OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
9. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 03. maja 2018, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

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. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega –vzgojno
izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
2. Oblikovanje števila oddelkov v Vrtcu Mavrica v šol.l. 2018/2019
3. Seznanitev s sodnim postopkom Mileve Kralj Buzeti
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega –vzgojno
izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
Župan pove bistvo spremembe odloka. Dne 4.9.2017 je s strani MIZŠ prispelo opozorilo
glede uskladitve akta OŠ Odranci. V opozorilu je napisano, da je ravnatelj seznanil MIZŠ, da
za enoto vrtca v aktu pri OŠ Odranci nima opredeljene enote vrtca. Ministrstvo je naložilo
občini uskladitev aktov.
V odloku se spremeni tretji odstavek 1. člena, drugi odstavek 6. člena, 3. alineja prvega člena
in besedilo 10. člena.
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 164-9IZ/2018:
Občinski svet Občine Odranci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda v Občini Odranci.
Sklep je bil sprejet 7x ZA in 1X vzdržan (Jožef Maučec).
Ad.2. Oblikovanje števila oddelkov v Vrtcu Mavrica v šol.l. 2018/2019
Župan pove, da smo s stani OŠ Odranci prejeli dopis in sicer dokončen predlog oblikovanja
števila oddelkov v šol. l. 2018/2019, v katerega je vpisanih 81 otrok. Na 23. seji, dne 8.3.2018
je bil sprejet informativni sklep 3,5 oddelkov oz. 4 (ugodnejša varianta).
Po obsežni obrazložitvi in predlogih Občinskega sveta je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 165-9IZ/2018:
Na podlagi vpisa otrok novincev v Vrtec Mavrica Odranci za šolsko leto 2018/2019,
Občinski svet Občine Odranci potrjuje organizacijo petih oddelkov in sicer:
I. starostno obdobje, dva heterogena oddelka,
II. starostno obdobje, en homogeni oddelek in dva heterogena oddelka.
V I. starostnem obdobju se lahko organizirata dva heterogena oddelka pod pogojem, da
bo v vsakem vpisanih najmanj 10 otrok.
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep št. 155-23/2018, ki je bil sprejet na 23.
redni seji, dne 8.3.2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 3. Seznanitev s sodnim postopkom Mileve Kralj Buzeti
Župan seznani Občinski svet z dokumenti ge. Mileve Kralj Buzeti, ki so bili poslani na
Občino Odranci za župana in Občinski svet 9.4.2018.
Ad. 3. Razno
Svetnica Ivanka Tompa vpraša župana, če se razmišlja o Dnevno varstvenem centru. Župan
odgovori, da v bodočih planih ja, s tem da se morajo odkupiti nekatere parcele.
Prav tako opozori na škropljenje sadnega drevja, obcestnih jarkov z motornimi škropilnicami.
Svetnik Bogdan Štefan opozori na meteorne vode v Mladinski ulici, pri hišni št. 22. Župan
pove, da bo nadzornik pogledal stanje.
Svetnica Elizabeta Grabnar vpraša župana, če je že prispelo poročilo revizije OŠ Odranci.
Župan pove, da poročila še nismo prejeli, ker se čakajo še nekateri zaprošeni dokumenti s
strani ministrstva, korupcije, itd.
Seja je bila končana ob 19.15 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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