OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
7. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 1. junija 2017, ob 18.00 uri,
v prostorih Ribiškega doma (Gabrove grabe)
PRISOTNI:
- Župan: Ivan Markoja
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Štefan Bogdan, Jožef Maučec, Branko
Ferenčak, Anita Čeh, Vladimir Balažic, Marjan Marič in Ivanka Tompa
- Podsekretarka: Tadeja Gostan
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne. Prisotnih je bilo osem
članov občinskega sveta od skupno devet.
Seja je bila sklepčna.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Sklep o izbiri kandidatov za prejem plaket in priznanj ob 160 – letnici šole in 65 –
letnici predšolske vzgoje v Odrancih
2. Soglasje k Programu dela s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2017 ter
vloga za soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Mavrica za šol. leto
2017/2018 – dodatna obrazložitev s strani OŠ Odranci
3. Razno (delitev premoženja Zver Martin)
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad.1. Sklep o izbiri kandidatov za prejem plaket in priznanj ob 160 – letnici šole in 65 –
letnici predšolske vzgoje v Odrancih
Župan preda besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Jožefu Maučecu. Predsednik pove, da je Komisija na 2. seji, dne 29.5.2017 obravnavala vloge
iz razpisa za podelitev priznaj Občine Odranci v letu 2017 (ob 160-letnici šole in 65-letnici
predšolske vzgoje v Odrancih). Na 16. redni seji Občinskega sveta je bil sprejet sklep, da se
ob tem dogodku podelita največ 2 plaketi in 2 priznanji. Župan Ivan Markoja je dne 11.5.2017
predložil predloge in sicer:
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Plaketa:
- OŠ Odranci in vrtec Mavrica Odranci (za posebni pomen, ki jo ima OŠ Odranci in
Vrtec Mavrica za kraj ter za vse dosežke in uspehe),
- Štefan Virag (zaradi izjemnega vpliva pri ohranitvi celovite osnovne šole v Odrancih).
Priznanje:
Štefan Bogdan (za pomembno vlogo pri izgradnji šolske telovadnice in za splošno aktivno
angažiranost v korist kraja),
Ciril Kavaš (za pomoč pri gradnji telovadnice in prizidka k osnovni šoli ter za pomoč njegove
družine pri zagotavljanju uspešnega delovanja šole).
Komisija smatra, da so vsi predlogi podani premišljeno. Komisija predlaga Občinskemu svetu
sprejem sklepa.
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 119-7IZ/2017:
Občinski svet Občine Odranci v letu 2017 ob 160 – letnici OŠ Odranci in 65 – letnici
predšolske vzgoje v Odrancih podeljuje dve plaketi in dve priznanji.
Plaketi prejmeta:
OŠ Odranci in Vrtec Mavrica Odranci - za posebni pomen, ki jo ima OŠ Odranci in Vrtec
Mavrica za kraj ter za vse dosežke in uspehe),
Štefan Virag - zaradi izjemnega vpliva pri ohranitvi celovite osnovne šole v Odrancih.
Priznanje prejmeta:
Štefan Bogdan – za pomembno vlogo pri izgradnji šolske telovadnice in za splošno aktivno
angažiranost v korist kraja.
Ciril Kavaš - za pomoč pri gradnji telovadnice in prizidka k osnovni šoli ter za pomoč
njegove družine pri zagotavljanju uspešnega delovanja šole.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad.2. Soglasje k Programu dela s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2017 ter
vloga za soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Mavrica za šol. leto 2017/2018 –
dodatna obrazložitev s strani OŠ Odranci
Dne 29.5.2017 je občina s strani OŠ Odranci prejela dopis na dodatno obrazložitev vprašanj iz
17. redne seje.
Ravnatelj v dopisu obrazloži, da so za računalnikarja v vrtcu – organizatorja informacijskih
dejavnosti zaprosili zato, ker se trenutno pokriva iz šolske sistemizacije.
Za novo ustanovljeni ½ oddelek bi se sredstva povečala za 17.373,46 EUR (obdobje
september - december 2017), pri čemer ni upoštevano povišanje plač.
V zvezi z zaposlitvijo, da bi imele prednost osebe iz Odranec, ravnatelj smatra, da je mogoče,
le v primeru izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta.
Po daljši diskusiji je župan in Občinski svet mnenja, da se omenjena soglasja za šol. leto
2017/2018 potrdijo. V naslednjih letih, se bodo soglasja potrjevala le na podlagi pravočasnega
obveščanja Občinskega sveta ter pravnih mnenj strokovnjakov.
Župan je dal v potrditev:
SKLEP št. 120-7IZ/2017
1.
I. Na podlagi vpisa otrok novincev v vrtec Mavrica Odranci za šolsko leto 2017/2018,
Občinski svet Občine Odranci začasno za dobo enega leta, potrjuje organizacijo štirih in
pol oddelkov (v skladu z normativi pet oddelkov) v vrtcu Mavrica Odranci. Prostore,
opremo in organizacijo mora zagotoviti Zavod.
II. Občinski svet Občine Odranci ugotavlja, da s strani ravnatelja predlagana
sistemizacija delovnih mest v vrtcu Odranci za šolsko leto 2017/2018, v posameznih
postavkah ni določena v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za predšolsko vzgojo
in sicer:
- v predlogu sistemizacije ni sistemiziranega delovnega mesta Pomočnik ravnatelja za
enoto vrtca, čeprav je sistemizacija le tega določena na podlagi 6. člen pravilnika o
normativih (v okviru tega del. mesta se opravlja tudi delo vzgojitelja ali svetovalnega
delavca v izračunanem deležu);
- v skladu z normativi in standardi v vrtcu pripada za 5 oddelkov le 0,17 deleža
svetovalnega delavca in ne več;
- v oblikovanih 5 oddelkih (4 redni oddelki in 1 polovični), po normativih pripadajo
štirje pomočniki vzgojiteljev za redno delo in en pomočnik vzgojitelja za sočasnost
strokovnih delavcev (v dveh oddelkih po 0,28 deleža in v polovičnem oddelku po 0,43
deleža), to je 5 oseb in ne več.
