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

Datum: 14.7.2021
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila dne 14.7.2021 ob 17.00 uri
v kulturni dvorani Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Darko Horvat, Pavel Horvat, Saša Fras, Tomaž
Zver, Boris Nemet, Dominik Ferencek
ODOSTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Borut Bukovec, ki se je opravičil
OSTALI ODSOTNI: župan Robert Ščap, ki se je opravičil, ravnateljica Ludvika Gjerek, ki se
je opravičila
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Milena Antolin – računovodkinja, Sabina Forstnerič –
direktorica občinske uprave.
SEJO JE VODIL: podžupan Pavel Horvat
Podžupan Pavel Horvat je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter predlagal naslednji
dnevni red, ki ga je dal na glasovanje:
1. Potrditev zapisnika 14. redne, 4. dopisne, 3. izredne in 5. dopisne seje
2. Realizacija/uresničevanje sklepov
3. Seznanitev občinskega sveta s polletnim poslovanjem občine Kobilje
Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
4. Obravnava dopisov OŠ Kobilje:
a. obravnava vloge za dodatni delež dejanske kadrovske zasedbe na delovnem
mestu Vzgojitelj predšolskih otrok v Vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto
2021/2022
b. obravnava vloge za soglasje k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih
mest v vrtcu pri OŠ Kobilje
c. obravnava prošnje za sredstva za dodano strokovno pomoč v oddelku s trojno
kombinacijo
d. obravnava prošnje za finančno pomoč pri izvedbi poletne šole v naravi
e. informacija o izhodiščih za optimalno izvajanje neobveznega izbirnega predmeta
angleščine v 2. triadi
Poročevalka: Ludvika Gjerek, ravnateljica OŠ Kobilje
5. Razvojni program Občine Kobilje 2021-2030
6. Predlogi in pobude
7. Razno
Sklep št. 151
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
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K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika 14. redne, 4. dopisne, 3. izredne in 5. dopisne seje
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb.
Sklep št. 152
Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnike 14. redne, 4. dopisne, 3. izredne in 5. dopisne
seje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija/uresničevanje sklepov
Sklep št. 153
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z realizacijo/uresničevanjem sklepov.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Seznanitev občinskega sveta s polletnim poslovanjem občine Kobilje
Računovodkinja Milena Antolin je povzela kratko obrazložitev polletnega poslovanja občine
Kobilje, ki je v prilogi in sestavni del tega zapisnika. Povedala je tudi, da je polletno
poslovanje pregledal Nadzorni odbor, katerega zapisnik je prav tako v prilogi. Sprejet je bil
Sklep št. 154
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s polletnim poslovanjem občine Kobilje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Obravnava dopisov OŠ Kobilje:
a) obravnava vloge za dodatni delež dejanske kadrovske zasedbe na delovnem
mestu Vzgojitelj predšolskih otrok v Vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto
2021/2022
b) obravnava vloge za soglasje k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih mest
v vrtcu pri OŠ Kobilje
c) obravnava prošnje za sredstva za dodano strokovno pomoč v oddelku s trojno
kombinacijo
d) obravnava prošnje za finančno pomoč pri izvedbi poletne šole v naravi
e) informacija o izhodiščih za optimalno izvajanje neobveznega izbirnega predmeta
angleščine v 2. triadi
f) dodatno: obravnava prošnje za sofinanciranje izvedbe nadstandardne šole v
naravi za učence 1. triade v šolskem letu 2021/2022
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Dominik Ferencek je povedal, da je odbor za negospodarstvo obravnaval vse dopise OŠ
Kobilje in povedal, da odbor poziva občinski svet k potrditvi vseh prošenj in vlog, saj bo le
tako šola lahko svoje delo opravljala čimbolj kakovostno in nemoteno. Zapisnik odbora za
negospodarstvo je v prilogi tega zapisnika.
Saša Fras je predlagal, da bi občina povečala dotacijo šoli do 50 % zaposlitve delavke na
delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok v Vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto 2021/2022
in se delavki ponudi zaposlitev za polovični delovni čas. V kolikor bi to delavka sprejela, bi
se ji lahko pogodba o zaposlitvi spremenila v polno zaposlitev, če bo vpisanih spet več otrok.
Po razpravi je bil sprejeti sklep:
Sklep št. 155
a.
Glede tega, in v kakšnem deležu delovnega mesta v skladu z normativi in standardi
za oblikovan en oddelek predšolske vzgoje ali bo Občina Kobilje zagotavljala dodatni
delež dejanske kadrovske zasedbe na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok v
Vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto 2021/2022, se na prihodnjo sejo v mesecu
avgustu povabi ravnateljico OŠ Ludviko Gjerek, ki bo podala podrobnejšo
obrazložitev.
b.

