OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
16. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v četrtek 30. julija 2009, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Odranci
Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Martin Jerebic, Jožef Maučec, Marjan Marič, Ciril Kavaš,
Mateja Smodiš, Branko Ferenčak, Igor Kavaš
Prisotni član nadzornega sveta: /
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik Občine Odranci
Mediji: /
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne in povedal, da umika 5. točko
dnevnega reda -Potrditev pogodbe o najemu in upravljanju odlagališča v Dolgi vasi pri Lendavi,
ker še ni prišlo do končnega dogovora. Pod točko razno pa je predlagal obravnavo o spremembi
Prostorskega reda občine Odranci.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko nadaljuje
delo.
Župan je dal predlog spremenjenega dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 8. izredne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem: Organizacija in poslovanje vrtca v šolskem letu 2009/10:
2.1.podatek o sistematizaciji za vrtec Mavrica za šolsko leto 2009/10
2.2.predlog za potrditev cene programa za 4-6ur s kosilom in brez kosila ter potrditev
veljavne ekonomske cene v novem šolskem letu
2.3.vlogo za sprejem in potrditev sklepov za poslovanje vrtca Mavrica
3. Obravnava in potrditev predloga imen za nove ulice v naselju Odranci.
4. Obravnava
- Obvestilo o prenehanju delovanja SVIZ Lendava
- Vloga za soglasje – predlog Sporazum o zaposlitvi skupnega strokovnega delavca
5 . Razno
- Obravnava predloga o spremembi Prostorskega reda Občine Odranci
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K tč.1 Potrditev zapisnika 8. izredne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 8. izredne seje občinskega sveta.
Pripomb na vsebino zapisnika ni bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.
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SKLEP ŠT. 119-16/2009
Potrdi se zapisnik 8. izredne seje občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K. tč. 2. Obravnava in sprejem: Organizacija in poslovanje vrtca v šolskem letu 2009/10:
2.1. podatek o sistematizaciji za vrtec Mavrica za šolsko leto 2009/10
2.2.predlog za potrditev cene programa za 4-6ur s kosilom in brez kosila ter potrditev
veljavne ekonomske cene v novem šolskem letu
2.3. vlogo za sprejem in potrditev sklepov za poslovanje vrtca Mavrica
Župan je povedal, da je Osnovna šola Odranci podala vlogo za obravnavo organizacije in
poslovanja vrtca v šolskem letu 2009/10. Gradivo je bilo priloženo k vabilu seje. Župan je
zaprosil člane občinskega sveta, da podajo morebitne pripombe na predložene predloge sklepov.
- Kavaš Ciril je vprašal, ali celotno ceno za program vrtca plačajo starši ali pa občina in kdo
obračuna procent plačila.
- Župan je odgovoril, da je v gradivu zapisana polna cena za programe v vrtcih, občina izračuna
procent in v kateri razred se razvrsti otrok glede na bruto dohodke staršev, razliko do polne cene
pa krije občina iz občinskega proračuna.
- Smolko Ivan med drugim pove, da je dejanska kadrovska zasedba delavcev za enega manjša,
kot je določeno v skladu z normativi.
Po končani razpravi je župan dal sklepe v potrditev.
SKLEP ŠT. 120 -16/2009
Potrdi se:
I.
predlagana sistemizaciji delovnih mest za vrtec Mavrica Odranci za šolsko leto
2009/10 po dejanski kadrovski zasedbi.
II.
1. Dopolnitev cene za prvo starostno obdobje:
Program 4-6 urnega varstva s kosilom za prvo starostno obdobje 1-3 let
starosti in zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo. Cena tega
programa je za 10% nižja od cene 9 urnega varstva in znaša 337,99 €,
Program 4-6 urnega varstva brez kosila za prvo starostno obdobje 1-3 let
starosti in zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico. Cena tega programa
znaša 320,77 €,
2. dopolnitev cene za drugo starostno obdobje
Program 4-6 urnega varstva s kosilom za drugo starostno obdobje od 3-6 let
starosti in zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo. Cena tega
programa je za 10 % nižja od cene 9 urnega varstva in znaša 298,76 €,
Programa 4-6 urnega varstva, za oddelek 3-6 let zajema vzgojo, varstvo,
dopoldansko malico. Cena tega programa znaša 281,54€.
III.
3. predlagani predlog obračunavanje odsotnosti in najmanjše število vpisani otrok,
kot sledi:
Prvi dan otrokove odsotnosti živil ne odračunamo, razen v primeru počitnic, ko
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že starši v naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec.
Naslednjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, odračunamo stroške
živil, za vse vrste odsotnosti.
Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom, se
staršem za prvi dan ne obračuna nič, za naslednjih 5 dni stroški živil, za ostale
naslednje dni pa se odračunajo staršem oskrbni dnevi, ki pa bremenijo občino
Odranci.
Za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilom, se
staršem zaračuna 25 % od deleža staršev, razlika se zaračuna občini Odranci.
Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se
zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo
določeno – odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil.
Stroški začasnega izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh
mesecev.
Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru
izpisa iz vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.
Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovalni čas vrtca, ko je izkazana potreba
staršev otrok najmanj za dva otroka.
Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca v mesecu juliju ali avgustu je
vsaj pet prijavljenih otrok.
V primeru manjšega števila prijavljenih otrok od pet, imajo starši možnost
začasnega izpisa otroka iz vrtca in vpisa v drug vrtec v okviru Upravne enote
Lendava.

Sklep je bil sprejet soglasno
K.tč. 3 Obravnava in potrditev predloga imen za nove ulice v naselju Odranci.
Župan pove, da je tajnik pripravil poročilo o imenovanju novih ulic in trga. Vse je bilo narejeno
po Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb ( Uradni
list RS, št. 25/08). Na osnovi rezultata javnega poziva za imenovanje novih ulic v Občini
Odranci, je župan predlagal, da Občinski svet občine Odranci sprejme predloženi sklep.
Župan je po končani obrazložitvi dal točko v obravnavo.
-Kavaš Ciril je povedal, da je razočaran nad slabim odzivom za imenovanje novih ulic, zato
predlaga, da se sprejme predlagan sklep za imenovanje novih ulic. Zanimalo ga je tudi
obrazložitev g. župnika za preimenovanje prostora okrog cerkve v Trg Lojzeta Kozarja.
Župan je nato podal celotno kronologijo postopka:
iniciativa cerkvenega organa, da se naj ena ulica poimenuje po Lojzetu Kozarju;
občinski svet je dal ljudem dva predloga, da se odločijo ali naj se nova ulica po Presarju
ali ulice na Gredicah imenujejo po pokojnem župniku;
nato je župnišče poslalo predlog, da se naj parcele okrog cerkve preimenujejo v Trg
Lojzeta Kozarja. V tem dopisu niso zapisali, da odstopajo od ideje o imenovanju ulice
po Lojzetu Kozarju;
nato so v aprilu podali nov predlog, da bi se trg razširil do bloka.
Na osnovi odziva ljudi in posvetovanja s strani Geodetske uprave je pripravljen predlagan
predlog za imenovanje ulic in trga.
Ivanka Tompa je vprašala ali bo pokopališče spadalo tudi k trgu.
- Župan je podal obrazložitev in med drugim povedal, da pokopališče ne bo v sklopu trga.
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- Ivan Smolko je opozoril, da v območje trga ni upoštevana parcela št. 874
- Tajnik je povedal, da bo preveril in številko dodal k ostalim trem parcelam.
-Martin Jerebic je vprašal ali so občani za naselje Gredice imeli kakšne tehtne predloge ali
pripombe.
- Tajnik je povedal, da posebnih pripomb na vprašalniku ni bilo. Bilo je samo zaokroženo ali so
za ali pa proti.
- Župan je dodal, da so lastniki hiš v Gajski ulici pri katerih bo neverjetneje potrebno spremeniti
ime ulice, vprašali so kdo bo kril stroške spremembe dokumentov. Župan je tem ljudem obljubil,
da jim bo občina plačala stroške, ki bodo nastali s spremembo dokumentov.
Po končani razpravi je župan dal predlog na glasovanje
SKLEP ŠT. 121 -16/2009
Potrdijo se imena novih ulic in trga v naselju Odranci, kot sledi:
1. Presar - (Poteka od regionalne ceste GI -3 po jarku Presar preko Gasilske ulice in se
konča pri Ravenski ulici št. 15).
2. Kamenice- (Ulice, ki potekajo na območju Kamenic - obrtna cona ) .
3. Naselje Gredice – (Ulice ki potekajo na območju Gredic).
4. Trg Lojzeta Kozarja (Prostor okrog župnijske cerkve- parc. št. 877, 875, 874, 873 ).
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 4. Obravnava
- Obvestilo o prenehanju delovanja SVIZ Lendava
- Vloga za soglasje
Župan je podal obrazložitev glede poslovanja SVIZ Lendava. Nova zakonodaja več ne dovoljuje
takšne organizacije. Zato je dogovorjeno, da se bodo šole organizirale med sabo, da bodo
zaposlile delavke SVIZa Lendava. Predvideno je, da bo ena delavka upravljale računovodska
dela za šolo Odranci in Srednjo Bistrico.
