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11.1.2013 

Boštjan Krivec – predlog za prijavo na javni razpis Obnova in razvoj vasi (ukrep 322) - gradivo 

 

Razloga za pripravo gradiva sta dva. Prvi je elektronska pošta z dne 6.1.2013, ki sem (smo) jo prejel iz strani  

občinske uprave, kot odgovor na vprašanje glede ukrepa 322 in glasi, citiram ». . . občina pa je v omenjenem 
obdobju počrpala manj kot 100.000 EUR kar je daleč od maksimalne kvote sredstev zanimiva je predvsem 1 

predmet podpore, ki zajema ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželsjkih naseljih  v 

navezavi z 3 predmetom podpore: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih 

(projekti: ureditve igrišč za mali nogomet, tenis, košarko in odbojko na mivki pri šoli s čimer se 

uredi tudi okolica in zagotovi ločeno igrišče za vrtec (ograja); uredtev pločnika od šole do bloka 

(možnost ureditev toplovoda); cesta malo Kobilje).« konec citata. Drugi, poglavitni, pa je ta, da me je strah, 

da bo občinska uprava ponovno na svojo roko v tajnosti pripravila projekt do konca in nekaj dni pred zadnjim 

rokom za oddajo vloge, projekt predstavila občinskemu svetu z besedami »sprejmite to kaj smo pripravili, ali 

pa povejte občankam in občanom, da ste odpovedali toliko in toliko nepovratnega denarja, ker ni več časa, da 

bi se pripravil bilo kakšen drug predlog, oziroma bi se njihov predlog modificiral.«, kot se je zgodilo še 

VSAKOKRAT do sedaj. To je izsiljevanje občinske uprave, ki si ga lahko dovoli samo zaradi stanja (neenotnost in 

neodločnost) v občinskem svetu, ki ga seveda s pridom izkorišča. 

Glede na zgoraj zapisan citat občinske uprave sem presenečen, da občinska uprava še vedno vztraja pri 

ureditvi novih športnih igrišč in jih vedno znova uvršča kot prioritete v Občini Kobilje. Sam sem še vedno 

mnenja, ki sem ga že večkrat javno poudaril, da ima Občina Kobilje, glede na razvitost, velikost, starostno 

strukturo prebivalstva in višino proračuna,  zelo dobro razvito športno infrastrukturo (velika telovadnica,  travnato 

igrišče za nogomet, več namensko igrišče pri šoli), ki je primerljiva z bistveno večjimi in bolj razvitimi občinami. Še vedno pa 

trdim, da dodatna igrišča v tem trenutku niso prioriteta občinskih investicij. Prav tako še vedno nisem dobil 

odgovora občinske uprave, če ima kakšno strategijo razvoja športa v Občini Kobilje, ker po eni strani govori o 

športnem centru okoli nogometnega igrišča, po drugi strani pa bi sedaj gradila športni center čisto na drugem 

koncu vasi. Glede na velikost vasi (vsega skupaj je približno 200 hišnih številk) po mojem mnenju, ponovno poudarjam, ne 

potrebujemo dveh športnih centrov. Zakaj govorim o izgradnji športnega centra, zato ker so iz igrišča za 

odbojko na mivki, prišli na cel sklop igrišč. Zdaj mi pa povejte, kdo na Kobilju bo igral tenis? Tudi glede odbojke 

na mivki, predlagam, da se še pred izdelavo projektne dokumentacije pozanimate, koliko stane vzdrževanje 

takšnega igrišča. Če je pri asfaltiranem igrišču najvišji strošek izgradnja in je vzdrževanje minimalni strošek, 

potem je tukaj ravno obratno. Takšno igrišče je namreč potrebno redno vzdrževat. Kaj pomeni redno 

vzdrževanje? To pomeni, da ga je potrebno praktično vsak dan celotnega pregrabit (tudi če se ne uporablja), očistit 

živalske iztrebke (verjetno je vsem jasno, da imajo živali zelo rade za opravljanje svoje potrebe mivko) in če se vse to ne dela, potem 

začnejo rasti v mivki trave in pleveli (če ne grabiš redno, se mivka tako zbije, da je ni mogoče več grabit na roke, ampak je za to potrebna 

strojna obdelava), prav tako pa ne poznam korenjaka, ki bo bos skakal po igrišču polnem živalski iztrebkov. In če se 

takšnega igrišča redno ne vzdržuje, se zaradi zgoraj opisanih razlogov, ne uporablja in če se ne uporablja ga je 

nesmiselno gradit. Skoraj ne verjamem, da bo občinska uprava uspela prepričat Športno društvo, da ga 

prevzame v upravljanje in si s tem nakopa še en velik problem na grbo (če podlaga na igrišču ne bo takšna, kot se pričakuje – 

kot je na igriščih za odbojko na mivki v športnih centrih, kjer se za uporabo plačuje, bodo vse kritike v tem primeru letele na ŠD). Zakaj se igrišča 

za odbojko na mivki gradijo skoraj v vseh primerih v zasebni lasti? Ravno zaradi zgoraj opisanih problemov, do 

katerih pride, če je to grajeno kot javna infrastruktura in je vzdrževanje prepuščeno dobri volji posameznikov. 

