-priloga k tč.1-

OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo 13. aprila 2011, ob 19.30 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Jožef Maučec,
Ivan Smolko, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan - delavka občinske uprave
Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Martin Jerbic
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
Dnevni red:
1. Problematika Vrtca Mavrica
2. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Problematika Vrtca Mavrica
Župan pozdravi svetnike in razloži dejansko problematiko vpisa 71 otrok, kateri presega vse
zmogljivosti 3 oddelkov. Pove, da je izredna seja namenjena izključno problematiki vrtca.
K besedi povabi ravnateljico, katera podrobneje predstavi nastalo situacijo, predvsem pa
problematiko prostorske stiske, katera številčno presega normative. Pripravljena sta dva
predloga in sicer oblikovanje 4 oddelkov in 4,5 oddelkov. Svetnikom predlaga, da bi šli v
varianto s 4 oddelki. Namreč drugi predlog zahteva več stroškov iz občinskega proračuna,
kakor tudi šola ni primerno opremljena za predšolske otroke. Eno leto bi nekako prestali,
vnaprej tako ne bo več mogoče. Statistični podatki kažejo povečano število rojstev v občini.
Župan odpre razpravo in svetnike povpraša za mnenje.
Svetniki se strinjajo za varianto 4 oddelkov, prav tako so mnenja, da se gre v dozidavo ali
novogradnjo vrtca, kot so si zadali v predvolilni kampaniji.
Po končani razpravi je župan dal sklepe v potrditev.

SKLEP št. 21-1IZ/2011
Na podlagi vpisa otrok novincev za šolsko leto 2011/2012 Občinski svet Občine Odranci
potrjuje oblikovanje skupin do 4 oddelkov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 22-1IZ/2011
Občinski svet Občine Odranci potrjuje, da se največje število otrok v vseh oddelkih 1. in
2. starostnega obdobja lahko poveča za največ dva otroka.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 23-1IZ/2011
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predlagano sistemizacijo v vrtcu Mavrica za šol.
leto 2011/2012.
Sredstva se zagotovijo iz rebalansa proračuna za leto 2011 in proračuna za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 24-1IZ/2011
Občinski svet občine Odranci potrjuje predlagano ekonomsko ceno za naslednje
programe, od 1.9.2011 naprej in sicer:
dnevni program 6-9 ur, 1. starostno obdobje, 400,99 €
dnevni program 6-9 ur, 2. starostno obdobje 349,08 €
dnevni program 6-9 ur in 1. in 2. star. obdobja v kombiniranem oddelku, 371,26 €
poldnevni program 4-9 ur, 2. starostno obdobje, 314,17 €
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP št. 25-1IZ/2011
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
Odpiralni čas vrtca:
- poslovalni čas vrtca Mavrica Odranci je določen od 6.00 do 15.30 ure.
- najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca
je, ko izkažeta upravičeno potrebo starša vsaj dveh otrok.
- najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca Mavrica Odranci v mesecu juliju in
avgustu je vsaj pet prijavljenih otrok.
Obračunavanje odsotnosti:
- prvi dan otrokove odsotnosti se stroški živil ne obračunavajo, razen v času šolskih
počitnic in drugih prostih dni, ko starši odsotnost otroka v vrtcu vnaprej napovejo;
- za odsotnost otroka nad šest delovnih dni se za prvi dan ne obračuna nič, naslednjih
pet delovnih dni se obračunajo stroški živil in nadalje se v primeru zdravniškega
potrdila obračunajo oskrbni dnevi;
- stroški živil se obračunajo staršem v višini odstotka od cene programa, ki ga plačujejo
po odločbi;
- za odsotnost otroka nad enim mesecem se s priloženim zdravniškim potrdilom
obračuna staršem 25% od deleža njihovega plačila.
Vpis in izpis otrok:
- v primeru, da so starši svojega otroka vpisali v vrtec s 1.9. v tekočem koledarskem letu
v skladu s Pogodbo o vključitvi, otroka pa s tem datumom niso vključili v vrtec in
izpolnjuje starostni pogoj vključitve, morajo za čas od 1. septembra do dejanske
vključitve otroka v vrtec mesečno plačevati rezervacijo v višini 30% cene programa v
katerega je otrok vpisan;
- staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato vpišejo, se zaračunajo stroški
začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo določeno z odločbo – 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 septembru začeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v
juliju in avgustu oproščeni plačila.
Sklep je soglasno sprejet.
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Ad. 2. Razno
Župan seznani svetnike, da smo pristopili k reševanju prostorske problematike vrtca. Ocenile
so se kapacitete in ugotovljeno je bilo, da na dolgi rok v dosedanjih razmerah ni mogoče
poslovati. Naročili smo projektno nalogo iz dveh vzornih kotov. Obstoječemu vrtcu prizidati
določene prostore ali novogradnja vrtca. Pri dozidavi obstoječemu vrtcu nimamo dovolj
prostega zemljišča, kar bi pomenilo premestitev igrišča. Novogradnja vrtca bi se izvedla na
bivši Hozjanovi parceli, prav tako bi se rešila problematika parkiranja proti Lipi, ker bi bil
vhod iz Žitne ulice. Idejna zasnova stroškov je prikazala, da je med prvo in drugo varianto
minimalna razlika, in da se potem bolj splača pristopiti k novogradnji. Prav tako pa bi se
dosedanji vrtec lahko uporabil v druge namene (npr. za društva, razne sestanke, delavnice…).
Iz lastnih sredstev občina vrtca ne more graditi. Potrebno bo počakati na razpis SVLR iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer bo možno pridobiti 85% evropskih sredstev. Če
slučajno razpis ne bi odobraval novogradnje vrtca, bo potrebno poiskati drugo rešitev, in sicer
razpis Ministrstva za šolstvo. Problem pristopitve k novogradnji pa so tudi prostorski plani.
Hozjanove parcele je potrebno umestiti v parcele namenjene za šolske dejavnosti, ker po
trenutno veljavnem prostorskem aktu gradbenega dovoljenja ne bi dobili.
Podrobneje je idejne načrte predstavila ravnateljica. Po idejni zasnovi bi vrtec omogočal 5
učilnic.
Po razlagi ravnateljice župan odpre razpravo.
Po obsežnem debati so svetniki enotnega mnenja, da so vsi za novogradnjo.
Po končani razpravi je župan dal sklepe v potrditev.

SKLEP št. 26-1IZ/2011
Občinski svet Občine Odranci:
- potrjuje aktivnosti v zvezi z reševanjem prostorske problematike vrtca Mavrica
Odranci,
-pooblašča župana, za potrditev dokumentacije v zvezi izgradnje vrtca Mavrica Odranci
(DIIP, IP…).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 20.35 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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