V Vrtcu pri OŠ Kobilje se za šolsko leto 2021/2022 oblikuje 1 (en) kombiniran
oddelek. Na podlagi prikazane tabele o sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ
Kobilje za šolsko leto 2021/2022 na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja v RS Ur.l. RS, št. 16/07 in spremembe) podaja
Občina Kobilje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko
leto 2021/2022.

c.

Občina Kobilje bo zagotavljala sredstva za dodano strokovno pomoč v oddelku s
trojno kombinacijo v letu 2021 570 € in v letu 2022 1.480 €, s čimer se omogočajo 3
dodatne ure strokovne pomoči na teden v oddelku s trojno kombinacijo.

d.

Občina Kobilje bo sofinancirala izvedbo poletne šole v naravi v letu 2021.

e.

Občina Kobilje bo za optimalno izvajanje neobveznega izbirnega predmeta
angleščine v 2. triadi sofinancirala dodatni 2 uri tedensko, kar predstavlja v letu
2021 600 € in v letu 2022 1.200 €.

f.

Občina Kobilje bo sofinancirala izvedbo nadstandardne šole v naravi za učence 1.
triade v šolskem letu 2021/22 v višini 1.400 €.

Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Razvojni program Občine Kobilje 2021-2030
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Sabina Forstnerič je predlagala, da se Razvojni program Občine Kobilje za obdobje 20212030 sprejme, kot je bil predstavljen na 3. izredni seji dne 27.5.2021, saj gre za sprejem
strateškega dokumenta občine, ki pa je živi dokument in ga bomo zato lahko sproti
spreminjali glede na nastale potrebe v občini.
Saša Fras je povedal, da je delovna verzija dokumenta sedaj dokončno oblikovana, to je
slovnično pregledana in pripravljena za sprejem.
Boris Nemet je predlagal, da se je čim prej potrebno dogovoriti o začetku izvajanja aktivnosti
po razvojnem programu. Po razpravi sta bila sprejeta sledeča sklepa:
Sklep št. 156
Občinski svet sprejme Razvojni program Občine Kobilje 2021-2030. Čistopis dokumenta
prejmejo vsi svetniki.
Sklep št. 157
Do konca avgusta se skliče seja, na kateri bo občinski svet odločal o vrstnem redu ter
terminskem planu izvedbenih aktivnosti sprejetega Razvojnega programa.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 6. in 7. točki dnevnega reda
Predlogi in pobude; Razno
Saša Fras je predlagal, da bi v poletnem času sklicevali seje ob 18. uri. Podal je tudi pobudo,
da bi se popisali vsi delujoči studenci na Kobilju, nakar mu je podžupan odgovoril, da imamo
4 take studence. Nadalje je Saša Fras povedal, da bo v septembru na Kobilju potekala
tiskovna konferenca o Jakobovi poti, kjer se bo predstavil novi zemljevid te romarske poti. Na
konferenci bodo prisotni večji mediji, kar bo nudilo priložnost za promocijo Kobilja.
Boris Nemet se je strinjal, da moramo to priložnost izkoristiti in se dobro pripraviti glede naše
promocije. Sprejet je bil
Sklep št. 158
Na prihodnji (avgustovski) seji se občinski svet dogovori o možnosti promocije Kobilja na
tiskovni konferenci o Jakobovi poti, ki bo na Kobilju v mesecu septembru.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET
Tomaž Zver je povedal, da bi v kulturni dvorani bilo potrebno urediti hlajenje, podžupan pa
mu je odgovoril, da se je glede tega že pozanimal, bo pa potrebno pridobiti še kakšno mnenje,
kako najceneje urediti hlajenje. Nadalje je Tomaž Zver predlagal, da bi se na pokopališču
postavila stojala za kolesa, s čimer so se strinjali tudi ostali svetniki.
Seja je končana ob 18.10 uri.
Zapisala
Sabina Forstnerič
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Pavel Horvat
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