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

Datum: 19.8.2021
ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki je bila dne 19.8.2021 ob 18.00 uri
v kulturni dvorani Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Darko Horvat, Saša Fras, Tomaž Zver, Boris
Nemet, Borut Bukovec
ODOSTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Dominik Ferencek, ki se je opravičil
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: ravnateljica Ludvika Gjerek, Sabina Forstnerič, direktorica
občinske uprave.
SEJO JE VODIL: podžupan v funkciji župana Pavel Horvat
Podžupan v funkciji župana Pavel Horvat je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost ter
predlagal naslednji dnevni red, ki ga je dal na glasovanje:
1. Obravnava vloge za dodatni delež dejanske kadrovske zasedbe na delovnem mestu
Vzgojitelj predšolskih otrok v Vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto 2021/2022 –
dodatna pojasnila ravnateljice šole – Ludvika Gjerek
2. Sklepanje o predlogu ekonomske cene za vrtec pri OŠ Kobilje od 1.9.2021 dalje (št.
dopisa 410-9/2021) – Ludvika Gjerek
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata župana
4. Sprejem Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kobilje – prva obravnava – Sabina Forstnerič, Borut Bukovec
5. Obravnava možnosti promocije Kobilja na tiskovni konferenci o Jakobovi poti, ki bo
na Kobilju septembra letos – Saša Fras

Sklep št. 159
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Obravnava vloge za dodatni delež dejanske kadrovske zasedbe na delovnem mestu Vzgojitelj
predšolskih otrok v Vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto 2021/2022 – dodatna pojasnila
ravnateljice šole
Ravnateljica Ludvika Gjerek je podala dodatno pojasnilo glede oblikovanje kadrovske
zasedbe v vrtcu. Po pojasnilu je bil sprejet
Sklep št. 160
Občina Kobilje bo pomagala zagotavljati dodatni delež dejanske kadrovske zasedbe na
delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok v Vrtcu pri OŠ Kobilje za šolsko leto
2021/2022 v deležu 0,50 delovnega mesta, kot bi ga pripadalo na podlagi normativov in
standardov za oblikovan en oddelek predšolske vzgoje.
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Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 2. točki dnevnega reda
Sklepanje o predlogu ekonomske cene za vrtec pri OŠ Kobilje od 1.9.2021 dalje (št. dopisa 4109/2021)
Ravnateljica je na kratko predstavila predlog ekonomske cene s predlaganimi sklepi (v prilogi
in kot sestavni del tega zapisnika), nakar sta bila sprejeta sledeča sklepa:
Sklep št. 161a
Občinski svet Občine Kobilje potrjuje predlog ekonomske cene za vrtec pri OŠ Kobilje od
01.09.2021:
1
Veljavna ekonomska cena za kombinirani oddelek
481,40
Višina prispevkov staršev po plačilnih razredih
Ekonomska cena za
Delež plačila
otroka v EUR
Razred
staršev
heterogeni oddelek
481,40
1.
0%
0
2.
10%
48,14
3.
20%
96,28
4.
30%
144,42
5.
35%
168,49
6.
43%
207,00
7.
53%
255,14
8.
66%
317,72
9.
77%
370,68

Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Sklep št. 161b
Občinski svet Občine Kobilje na podlagi predlagane metodologije potrjuje naslednje sklepe:
Sklep 1:
Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovalni čas vrtca, ko je izkazana potreba staršev otrok
najmanj za dva otroka. Obratovalni čas – poslovalni čas vrtca je v šolskem letu 2021/2022,
od ponedeljka do petka, od 6.15 do 15.30 ure.
Sklep 2:
Prvi dan otrokove odsotnosti se živil ne obračunava (razen v primeru počitnic, ko že starši
vnaprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec). Naslednjih 5 delovnih dni se obračunava stroške
živil. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom, se
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staršem za prvi dan ne obračuna nič, za naslednjih 5 dni se odračunajo stroški živil, za
ostale naslednje dni pa se odračunajo oskrbni dnevi. V tem primeru le-ti bremenijo Občino
Kobilje. Za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilo, se
staršem obračuna 25% od deleža plačila staršev po odločbi.
Sklep 3:
Če starši otroka med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo pred iztekom
2 mesecev, jim vrtec zaračuna stroške začasnega izpisa. Stroški začasnega izpisa se staršem
zaračunajo v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno – odstotek od cene programa,
znižano za stroške neporabljenih živil.
Sklep 4:
Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v
juliju in avgustu oproščeni plačila za čas, ko je bil otrok izpisan iz vrtca. Stroške, zmanjšane
za stroške živil, plača Občina Kobilje.
Sklep 5:
Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca od 25.7.2022 do 7.08.2022 vsaj pet
prijavljenih otrok. V primeru, da v tem času nobeden od otrok ne obiskuje vrtca, stroške,
zmanjšane za stroške živil, plača Občina Kobilje.
Sklep 6:
Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca dne 7.2.2022 (ponedeljek) je vsaj pet
prijavljenih otrok. V primeru, da v tem času nobeden od otrok ne obiskuje vrtca, stroške
zmanjšane za stroške živil, plača Občina Kobilje.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Sprejem sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata župana
Pod to točko je bil sprejeti
Sklep št. 162

Na podlagi dejstva, da je dne 18.7.2021 umrl župan občine Kobilje Robert Ščap, Občinski svet
Občine Kobilje s tem sklepom ugotavlja, da mu je prenehal mandat župana. OBRAZLOŽITEV:
Župan ROBERT ŠČAP je do 18.7.2021 opravljal funkcijo župana nepoklicno. Po nenadni smrti
župana Roberta Ščapa dne 18.7.2021 mu je predčasno prenehal mandat župana pred potekom
mandatne dobe, zato bo ugotovitveni sklep posredovan Občinski volilni komisiji, ki bo v skladu z
zakonom razpisala nadomestne volitve.

Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 4. točki dnevnega reda
Sprejem Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje – prva
obravnava
Sabina Forstnerič je povedala, da je k predlaganim spremembam odloka občina prejela
pozitivno mnenje Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo. Po dokončnem
sprejemu odloka in njegovi objavi bodo spremembe vnesene v zbirni kataster gospodarske
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javne infrastrukture, kar bo pozitivno vplivalo na financiranje občine zaradi povečane dolžine
občinskih kategoriziranih cest.
Borut Bukovec je na kratko predstavil potek cest predlagane kategorizacije.
Saša Fras je predlagal, da bi na drugi obravnavi odloka podali podatek, koliko sredstev smo v
zadnjih letih porabili za vzdrževanje cest in koliko več sredstev bi z novim odlokom od
države dobili. Nato je bil sprejeti
Sklep št. 163
Občinski svet sprejme Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Kobilje – prva obravnava. Odlok je v prilogi in sestavni del tega zapisnika.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 5. točki dnevnega reda
Obravnava možnosti promocije Kobilja na tiskovni konferenci o Jakobovi poti, ki bo na
Kobilju septembra letos
Saša Fras je 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. Nosilec projekta bo najverjetneje
občina Ormož, vključene pa bodo vse občine, skozi katere poteka Jakobova pot. Strošek
sodelujoče občine bi ob tem bil okrog 400 €. Na konferenco bi lahko povabili tudi
predstavnike iz Madžarske, saj se tam Jakobova pot nadaljuje.
Sprejet je bil
Sklep št. 164
Predlaga se skupina za organizacijo tiskovne konference o Jakobovi poti, ki bo na Kobilju v
mesecu septembru, v sledeči sestavi: Saša Fras, Ludvika Gjerek, Borut Bukovec, Darko
Horvat, Simona Bukovec, Marjeta Vugrinec.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET
Seja je končana ob 19.20 uri.
Zapisala
Sabina Forstnerič
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Občina Kobilje
Pavel Horvat,
Podžupan v funkciji župana
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