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

Datum: 25.02.2014

ZAPISNIK
17. izredne seje Občinskega sveta občine Kobilje,
ki se je pričela 18. februarja 2014 ob 19. uri
v sejni sobi občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Emil Bukovec, Darko Gjerek, Pavel Horvat,
Boštjan Krivec, Saša Fras, Tomaž Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Robert Ščap, predsednik stranke DESUS
Slavko Korošec, Svetovalec župana III Boštjan Horvat, Vera Nemec (zapisnikar)
SEJO VODIL: podžupan Janez Gašparič
Podžupan Janez Gašparič v začetku pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga v
sprejem točko predlaganega dnevnega reda.
Predlagani dnevni red:
1. Odločitev glede upravnega spora na sklep za projekt VRPIC
Sklep št. 340
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:
Odločitev glede upravnega spora na sklep za projekt VRPIC
Podžupan Janez Gašparič preda besedo svetovalcu Boštjanu Horvat, ki je koordinator
projekta VRIPC. Občina Kobilje je dne 14.02.2014 prejela sklep Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo s katerim je zavrnila vlogo za projekt Vzpostavitev regionalno
podeželsko inovacijskega centra.
Občinska uprava je po pregledu obrazložitve sklepa mnenja, da razlogi za zavrnitev vloge
bistveno odstopajo od metodologije določene v Uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud
in Pravilnikom za določitev postopka izbora operacij na 4. razvojni prioriteti razvoj regij v
okviru OP RR 2007 – 2013, kot je to določeno v Javnem pozivu. Vloga je bila zasnovana
regijsko, saj bi bil projekt v sodelovanju s še enim podjetjem iz regije. Glede pisma o nameri
– pri prvi zavrnitvi projekta je bilo očitano, namenskost investicije točno določeni pravni
osebi, kar je ministrstvo smatralo kot državno pomoč. Iz navedenega razloga občinska uprava
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pri dopolnitvi ni priložila pisem o nameri. Prav tako ministrstvu v pozivu za dopolnitev ni
zaprosila za pisno o podpori projekta s strani tehnološkega parka.
Iz navedenega sledi, da občinska uprava predlaga upravni spor zoper sklep ministrstva.
Svetnik Darko Gjerek vztraja, da je projekt potrebno dobiti na najvišji državni ravni. Vpraša
ali je občinska uprava že poiskala odgovore pri kakem odvetniku in ali so sploh kakšne
možnosti da se upravni spor dobi?
Svetovalec Boštjan Horvat odgovori, da želi občinska uprava najprej pridobiti mnenje
občinskega sveta in šele nato stopiti v kontakt z odvetnikom. Predstavniki RRA Mura in
Tehnološkega parka so pripravljeni pomagati pri projektu.
Svetnik Saša Fras – občinski svet lahko samo predlaga določen sklep, odločitev o upravnem
sporu pa sprejme župan. Po razgovoru z nekaterimi ljudmi z ministrstva je mnenja, da je
smiselno vložiti upravni sklep, že zaradi občutka, da ministrstva malih občin ne jemljejo resno
in v kolikor občine ne bodo jasno izrazile svojega mnenja, se lahko to ponavlja v nedogled.
Na eni od prejšnjih sej je občinski svet vztrajal, da se ne gre v oddajo vloge v sodelovanju z
drugim partnerjem, v prihodnje moramo pri projektih izbrati ravno močne partnerje. Napaka
pri oddaji vloge je bila tudi ta, da ni bilo navedeno, da je OIC polno zasedena.
Predsednik NO Robert Ščap se z omenjenim strinja, nikakor, pa ni odobraval prvotnega
sodelovanja z RRA MURO, da bi občina Kobilje sodelovala pri gradnji hale v Murski Soboti,
od katere najbrž ne bi imela koristi. V prihodnje predlaga, da se gre do ocenjevalcev projektov
in se jih povpraša o projektu kako in kaj.
Svetnik Pavel Horvat – občinska uprava oz. župan mora dobro premisliti kaj pomeni za
občino Kobilje vložen upravni spor zoper sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Podžupan Janez Gašparič po končani razpravi predlaga naslednji sklep:
Sklep št. 341
Občinska uprava je seznanila občinski svet občine Kobilje s sklepom Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo s katerim je zavrnilo projekt VRPIC.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta. ZA je glasovalo 7 članov, PROTI
ni bil nihče. SKLEP JE SPREJET.
Seja končana ob 20.10.
Zapisala:
Vera Nemec

Župan občine Kobilje
Stanko Gregorec

Priloga:
- dopis svetnika Boštjana Krivca
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