Če bo občinska uprava vztrajala pri gradnji športnega centra II, potem pričakujem, da bo še pred izgradnjo 

pridobila podatek od kakšnega zasebnika, koliko ga stane, oziroma koliko dela ima z vzdrževanjem igrišča za 

odbojko na mivki in bo ta načrt opustila in se bo eventuelno odločila za gradnjo asfaltiranega (lahko tudi Tartan) 

igrišča za »navadno« odbojko. Takoj pa se pojavi vprašanje, če na Kobilju sploh so kandidati, oziroma boljše, 

če je dovolj kandidatov za »navadno« odbojko na zunanjem asfaltiranem igrišču?  
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 Za lažjo predstavo v kaj vse je mogoče investirat s tem ukrepom, sem dodal celoten odstavek predmet 

podpore. 

PREDMET PODPORE 

V skladu z 80. členom Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v: 

• Predmet podpore 1: ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih; Predmet podpore je ureditev prireditvenih 

površin za kulturne, športne in druge javne namene, izgradnja vaških in otroških igrišč ter rekreacijskih poti.  

• Predmet podpore 2: ureditev vaških jeder; Predmet podpore je arhitekturno-urbanistična in hortikulturna ureditev vaškega jedra, ureditev 

prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov in postavitev urbane opreme (kot so vodnjaki oziroma okrasni bazeni, cvetlična korita, 

skulpture, klopi, ograje, izveski in informacijske table).  

• Predmet podpore 3: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih; Predmet podpore je izgradnja komunalne in 

prometne infrastrukture, kot so izgradnja oziroma obnova sistemov vodooskrbe, izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, ureditev pločnikov, kolesarskih stez, parkirišč za javne namene, avtobusnih in 

železniških postajališč, varnostnih ograj in javne razsvetljave.  

• Predmet podpore 4: obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, 

športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju; Predmet podpore so novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije 

in investicijsko-vzdrževalna dela večnamenskih zgradb javnega pomena, kot so kulturni domovi, gasilski domovi, prostori za delovanje otrok, 

mladih, društev in drugih lokalnih skupnosti, prostori za medgeneracijsko druženje in e-točke. Predmet podpore je tudi notranja oprema 

vključno z informacijsko–komunikacijsko tehnologijo. Predmet podpore je tudi z naložbo povezana zunanja ureditev. 

• Predmet podpore 5: preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve; Predmet podpore je odkup nepremičnin in 

zemljišč v vaškem središču z namenom celostne ureditve vaškega središča.  

Glede na to vsebino razpisa sem sam pripravil nekaj predlogov, ki so po mojem mnenju uvrščeni na listi 

prioritet v Občini Kobilje višje, kot je predlog občinske uprave (športni center pri šoli). Upam, da sedaj ne bo dobil 

kdo napačnega občutka, da zavračam brez razmisleka vse predloge občinske uprave. Kot sem že v uvodu 

zapisal, po mojem mnenju Občina Kobilje ne potrebuje novih športnih površin. 

 

Predlog 1: Izgradnja novega mostu čez potok pri »tovarni« 

Koliko mi je znano je upravitelj mostu občina, ki bo prej kot slej mora poiskat sredstva za izgradnjo novega 

mostu čez potok, ki bo ustrezne širine, da se bosta lahko tudi na mostu srečala dva osebna vozila. Glede na to, 

da je obnova »tovarne« že potrjena, da je že bila urejena okolica cerkve, predlagam, da se z urejanjem 

nadaljuje proti regionalni cesti, ki bo, kot smo slišali, urejena 2014-2015. Na ta način bi iz prometnega vidika 

(ustrezna širina ceste + pločniki + razsvetljava) povezali en konec vasi, ki bi iz tega vidika tvoril zaključeno celoto. Predlog bi 

lahko uvrstili pod predmet podpore 3 (ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih), saj je predmet 

podpore med drugim izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest, ureditev pločnikov in javne razsvetljave.  

