Številka: 4-VB-2019
Datum: 10.04.2019
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
RAČUNOVODKINJI
PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA
OSNOVNA ŠOLA KOBILJE
PODJETJE SAUBERMACHER KOMUNALA M. SOBOTA
VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU
PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

VABILO
na 4. redno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,
ki bo v četrtek 18. aprila 2019 s pričetkom ob 18.00 uri
v sejni sobi občine Kobilje z naslednjim
Predlogom dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Obravnava Elaborata o oblikovanju cene za leto 2019 s poročilom o delu za leto 2018
in sprejem sklepa o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
Poročevalec: Drago Dervarič, univ.dipl.ekon., direktor Saubermacher Komunala
4. Obravnava predloga Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje
5. Obravnava letnega poročila OŠ Kobilje za leto 2018 ter obravnava programa dela,
kadrovskega načrta in finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2019, obravnava vloge
za pridobitev soglasja k sprejetemu programu dela, kadrovskemu in finančnemu
načrtu zavoda za leto 2019 in obravnava predlogov ravnateljice ob energetski
sanaciji stavbe OŠ Kobilje, vrtca in telovadnice
Poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ Kobilje
6. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna občine Kobilje za leto 2018
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
7. Seznanitev Občinskega sveta o najemu premostitvenega kredita za LAS
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

8. Imenovanje predstavnikov občine v javnih zavodih in imenovanje članov komisij
Poročevalec: Darko Horvat mag., predsednik KMVI
9. Obravnava in sprejem predloga dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine
Kobilje
10. Obravnava vloge za izdajo soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu
Pomurskih lekarn za leto 2019
11. Predlogi in pobude
12. Razno
 podpis izjav po GDPR (bodo predložene na seji)
 obravnava prošnje za sofinanciranje projekta celovite ureditve okolice lovskega doma
 obravnava prošnje za obročno odplačevanje dolga
 obrazložitev projekta energetske sanacije objekta OŠ Kobilje
Vljudno vabljeni!
Župan
Robert ŠČAP l.r.

Priloge:
- K točki 1:
- K točki 2:
K točki 3:
-

-

Delovna verzija zapisnika 3. redne seje
Seznam sklepov
Elaborat o oblikovanju cene za leto 2019 s poročilom o delu za leto
2018; Predlog sklepa o novih cenah zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov
K točki 4: Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kobilje (gradivo
bo posredovano najpozneje do 16.4.2019)
K točki 5: Letno poročilo OŠ Kobilje za leto 2018 , Program dela, kadrovski načrt
in finančni načrt OŠ Kobilje za leto 2019, Vloge za pridobitev soglasja
k sprejetemu programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu
zavoda za leto 2019; Predlog sklepa za soglasje k sprejetemu
Programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu zavoda, Predlogi
ravnateljice ob energetski sanaciji stavbe OŠ Kobilje, vrtca in
telovadnice
K točki 6: Zaključni račun Občine Kobilje za leto 2018 (gradivo bo posredovano
najpozneje do 16.4.2019)
K točki 8: Predlogi komisije KMVI
K točki 9: Predlog dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Kobilje
K točki 10: Vloge za izdajo soglasja in Program dela in finančni načrtu Pomurskih
lekarn za leto 2019
K točki 12: Prošnja za sofinanciranje projekta celovite ureditve okolice lovskega
doma, prošnja za obročno odplačevanje dolga, obrazložitev projekta
energetske sanacije objekta OŠ Kobilje

