REALIZACIJA / URESNIČEANJE SKLEPOV
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SKLEP
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V IZVAJANJU

15. REDNA SEJA
151.

Sprejme se predlagani dnevni red.

x

152.

Občinski svet Občine Kobilje potrdi zapisnike 14. redne, 4. dopisne, 3. izredne in 5. dopisne seje.

x

153.

Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen z realizacijo/uresničevanjem sklepov.

x

154.

x

155.c

Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s polletnim poslovanjem občine Kobilje.
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.
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.
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.

155.d

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

x

155.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 €.

x

155.a

155.b

156.

Občina Kobilje bo sofinancirala izvedbo nadstandardne šole v naravi za učence 1. triade v šolskem letu
2021/22 v višini 1.400 €.
Občinski svet sprejme Razvojni program Občine Kobilje 2021-2030. Čistopis dokumenta prejmejo vsi
svetniki.

157.

Do konca avgusta se skliče seja, na kateri bo občinski svet odločal o vrstnem redu ter terminskem planu
izvedbenih aktivnosti sprejetega Razvojnega programa.

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.

155.f

4. IZREDNA SEJA
159.

Sprejme se predlagani dnevni red.

x

x

x

x
x
x
x
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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.

x

161. a

Veljavna ekonomska cena za kombinirani oddelek je 481,40 €.

x

161. b

Občinski svet Občine Kobilje na podlagi predlagane metodologije za vrtec potrjuje sklepe od št. 1 do št.
6.

x

160.

163.

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.
Občinski svet sprejme Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje –
prva obravnava.
Odlok
v prilogi in sestavni
tega zapisnika.
Predlaga
se skupina
zajeorganizacijo
tiskovne del
konference
o Jakobovi poti, ki bo na Kobilju v mesecu

164.

septembru, v sledeči sestavi: Saša Fras, Ludvika Gjerek, Borut Bukovec, Darko Horvat, Simona
Bukovec, Marjeta Vugrinec.

162.

x
x
x

5. IZREDNA SEJA

166.

Sprejme se predlagani dnevni red.
Občinski svet je seznanjen s trenutno fazo sprejema OPN. Pred dokončno odločitvijo in sprejemom
dokončnega predloga OPN se naredi razgovor z g. Štrlekarjem, ki bo povedal svoje mnenje glede
uporabe parcele na Kobilju. Razgovora se bodo udeležili Pavel Horvat, Boris Nemet in Saša Fras.

167.

Občinski svet Občine Kobilje daje pozitivno mnenje k imenovanju Ludvike Gjerek, roj. 14.04.1976, s
stalnim bivališčem Kobilje 86, 9227 Kobilje za ravnateljico Osnovne šole Kobilje.

165.

x

x
x

V IZVAJANJU

