obravnavan, zato se predlaga sprememba
vrednosti točke, ki bi jo lahko začeli izvajati že naslednje leto 2013. V kolikor se sklep ne
sprejme, se bo izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča spremenil še-le za leto
2014. Razvije se kratka razprava, v kateri sodelujejo vsi navzoči ki se po infromativnem
izračunu in predstavitvi učinkov spremembe strinjajo, da je vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje za leto 2013 0,0022 €/m2. Prav
tako se sprejme dogovor, da se v letu 2013 pripravi sprememba Odloka	
   o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje, pred tem se opravi popis vseh stavbnih
zemljišč v občini Kobilje in se pridobi informacije o vrednosti točk in odlokih primerljivih
občin.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 204
Občinski svet občine Kobilje sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Kobilje za leto 2013, ki znaša 0,0022€/m2.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
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K 3. točki dnevnega reda:
Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Kobilje v obdobju januar –marec 2013
Župan Stanko Gregorec obvesti Občinski svet občine Kobilje o začasnem financiranju občine
Kobilje v obdobju januar – marec 2013, v kolikor v tem času ne bi bil sprejet proračun za leto
2013, mora sklep o začasnem financiranju potrditi Občinski svet občine Kobilje. Sklep o
seznanitvi o začasnem financiranju bo posredovan tudi nadzornemu odboru.
Podžupan Janez Gašparič da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 205
Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s sklepom o začasnem financiranju občine
Kobilje v obdobju januar – marec 2013 .
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 6 članov, PROTI
ni bil nihče. Sklep je sprejet.
V nadaljevanju župan Stanko Gregorec prebere dopis posredovan na občinsko upravo v zvezi
s staro zadevo »Tornarov breg«, ki ga je poslal Štefan Turner (dopis priloga zapisnika). Po
kratki razpravi občinski svet daje pozitivno mnenje k projektu g. Štefana Turnerja, hkrati pa
zadolži občinsko upravo, da imenovanega pokliče k predstavitvi projekta na eni izmed sej
občinskega sveta.

Seja končana ob 17.45.

Zapisala:
Vera Nemec

Župan
Stanko Gregorec
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