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Zadeva: PREDSTAVITEV USKLAJEVANJ NA PROJEKTU REGIJSKI INOVACIJSKI 
CENTER (V SKLADU S SKLEPOM ŠT. 128) 

 

 

PREDLAGATELJ: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 

 

POROČEVALEC: Boštjan HORVAT, Svetovalec župana III 

 

PRAVNA OSNOVA:  Statut Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

2/2011) 

 

PRILOGE: RRA_Kobilje_Obrazec1_projektni_predlog_RIC (oddana verzija) 
 

NAMEN: Seznanitev 

 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z usklajevanji na 

projektu Regijski inovacijski center (v skladu s sklepom št. 

128). 

 
 ŽUPAN 
 OBČINE KOBILJE 
 Stanko GREGOREC 

 

 

1.  PREDSTAVITEV  
 

Na podlagi pobude občinskega sveta občine Kobilje na 10. redni seji se na dnevni 

red 10. izredne seje umesti Predstavitev usklajevanj na projektu REGIJSKI 

INOVACIJSKI CENTER (v skladu s sklepom št. 128).  

 

Občinski Svet je na svoji 6. izredni seji obravnavala dopolnjeno verzijo 

projektnega predloga REGIJSKI INOVACIJSKI CENTER, in sprejel naslednji sklep: 

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. 
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Na podlagi navedenega je občinska uprava organizirala dva sestanka s 

predstavniki RRA MURE in PTP na katerih je bil sklep občinskega sveta občine 

Kobilje predstavljen predstavnikom omenjenih organizacij in sprejeti naslednji 

sklepi. 

 

1. Sanacija/zavoz obrtno industrijske cone se neposredno vključi v projekt z 

obrazložitvijo, da se zagotovi pogoje za širitev podjetjem, ki bodo 

vključene v RIC (dokument v katerem bo OIC vključena je DIIP). 

2. Predlog sklepa, da se dodatna zaposlitev v sklopu projekta in za čas 

trajanja projekta realizira v Občini Kobilje ni izvedljiv, saj razpisna 

dokumentacije 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 uporavbik (kar občina Kobilje je) 

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/Jav

ni_razpisi/JP__6.__za_RR-OP_RR_objava_11052012/dokumentacija_ 

javnega_poziva.pdf ) upravičena pa je zaposlitev na RRA Muri, ki ni 

neposredni proračunski uporabnik (dokument v katerem je zaposlitev 

lahko vključena je DIIP). 

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 

(dokument ki je potreben za realno oceno stroškov gradbenih del je PZI 

oz. IP z CBA analizo, okvirna ocena se bo podala že pri pripravi PGD in 

DIIP) 

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. 

 

 


