OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
19. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 9. novembra 2017, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef Maučec, Marjan Marič,
Branko Ferenčak, Elizabeta Grabnar, Vladimir Balažic in Anita Čeh
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 18. redne, 6. dopisne in 8. izredne seje Občinskega sveta
Občine Odranci
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci – skrajšani postopek
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci –
skrajšani postopek
4. Dvig ekonomske cene v Vrtcu Mavrica Odranci
5. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Odranci za leto 2018
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 18. redne, 6. dopisne in 8. izredne seje Občinskega sveta
Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 18. redne, 6. dopisne in 8. izredne seje Občinskega sveta
Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 135-19/2017
Potrdi se zapisnik 18. redne, 6. dopisne in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci – skrajšani postopek
Podsekretarka Tadeja Gostan seznani svetnike z dopisom Ministrstva za javno upravo.
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88. a člena Zakona
o lokalni samoupravi opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Odranci in Poslovnika
Občinskega sveta Občne Odranci in ugotovila, da nista usklajena za določbami Zakona o
lokalni samoupravi. Na podlagi ugotovitev je Občinska uprava pripravila spremembe in
dopolnitve obeh. Statut kakor tudi poslovnik sta se obravnavala po skrajšanem postopku.
Župan je dal v potrditev:

SKLEP št. 136-19/2017
Občinski svet Občine Odranci sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Odranci po skrajšanjem postopku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci –
skrajšani postopek
Župan je dal v potrditev:

SKLEP št. 137-19/2017:
Občinski svet Občine Odranci sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Odranci po skrajšanem postopku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 4. Dvig ekonomske cene v Vrtcu Mavrica Odranci
Župan seznani svetnike, da je dne 22.9.2017 Osnovna šola Odranci z dopisom št. 014-1/20178 poslala Občini Odranci PREDLOG EKONOMSKE CENE PROGRAMA PREDŠOLSKE
VZGOJE, z veljavnostjo od 1.10.2017.V njem predlaga dvig ekonomske cene vrtca za 15%.
Občina je šolo dvakrat zaprosila za analizo dosedanje ekonomske cene, ki jo je šola poslala
šele 9.10.2017. V tej analizi se je prvič pojavil podatek, da je imel vrtec v obdobju januar –
avgust letos za 11.722,90 EUR izgube. Več kot polovica prikazane izgube predstavlja
izplačan regres za letni dopust, ki je bil v celoti izplačan že v prikazanem obdobju, razliko pa
tekoče vzdrževanje, ki ga je bilo več, kot so planirali. Ker obojega verjetno v zadnjih štirih
mesecih ne bo, se bo izguba relativno znižala.
Šola sicer navaja kot razlog za 15% povečanje ekonomske cene naslednje vzroke:
1. V letu 2016 (s 1.9.) se je sprostila plačna lestvica.
2. V letu 2017 pa so bila sproščena tudi napredovanja v nazive in plačne razrede.
3. V skladu z metodologijo so vračunali plačo za pomočnico ravnatelja.
4. S 1.9.2017 bo stopil v veljavo podpisan dogovor med sindikati javnega sektorja in vlado, ki
prinaša povišanje plače za zaposlene v plačni skupini J (čistilke, kuharice, hišniki,
računovodje, tajnica VIZ) ter pomočnicam vzgojiteljicam. V povprečju pomeni dvig plače
zaposlenih na omenjenih delovnih mestih za dva plačna razreda oziroma 8%.
PROBLEMATIKA EKONOMSKE CENE
Pri določanju višine ekonomske cene se porajajo dileme kot so:
- Ali je ekonomska cena dovolj visoka, da pokrije stroške obratovanja vrtca?
- Kaj narediti s presežkom, če je ekonomska cena previsoka?
- Kako pokrivati izgubo, če je ekonomska cena prenizka? Pri pojavu izgube in njenem
pokrivanju starši več ne participirajo, ampak mora celotno izgubo kriti občina.
- Kako bo poslovala šola, če bo imela izgubo? Takrat namreč pride tudi do likvidnostnih
problemov, ki se sanirajo komaj aprila naslednje leto, ko so gotove bilance za preteklo
leto in občina pokrije izgubo z nakazilom.
Vse te dileme bi moralo vodstvo šole poznati in medletno spremljati gibanje ekonomske cene
ter skupaj z občino prilagajati njeno višino, da do anomalij ne bi prišlo. Šola kljub posebej
zapisani obvezi v pogodbi o sofinanciranju šole in vrtca takih poročil na občino ne pošilja in
zaradi tega je težko oceniti realno višino ekonomske cene vrtca.
Problem previsoke ekonomske cene nastane tudi pri plačevanju sorazmernega dela varstva s
strani staršev, ker oni v formiranju cene storitev ne sodelujejo. Ali se bodo strinjali z
nesorazmernim dvigom cene, ali pa bodo zaradi dodatnih obremenitev vzeli svojega otroka
domov?
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Po daljši diskusiji je župan dal v potrditev naslednji sklep:

SKLEP št. 138-19/2017
Občinski svet Občine Odranci se strinja z dvigom ekonomske cene v vrtcu Mavrica za
5% od veljavne cene.
Tako bo nova cena znašala:
-prvo starostno obdobje 417,00 EUR
-drugo starostno obdobje 365,00 EUR.
Nova ekonomska cena stopi v veljavo s 1.11.2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Odranci za leto 2018
Župan pove svetnikom, da izvajalec javne službe podjetje Saubermacher&Komunala Murska
Sobota d.o.o. v skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci mora imeti Letni program
ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga sprejme in potrdi Občinski svet. Na pobudo občanov,
katerim odvažajo biološke odpadke se je občinski svet seznanil s predlogom, da bi odvoz bil
od maja do oktobra enkrat na 14 dni, od novembra do aprila pa enkrat na štiri tedne.
Župan je dal v potrditev:

SKLEP št. 139-19/2017
Občinski svet Občine Odranci potrjuje Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Odranci za leto 2018.
Na pobudo občanov Občine Odranci v zvezi z zbiranjem in odvozom bioloških
odpadkov Občinski svet Občine Odranci daje predlog odvoza od maja do oktobra
enkrat na 14 dni, od novembra do aprila enkrat na štiri tedne.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.6. Razno
Občinski svet zanima kako daleč je BMX steza?
Župan pove, da so gradbena dela končana, potrebno je urediti še brežine in okolico. Prav
tako seznani svetnike, da imamo v Odrancih največji asfaltni pumptrack poligon v Sloveniji.
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-

Trim steza (Vladimir Balažic)

Svetnik Vladimir Balažic opozori župana na dotrajane klopi ob trim stezi. Župan pove, da bo
seznanil režijski obrat, da se klopi odstranijo oz. zamenjajo.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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