-priloga k tč.1-

OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
6. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo, 20. junija 2012, ob 19.00 uri,
v mlinu
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Ciril Kavaš,
Jožef Maučec, Martin Jerebic in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan, poslovni sekretar VII/2
Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Marjan Marič
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.

1. Obravnava in sprejem – Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s
pitno vodo v Občini Odranci
2. Predlogi za občinska priznanja ob 40 - letnici NK Odranci
3. Razno
-

Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci,

-

Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest,

-

Soglasje za fleksibilni normativ v vseh treh oddelkih,

-

Soglasje k predlagani objavi razpisa delovnih mest.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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1. Obravnava in sprejem – Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s
pitno vodo v Občini Odranci
Župan je predstavil pojasnila k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno
vodo. Pove, da se mora zadostiti zahtevi Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo o formalni ureditvi skupnega upravljanja, ki mora biti
zapisano v odloku. V našem vodovodnem sistemu - A je za upravljalca določeno javno
podjetje EKO-Park iz Lendave.
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci (Ur.l. RS, št. 51/10,101/11) se v
2. členu prvi odstavek spremeni in se doda:
»Občina Odranci imenuje za izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na
celotnem oskrbovalnem območju občine javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki prevzame
izvajanje gospodarske javne službe po vključitvi občine v skupini sistem oskrbe s pitno vodo v
skladu s projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A in upravljavskim načrtom.«
Župan predlaga svetnikom, da se sprejme pogojni sklep ter se Odlok ne objavi v Uradnem
listu, dokler ne pride do uskladitve z ostalimi občinami.
Ker ni bilo pripomb je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 77 - 6IZ/2012
Občinski svet Občine Odranci sprejme pogojni Odlok o spremembi in dopolnitvi
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci. Odlok se objavi v Ur. listu RS takrat, ko
pride do uskladitve z ostalimi občinami.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Predlogi za občinske plakete ob 40 – letnici NK Odranci
Župan predstavi svetnikom dopis NK Odranci v katerem predlaga kandidate za občinska
plakete. Seznani, da Nogometni klub letos praznuje 40 let, ter da se bo za ta namen podelila
občinske plakete.
Predlaga, da se občinska plakete podelijo:
NK Odranci (za razvoj športa in promocija Občine Odranci v širšem slovenskem prostoru),
Marič Marjanu (za dolgoletno vodenje NK Odranci in za razvoj športa),
Dominko Stanku in Gostan Matiji (za dolgoletno aktivno pomoč NK Odranci in za razvoj
športa v Odrancih).
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Po glasovanju je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 78 - 6IZ/2012
Občinski svet Občine Odranci potrjuje kandidate za prejem občinske plakete in sicer:
NK Odranci (za razvoj športa in promocija Občine Odranci v širšem slovenskem prostoru),
Marič Marjanu (za dolgoletno vodenje NK Odranci in za razvoj športa),
Dominko Stanku in Gostan Matiji (za dolgoletno aktivno pomoč NK Odranci in za razvoj
športa v Odrancih).
Sklep je bil soglasno sprejet.
3. Razno
-

Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci,

-

Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest,

-

Soglasje za fleksibilni normativ v vseh treh oddelkih,

-

Soglasje k predlagani objavi razpisa delovnih mest.

Župan pove, da smo za točko razno naknadno od OŠ dobili štiri zadeve, katere po zakonu
moramo sprejeti. V bistvu gre za soglasja, ki se morajo sprejeti pred začetkom novega
šolskega leta.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep.

SKLEP št. 79 - 6IZ/2012
Občinski svet Občine Odranci potrjuje naslednja soglasja:
1.
Na podlagi vpisa otrok novincev v vrtec Mavrica Odranci za šolsko leto 2012/2013,
Občinski svet Občine Odranci potrjuje oblikovanje 3,5 oddelka.
2.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predlagano sistemizacijo delovnih mest v vrtcu
Mavrica za šol. leto 2012/2013.
3.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje fleksibilni normativ v vseh oddelkih vrtca
Mavrica Odranci.
4.
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k predlagani objavi razpisa delovnih mest.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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