OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v ponedeljek 24. septembra 2007, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Vsi člani OS ( 9 )
- Matija Kikel, tajnik občinske uprave
- Mediji: /
ODSOTNI ČLAN OS:
- /
Sejo je sklical in vodil župan Ivan Markoja. Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti
je povedal, da se zapisnike na izredni seji ne potrjujejo, ker pa so bili na šesti seji občinskega
sveta sprejeti določeni sklepi, ki se nanašajo na prostorske akte je zapisnik uvrščen na to sejo.
Dnevni red je dal v razpravo in potrditev.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6 redne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem –Strategija prostorskega razvoja Občine Odranci
3. Obravnava in sprejem – Prostorski red Občine Odranci
4. Obravnava in potrditev predloga organizacije dela in sistematizacije
delovnih mest v vrtcu mavrica za šolsko leto 2007/2008
5. Obravnava – vloga za zaposlitev tehničnega delavca – hišnika

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
1. Točka
Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe zapisnika 6. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je podal še kratko obrazložitev o realizaciji sklepov šeste seje. Pripomb na zapisnik ni
bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.
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SKLEP ŠT. 44 – 3 IZ/2007
Potrdi se zapisnik 6. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. in 3.Točka
Obravnava in sprejem
Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci
in Odlok o prostorskem redu Občine Odranci
Župan je predlagal, da se druga in tretja točka dnevnega reda obravnavata skupaj, ker sta ena
z drugo povezani.
Nato je podal obrazložitev, zakaj se je občina odločila za spremembo prostorskih aktov in
potek postopkov.
Glavni razlog je bil širjenje obrtne cone. Nemški investitor je namreč zahteval večjo stavbno
površino kot je bila na razpolago. Drug razlog pa je bila zahteva oziroma želja občanov, da se
določena kmetijska zemljišča (cca. 30ha) spremenijo v stavbna zemljišča.
Državne institucije, ki skrbijo vsaka za svoje področje so dajala svoja mnenja k našim
prostorskim planom.
Ministrstvo za kmetijstvo nam je dovolilo razširitev na naslednjih kmetijskih območjih: za
motelom, obrtna cona, klin za Ščernjavičem, vodno zajetje, parcele za Kavaš Jožefom v
Mladinski ulici. Niso pa dovolili razširitve za športnim parkom, prav tako niso dovolili širitev
na I. območje kmetijskega zemljišča za gostilno Bogdan in zemljišča nasproti vodnega
črpališča.
Na izrednima sejama smo odstopili od širitve na kmetijska področja na katera nam
ministrstva nista dovolila.
Ministrstvo za okolje in prostor pa je dalo negativno mišljenje za dve območji - območje
vodnega zajetja in za motelom Gaj. Razlog za zavrnitev je bil, da imamo velike nezazidane
površine na območju Gredic in notranjosti naselja. Za motelom pa je poplavno območje, na
katerem ni dopustna gradnja, dokler se ne bo dvignil obrabni nasip ob potoku Črnec.
Vse te spremembe so povezane z obravnavo Odloka o strategija prostorskega razvoja in
prostorskega reda Občine Odranci.
Nato je dal župan besedo predstavnici izdelovalca prostorskih aktov ZEU d.o.o. iz MS Jani
Kovač.
-Jana Kovač je povedala, da mora župana dopolniti, ker morajo prostorske akte spremeniti vse
občine, zaradi nove zakonodaje o urejanju prostora iz leta 2002. Občina Odranci je prva, ki je
sprejela prostorske rede po novi zakonodaji. V letošnjem letu pa se je ta zakonodaja zopet
spremenila. Nova zakonodaja predpisuje sprejetje samo enega akta, ki se imenuje prostorski
načrt.
Gospa Kovačeva je obrazložila oba odloka in povedala, da so bili naporni dogovori glede
sprejemanja strategije in prostorskega reda. Največ problemov je bilo z Ministrstvom za
kmetijstvo in Ministrstvom za okolje in prostor. V prostorskem redu je opredeljeno kje se kaj
in kako gradi. Strategija je praktično enaka odloku o PUP.
Po končani obrazložitev je župan dal oba odloka v razpravo.
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V razpravi so sodelovali vsi člani sveta.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 45- 3 IZ/2007
Potrdi se Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP ŠT. 46- 3IZ/2007
Potrdi se Odlok o prostorskem redu Občine Odranci
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Točka
Obravnava in potrditev predloga organizacije dela in sistematizacije delovnih mest v
vrtcu Mavrica za šolsko leto 2007/2008
Župan pove, da je šola poslala predlog organizacije dela in sistematizacije delovni mest za
vrtec Mavrica za šolsko leto 2007/2008. Povedal, da k vlogi nima kaj dodati saj tako vlogo
potrjujemo vsako leto. Normativi so določeni na osnovi zakona. Članom občinskega sveta je
predlagal, da predlog potrdijo.
Člani občinskega sveta so se predlogom strinjali, zato je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 47- 3 IZ/2007
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
1. Predlagano sistematizacijo oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci.
2. Predlog sistematizacije delovnih mest.
3. Fleksibilni normativ v oddelkih.
4. Poslovni čas vrtca Mavrica je določen od 6.00 do 15.30 ure.
5. Najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovni čas vrtca
je, ko izkažeta potrebo starša vsaj dveh otrok.
6. Najmanjše število prijavljenih otrok za poslovanje enote vrtca v mesecu juliju in
avgustu je vsaj pet prijavljenih otrok.
7.V primeru manjšega števila prijavljenih otrok od 5 imajo starši možnost začasnega
izpisa otroka iz vrtca in vpis v drugi vrtec Upravne enote Lendava.
8. Stroški plačil staršev, ki začasno izpišejo otroka iz vrtca meseca julija in /ali avgusta
so znižani samo za ceno prehrane glede na določen odstotek cene programa, ki ga
starši plačujejo.
9. Otroci ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz
vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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5. Točka
Obravnava – vloga za zaposlitev tehničnega delavca – hišnika
Župan je pove, da je Osnovna šola Odranci poslala vlogo za sofinanciranje hišnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport je v letošnjem letu zmanjšalo sistematizacijo delovnega mesta
hišnika iz 1,00 delovnega mesta na 0,60 delovnega mesta. Za delovno mesto hišnika v vrtcu
pripada v sistematizaciji 0,11 deleža delovnega mesta, skupaj 0,71 delovnega mesta.
Občino prosijo, da bi naj sofinancirala razliko v višini 0,29 deleža, kar letno znese cca.
4,500EUR. Tako bo hišnik opravljal dela razen v šoli in vrtcu tudi delno za potrebe občine
( za režijski obrat).
S predlagano rešitvijo so se člani sveta strinjali, zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 48 – 3 IZ/2007
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k sofinanciranju 0,29 deleža plače hišnika
–vzdrževalca Osnovne šole Odranci od 1.9.2007 dalje.
Za delež sofinanciranja hišnika s strani Občine Odranci bo hišnik na razpolago tudi za
potrebe Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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