 

Predlog 2: Odkup in ureditev zemljišča na katerem je nogometno igrišče 

Predlog je nekakšen odgovor občinski upravi na njen predlog. Vsi vemo, da se občina obnaša, vsaj glede na 

predlog občinske uprave o gradnji novega športnega centra, kot da je problem z lastništvom nogometnega 

igrišča že rešen, pa žal še ni – vsaj po mojih informacijah. Občinska uprava stečajnemu upravitelju sicer pošilja 

neke predloge, ampak jih stečajni upravitelj ne upošteva, ker očitno ocenjuje, da predlogi »odkupimo 

zemljišče po ceni, ki je enaka vrednosti glavnice, obresti pa so vaš problem« niso realni in lahko za zemljišče 

iztrži več. Potrebno se je zavedat, da stečajni upravitelj po zakonu ščiti interese upnikov (Občina Kobilje je premajhen 

igralec, da bi se šel zaradi nje izpostavljat) in iz tega izhaja, da mora za nepremičnino iztržit maksimalno kar se da. Zaveda 

se, da to ni navaden travnik, ampak je to urejeno nogometno igrišče, ki je za občino relativno velikega 

pomena. Če je občina vlagala v nepremičnino, ki ni njena, je to njen problem, tega denarja ji ne bo nihče vrnil, 

niti ni do njega upravičena. Ker ne želim, da se na dražbi nepremičnine pojavi posameznik, ki bo za relativno 

majhen denar kupil to nepremičnino in jo kasneje za velik denar oddajal občin, predlagam, da se igrišče 
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odkupi. Predlog bi lahko uvrstili po predmet podpore 1 (ureditev površin za skupne namene in potrebe podeželskih naselij), s 

tem da je pri tem ukrepu omejitev, da lahko znaša odkup zemljišča maksimalno 10% celotne investicije. To 

omejitev bi po moje lahko obšli, če bi celoten projekt peljali »na ključ«, kjer bi od izvajalca zahtevali, da uredi 

na tem prostoru nogometno igrišče (kupi zemljišče, ga ogradi, mogoče postavi manjšo tribunu itd) in je investitorju popolno 

vseeno kolikšna je cena posamezne postavke, ampak ga zanima samo skupna vrednost projekta. 

 

Predlog 3: Podaljšanje kolesarske steze in pešpoti od pokopališča do vinogradniške hiše 

Predlog sem podal že večkrat, še vedno menim, da je smiseln, saj ima kar nekaj prebivalcev zemljišča na Sv. 

Martinu in bi jim vsaj iz varnostnega vidika takšna pot koristila. Predlog bi lahko uvrstili pod predmet podpore 

3 (ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih), saj je predmet podpore med drugim ureditev pločnikov 

in kolesarskih stez. 

 

Predlog 4: Odkup Berdenove domačije in ureditev tržnice  

Glede na izgradnjo nove občinske stavbe pri Gasilskem domu se je po mojem mišljenju ožji center vasi 

nekoliko razvlekel in bi ga lokacijsko označil od »tovarne« - bodoče trgovine, mimo cerkve, župnišča, pošte, pa 

do nove občine. Na tem delu, se nahaja zapuščena Berdenova (Mirko) domačija. Glede na lokacijo se mi zdi 

škoda, da propada, zato predlagam, da jo občina odkupi, na tem mestu pa postavi manjšo tržnico, kjer bodo 

prebivalci lahko (brez najemnine) prodajali svoje pridelke / izdelke. Na tem mestu bom poudaril, da se glede 

prodaje domačije nisem NIKOLI pogovarjal z Mirkom Berdenom, ali komerkoli drugim. Predlog podajam 

zgolj kot idejo kako bi se lahko uredilo ožje središče vasi. Predlog bi lahko uvrstili pod predmet podpore 5 

(preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve) v kombinaciji s predmetom podpore 2 (ureditev vaških jeder), 

kjer je kot predmet podpore navedena ureditev prostora za trženje lokalnih pridelkov.  

 

Imam pa še dve vprašanji: 

• Se je preverilo, če je lahko izgradnja toplovoda predmet podpore ? 

• Obnova ceste Malo Kobilje je v vsakem primeru dober predlog, samo je veliko vprašanje, če se ga 

lahko s tem ukrepom pokrije, pogoj namreč pri ukrepu 3 pravi, da morata biti izvedeni vsaj dve 

aktivnosti izmed naštetih. Skoraj ne verjamem, da se bo v Malem Kobilju gradil pločnik, tako da je 

edina možnost, da se uredi javna razsvetljava. Zanima me, če se je že preverilo kakšne so možnosti 

ureditve javne razsvetljave v Melem Kobilju oziroma, če ima takšno ureditev občinska uprava sploh 

predvideno v svojih načrtih ? 

 

Lep pozdrav 

Boštjan Krivec 


