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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
6. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek 23. septembra 2011, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Jožef Maučec,
Martin Jerebic, Ivan Smolko, Marjan Marič in Vladimir Balažic, Roman Kavaš
- Predsednik nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- Tadeja Gostan - delavka občinske uprave
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo devet članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2011
3. Obravnava in sprejem Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci
4. Idejna zasnova – Širokopasovno omrežje
5. Obvestilo o nameravani prodaji poslovnih deležev družbe Komunala, d.o.o.,
Lendava in ponudba za uveljavitev predkupne pravice – Družba Papir Servis
d.o.o., Občina Velika Polana in Občina Črenšovci in Občina Turnišče
6. Odkup dela parcele – Darinka in Darko Kociper
7. Prošnja za sofinanciranje študija v tujini – Leon Marič
8. Vabilo na sestanek – Carthago d.o.o
9. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
Delavka OU je prebrala sklepe 5. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev.

SKLEP št. 33-06/2011
Potrdi se zapisnik 5. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2011
Župan pove, da je na razpolago celotna dokumentacija realizacije proračuna I. polletja 2011.
Kot je prikazano v I. polletju ni realiziranih EU sredstev, ker so nakazana sedaj v II. polovici
leta 2011.
Župan povabi k besedi predsednika NO Branka Ferenčaka, da seznani svetnike s poročilom
nadzornega odbora.
Predsednik NO Branko Ferenčak pove, da se je NO sestal na svoji 2. seji 1.9.2011. Prisotna je
bila računovodkinja Marija Zver, ki je pripravila vso dokumentacijo. Ugotovili so, da vse
poteka po planu, kot je bilo načrtovano. Do odmikov prihaja pri pridobivanju EU sredstev.
Pohvali dobro opravljeno delo občinske uprave, in da NO ni ugotovil nepravilnosti pri
delovanju.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 34-06/2011
Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci in poročilo Nadzornega
odbora za I. polletje 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Obravnava in sprejem Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci
Pri tej točki preda župan besedo delavki občinske uprave Tadeji Gostan, da predstavi
pravilnik.
Delavka občinske uprave pove, da je občinski svet v mandatnem obdobju 2006-2010 že
diskutiral o pomoči novorojencem in se je takrat tudi strinjal pobudo, vendar takrat ni bil
sprejet sklep. Enkratna denarna pomoč novorojencem je nakazilo Občine Odranci v znesku
100,00 EUR na Hrčkovo knjižico odprto pri PBS d.d. PBS d.d. nakaže še dodatnih 30,00
EUR, kot darilo za odprtje računa. Prejemnik te pomoči je novorojenec, kateri ima zastopnika
(en starš). Zaradi pravne podlage, pa je potrebno sprejeti omenjeni pravilnik.
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Ker ni bilo pripomb in ne razprave je župan dal sklep v potrditev.

SKLEP št. 35-06/2011
Občinski svet Občine Odranci sprejeme Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Odranci. Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Idejna zasnova – Širokopasovno omrežje
Župan predstavi svetnikom idejno zasnovo Širokopasovnega omrežja in odločbo Ministrstva
za kmetijstvo, v kateri so odobrena sredstva v znesku 915.083,42 EUR. Problem v odločbi je
dinamika koriščenja sredstev in sicer od 01.01.2013 do 05.10.2013. Sedaj se poraja vprašanje
ali počakati 14 mesecev, ali začeti prej in najeti kredit.
Župan vpraša svetnike za mnenje.
Martin Jerebic je mnenja, da se naj gre v izgradnjo prej, ker sta internet in kabelska televizija
največji problem naše občine.