Glede nabave novega računovodskega programa pa so se župani dogovorili, da naj se uporablja
dosedanji program za računovodske storitve.
Zaposlitev skupnega strokovnega delavca za pravne zadeve se na osnovi predlaganega
sporazuma sistematizira v Dvojezični šoli II Lendava. Posamezne šole pa krijejo stroške plače po
razdelilniku. Občina k temu sporazumu mora dati samo soglasje.
-Jerebic Martin je povedal, da bi bilo najboljše, da bi se potrebne usluge vršile preko
računovodskih servisov.
Župan je po končani razpravi dal v potrditev
SKLEP ŠT. 122 -16/2009
- Občinski svet občine Odranci daje soglasje k Sporazumu o zaposlitvi skupnega
strokovnega delavca za pravne zadeve.
Sklep je bil sprejet soglasno

4

K tč. 5. Razno
- Obravnava predloga o spremembi Prostorskega reda občine Odranci
Župan je povedal, da pri tej točki ni predloženo nobeno gradivo. To temo smo že obravnavali na
prejšnjih sejah. Glede na ustne zahteve za spremembo prostorskega plana, predvsem s strani
Kavaš Darka, Ulica na kamni 10, Odranci, je župan je na kratko predstavil ta problem. V letu
2007 je potekal postopek za spremembo prostorskega plana občine. V večih fazah so bili občani
javno povabljeni, da podajo svoje pripombe na predlagane spremembe. Kavaševi takrat niso
podali nobenih pripomb. Na svojem starem » gruntu« imajo dve parceli. Zraven svojih dveh
parcel so še kupili Gaborovi parceli. Parceli ležita preko jarka Presar, ki jih seka po dolžini.
Presar je last Občine Odranci in predstavlja javno dobro. Te parcele tvorijo zaokroženo celoto.
Na Kavaševem »grunto« je na eni parceli možno gradit tudi kmetijske objekte, na preostalih treh
parcelah pa je možno graditi le stanovanjske objekte. Kavaš Darko zahteva, da bi se naj
prostorski plani spremenili, da bi bilo možno graditi kmetijske objekte tudi preostalih treh
parcelah. Darko bi rad na teh parcelah gradil kmetijske objekte, ni se pa izjasnil katere kmetijske
objekte želi graditi. Ker ni znani namen kmetijskega objekta se lahko predvideva tudi
nasprotovanje sosedov za tako gradnjo. V tem primeru bi bila sprememba prostorskih planov
brezpredmetna.
Sprememba prostorskega plana je dolgotrajen proces, ki traja minimalno eno leto. Sprememba
prostorskih planov bo stala cca 25.000 EUR, ki jih pa občina trenutno nima.
Župan je nato dal točko v obravnavo.
Kavaš Ciril je povedal, da smo o tej temi že večkrat razpravljali. Darko si je dosti sam kriv, da
ni v času sprememb podal svoje pripombe na plane. Prav tako je predlagal naj se tudi s sosedi
dogovori ali se bodo strinjali z nameravano novogradnjo, da v primeru, da bi prišlo do sprememb
planov sosedje nebi nasprotovali predlaganim spremembam planov.
Jerebic Martin je povedal, ali je Darko prinesel kako soglasje od sosedov, da soglašajo z
nameravano novogradnjo.
- Župan je še povedal, da bo z izgradnjo novega vodovoda v Odrancih možna sprememba
namembnosti kmetijskih zemljišč okrog vodovodnega črpališča. Prav tako bo potrebno narediti
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč na kamenicah ( do Romov). Takrat bi bile
spremembe upravičene.
Ferenčak Branko je povedal, da ne moremo za vsakega posameznika spreminjati prostorskih
planov, ker so postopki dragi in dolgotrajni.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 123 -16/2009
Občinski svet Občine Odranci zadolži župana, da na osnovi razprave posreduje g. Kavaš
Darku dopis v katerem ga zaprosi, da naj posreduje:
- odgovor kaj bo gradil,
- izjavo sosedov , da soglašajo z nameravano gradnjo.
Sklep je bil sprejet soglasno
Ferenčak Branko je vprašal kako napredujejo razgovori grede telefonije.
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Župan je povedal, da so mu predstavniki Telekoma iz MS povedali, da vodstvo v Ljubljani ni
predvidelo v letošnjem letu, da bi se uredila telefonija v Odrancih.
Prav tako je opozoril na problem gradnje ceste v Dolinski ulici. Cesta je po napaki dvignjena za
cca 15 cm, zato jo bo potrebno znižati.

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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