III. Občinski svet Občine Odranci nobenega nadstandarda dejanske kadrovske zasedbe
ne dovoljuje in ne potrjuje.
IV. V zvezi z nastalo situacijo, ki je zahtevala povečanje oddelkov v vrtcu Mavrica
Odranci, Občinski svet Občine Odranci pooblasti župana, da potrdi sistemizacijo
delovnih mest po novi – dokončni kadrovski zasedbi, ki bo usklajena s sistemizacijo
delovnim mest po normativih in brez nadstandarda.
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V. Obenem mora Občinska uprava Občine Odranci ugotoviti morebitno odgovornost
ravnatelja za nastali položaj (vpis otrok iz drugih občin v vrtec Mavrica Odranci), ter
odgovornost ravnatelja v zvezi z nezakonitim javnim razpisom novincev v Vrtec
Mavrica (vrtec je razpisal vpis novincev za šolsko leto 2017/2018 za celodnevne in
poldnevne programe (glede na vpisni list), kljub temu da se v vrtcu glede na oblikovane
oddelke, vsako leto izvajajo le dnevni programi in ne tudi poldnevni, saj za oblikovanje
oddelkov s poldnevnimi programi ni zadostnega števila otrok in se ti lahko izvajajo le v
zato oblikovanih oddelkih).
VI. Javni zavod mora poskrbeti, da bodo z uveljavitvijo 0,5 oddelka povečani stroški
minimalni in ne smejo vplivati na ekonomsko ceno vrtca.
VII. Prednost pri zaposlitvi dodatnega kadra morajo imeti kandidati iz Občine Odranci.
2.
Občinski svet Občine Odranci sprejme in potrdi fleksibilni normativ v vseh štirih
oddelkih, razen v polovičnem oddelku.
3.
Občinski svet Občine Odranci istočasno potrjuje obratovalni čas vrtca Mavrica za šol.
leto 2017/2018 in sicer:
- vrtec Mavrica Odranci bo posloval vse delovne dni, razen zadnja dva dneva v avgustu.
Vrtec bo takrat zaprt, zaradi priprav na novo šolsko leto.
- v času poletnih počitnic bo vrtec obratoval, če bo prisotnih – prijavljenih vsaj 5 otrok
ali več. Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas vrtca, ko je izkazana potreba
staršev enaka za najmanj dva otroka iz različnih družin (po opravljeni predhodni
anonimni anketi vseh staršev vrtca).
Ta sklep velja z dnem sprejema.

Župan pove, da občina kot ustanovitelj zavoda mora podati soglasje k programu dela in
finančnemu načrtu za leto 2017.
Župan je dal na glasovanje:
SKLEP št. 121-7IZ/2017
Občinski svet Občine Odranci v zvezi z izdajo soglasja potrjuje finančni in kadrovski
načrt Javnemu zavodu Osnovne šole Odranci za leto 2017, in sicer za del javnega zavoda
»Osnovna šola Odranci«, v celoti.
Za del javnega zavoda »Vrtec Mavrica Odranci« je Občinski svet Občine Odranci
odločil, da se potrjuje finančni in kadrovski načrt za leto 2017, vendar ga je potrebno
uskladiti v skladu z kadrovsko zasedbo, ki je usklajena z izračunano sistemizacijo za
posamezno šolsko leto na podlagi normativov in standardov, ki veljajo za predšolsko
vzgojo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.3. Razno (delitev premoženja Zver Martin)
Župan pove, da je pok. Martin Zver institucionalno varstvo plačevala Občina, kar je občinski
proračun bremenilo v znesku 44.662,02 EUR. Terjatev je prijavila tudi Republika Slovenija
(Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti), zaradi prejemanja socialne
pomoči v znesku 25.932,79 EUR. Državno pravobranilstvo je dne 26.5.2017 na Občino
Odranci naslovilo dopis, v katerem predlagajo razdelitev premoženja. Predlog pravobranilstva
je, da bi občina podedovala parcelo, kjer stoji hiša in njivo ter sredstva na TRR v znesku
858,59 EUR.
Republika Slovenija pa bi pridobila njivo ter štiri nezazidane parcele
Župan razloži svetnikom, da je tak način nespremenljiv za občino. Namreč občina je že
vložila sredstva v izgradnjo ceste ob parcelah, ki bi jih podedovala Republika Slovenija. Z
pridobitvijo hiše, pa bi nastali le visoki stroški rušenja.
Zato se občini bolj splača vzeti ocenjeno manjšo vrednost, ki se lahko proda za to vrednost,
kot pa za večjo vrednost, ki je precenjena in se za njo ne bi dobilo niti ene tretjine vrednosti.
Po daljši diskusiji so se svetniki strinjajo z županovim predlogom ter da se pošlje nas Državno
pravobranilstvo naš predlog.
V primeru pozitivnega odgovora, Občinski svet soglaša s prodajo zemljišč parc. št. 1757/5,
1757/3, 1757/4 vse k.o. Odranci.

SKLEP št. 122-7IZ/2017:
Občinski svet Občine Odranci se ne strinja s predlogom razdelitve premoženja po pok.
Martinu Zveru, Štefana Kovača 10. Na Državno pravobranilstvo se pošlje predlog
Občine Odranci.
V primeru pozitivnega odgovora Občinski svet soglaša s prodajo zemljišč parc. št.
1757/5, 1757/3, 1757/4 vse k.o. Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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