Ostali svetniki se prav tako podpirajo
Po obširni razpravi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 36-06/2011
Občinski svet Občine Odranci potrdi idejno zasnovo št. 10272 zasebnega partnerja
KOMO d.o.o., Polšnik 23, 1272 Polšnik, za projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Obvestilo o nameravani prodaji poslovnih deležev družbe Komunala, d.o.o.,
Lendava in ponudba za uveljavitev predkupne pravice – Družba Papir Servis d.o.o.,
Občina Velika Polana in Občina Črenšovci in Občina Turnišče
Župan razloži svetnikom dejansko problematiko podjetja Komunale d.o.o.,Lendava. Pove, da
smo dobili smo štiri ponudbe za prodajo poslovnih deležev. Župan spomni svetnike, da smo
že nekaj let nazaj prodajali svoj delež, za kar obstaja še veljaven sklep. Takrat se nihče od
solastnic ni prijavil, da bi delež kupil.
Župan predlaga svetnikom, da se sporoči ponudnikom, da Občina Odranci ni zainteresirana za
nakup.
Ciril Kavaš in Ivan Smolko se strinjajta z mnenjem župana, prav tako ostali svetniki.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev.
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SKLEP št. 37-06/2011
Občinski svet Občine ne sprejme ponudbe:
- družbe PAPIR SERVIS d.o.o., Pod Ježami 3, 1000 Ljubljana, za uveljavitev predkupne
pravice glede nameravane prodaje poslovnih deležev družbe KOMUNALA, d.o.o.,
Lendava, MŠ: 5254965000, v nominalni vrednosti 108.834,79 EUR, ki predstavlja
57,5490% osnovnega kapitala družbe in ki ga prodaja za kupnino v višini 1.500.000,00
EUR,
-Občine Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana, za uveljavitev predkupne
pravice glede nameravane prodaje poslovnih deležev družbe KOMUNALA, d.o.o.,
Lendava, MŠ: 5254965000, v nominalni vrednosti 3.605,51 EUR, ki predstavlja 1,9065%
osnovnega kapitala družbe in ki ga prodaja za kupnino v višini 49.692,43 EUR,
-Občine Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, za uveljavitev predkupne
pravice glede nameravane prodaje poslovnih deležev družbe KOMUNALA, d.o.o.,
Lendava, MŠ: 5254965000, v nominalni vrednosti 10.005,43 EUR, ki predstavlja
5,2906% osnovnega kapitala družbe in ki ga prodaja za kupnino v višini 137.898,12
EUR,
-Občine Turnišče, Ul. Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, za uveljavitev predkupne
pravice glede nameravane prodaje poslovnih deležev družbe KOMUNALA, d.o.o.,
Lendava, MŠ: 5254965000, v nominalni vrednosti 8.106,33 EUR, ki predstavlja 4,2864%
osnovnega kapitala družbe in ki ga prodaja za kupnino v višini 111.723,25 EUR.
V primeru prispetja naknadnih ponudb se te zavrnejo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Odkup dela parcele – Darinka in Darko Kociper
Župan seznani svetnike z nakupom privatnega zemljišča. Na tem zemljišču že poteka javna
pot. Ne smemo dopustiti, da bi lastniki zaprli pot, namreč ker moramo rešiti meteorno
kanalizacijo.
Župan da točko v razpravo.
Vsi svetniki se strinjajo s nakupom tega dela parcele, z namenom da se nekoč reši meteorna
kanalizacija.

SKLEP št. 38-06/2011
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep o nakupu dela stavbne parcele št. 1964/3
k.o. Odranci, cca 150m2, po kateri že poteka javna pot iz Mlinske ulice proti Naselju
Gredice, last Darinke in Darka Kociper, Mlinska ulica 12, Odranci, po ceni 2.200,00
EUR.
Del parcele, ki se bo prodal Občini Odranci mora biti geodetsko odmerjen in za
odmerjeni del določena nova parcelna številka.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 7. Prošnja za sofinanciranje študija v tujini – Leon Marič
Župan povabi k besedi delavko občinske uprave Tadejo Gostan, ki pove da je prošnja v zvezi
s sofinanciranjem že bila obravnavana na prejšnjem mandatnem obdobju. Ker pa je bilo takrat
priloženih premalo dokazov, občinski svet ni mogel odločiti. Občinska uprava je po enem letu
pridobila zahtevanje podatke, zato je prošnja ponovno podana na občinski svet. Po Pravilniku
o stimulacji študentov, mu pripada za vsak izpit 42,00 EUR (za študij v državah EU). Ker v
Pravilniku na univerzitetnem študiju ni mogoče zahtevati šolnine ali kakršnihkoli drugih
stroškov povezanih s študijem, je sedaj na odločitvi občinskega sveta, ali se mu kakšen
strošek odobri.
Mnenja svetnikov so bila različna, na koncu pa je prevladal predlog župana, da se študentu
Leonu Marič povrnejo stroški plačila šolnine v znesku 200,00 EUR.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 39-06/2011
Občinski svet Občine Odranci ugodi prošnji za sofinanciranje študija v tujini študentu
Leonu Marič, Sevranska ulica 18, Odranci.
Na podlagi Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci (Ur. l. RS št. 94/05 in
12/08) je upravičen do izplačila 42,00 EUR za vsak uspešno opravljen izpit.
Izven Pravilnika se mu povrnejo stroški plačila šolnine v znesku 200,00 EUR za vsako
leto napredovanja v višji letnik.
Sklep je bil sprejet 8 ZA in 1 PROTI.
Ad. 8. Vabilo na sestanek – Carthago d.o.o
Župan predlaga svetnikom, da se odzovejo vabilu na sestanek podjetja Carthago, na katerem
bo prisoten direktor Schuler z njegovimi vodilnimi predstavniki, ki bo v četrtek 06.10.2011.
Svetniki potrdijo svojo prisotnost.
Ad.9. Razno
Župan je v točki razno odgovoril na vprašanja občinskih svetnikov, ki so jih zastavili v točki
razno na predlaganem dnevnem redu.
Poročilo s sveta Zavoda ZD Lendava, Pomurski vodovod –Ivanka Tompa
Ivanka Tompa seznani, da se je konec julija udeležila seje zavoda ZD Lendava. Največji
strošek jim povzročajo podjemne pogodbe, veliko dela pa so imeli s podpisi pogodb za
urgentni prizidek.
Prav tako povabi svetnike na dan odprtih vrat ZD Lendava, ki bo 22. oktobra 2011.
Prav tako vpraša, kako daleč je pomurski vodovod? Župan ji ne more dati odgovora, ker ne ve
kako daleč je projekt.
Občinska dvorana – Ciril Kavaš
Ciril Kavaš opozori župana na neprimerno vedenje odranske mladine v občinski dvorani.
Župan pove, da se bo zadeva preverila in v nasprotnem primeru se jim bo prepovedal vstop v
dvorano.
Asfalt na Gredicah, Oglaševalne table – Vladimir Balažic
Vladimir Balažic vpraša ali je asfalt na Gredicah končan. Pri jaških je opazil, da so slabo
asfaltirani.
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Prav tako opozori na oglaševalne table odranskih podjetnikov, katere so postavljene ob glavni
cesti in propadajo.
Župan pove, da se bo v zvezi z asfaltom posvetoval z nadzornim organom, oglaševalne table
pa se bodo v naslednjem tednu odstranile.
Semafor pri OŠ – Elizabeta Grabnar
Svetnica Elizabeta Grabnar vpraša, zakaj ne deluje semafor pri šoli na prehodu za pešče?
Sama vozi otroke v šolo in je opazila, da otroci stečejo čez cesto kar pri rdeči luči.
Župan ji odgovori, da vzdrževalci Elektra skoraj vsak teden menjajo lučke, in da so stroški
popravila zelo visoki, katere pa plačuje občina. Zdaj ko ni več prometa s tovornjaki skozi vas,
se mu zdi semafor neprimeren.
Svetnik Roman Kavaš je izrazil željo po izstopu iz občinskega sveta.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 20.20 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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