OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
7. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v torek, 9. oktobra 2007, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta:
Jožef Maučec, Ciril Kavaš, Branko Ferenčak, Martin Jerebic, Igor Kavaš, Ivanka
Tompa, Mateja Smodiš, Marjan Marič
-

Matija Kikel, tajnik občinske uprave
Mediji: Jožef Graj -Vestnik

ODSOTNI ČLAN OS:
- Ivan Smolko
Sejo je sklical in vodil župan Ivan Markoja. Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti
je dal dnevni red v razpravo in potrditev.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 1., 2. in 3. izredne seje občinskega sveta
Obravnava – Večnamenska športna dvorana
Prodaja zemljišča podjetju Carthago d.o.o.
Obravnava - Dvig cene kabelske televizije
Imenovanje podžupana – obvestilo
Solidarnost ob poplavah
Sprejem – Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Odranci v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta
8. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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1. Točka
Potrditev zapisnika 1., 2. in 3. izredne seje občinskega sveta
Člani občinskega sveta so predlagali, da ni potrebno prebrati sklepe zadnjih treh izrednih sej
(1., 2. in 3. izredna seja ) občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je podal obrazložitev o realizaciji sprejetih sklepov zadnjih treh izrednih sej. Nato pa
je dal zapisnik v potrditev.

SKLEP ŠT. 49 – 7/2007
Potrdi se zapisnik 1., 2. in 3. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Točka
Obravnava – Večnamenska športna dvorana
Župan je naročil tajniku naj skopira predlog sklep o prerazporeditvi sredstev občinskega
proračuna za leto 2007. V tej obrazložitvi je predlagano, da bi se naj v načrtu razvojnih
programov občine investicija » Center kulturne dediščine« – konto 4204012 v znesku 83.333
EUR namenila za dokončanje investicije » Večnamenska športna dvorana«. V tej dvorani
bodo urejene sodobne slačilnice in večnamenska športna dvorana za fitnes.
Glavni razlog za prerazporeditev omenjenih sredstev je ta, da imamo za dvorano odobrena
že nepovratna sredstva Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za šport v skupni višini v
skupni višini 74.693 EUR (leto 2007 in 2008). Za investicijo »Center kulturne dediščine« pa
še ni bilo primernega razpisa na katerega bi se prijavili.
Župan je tudi povedal, da bo marsikdo nasprotoval tej investiciji. Saj ne bo več mogoče
koristiti prostore pod tribunami za razne prireditve in piknike. Prav tako je opozoril na
dodatne stroške za vzdrževanje nove dvorane. Z dokončanjem te investicije bo občanom
ponujen nek nadstandard za zdravo življenje.
Člane občinskega sveta je zaprosil naj podajo svoja mnenja glede omenjene investicije.
- Jerebic Martin je povedal, da se že na tem projektu dela več let. Objekt je namenjen za
športne dejavnosti, zato je primerno, da se dokončajo dela na tem projektu. Stare slačilnice
niso urejene po standardih. Prav tako bi bila škoda, da ne bi izkoristili odobrena nepovratna
sredstva. Predlagal je, da se naj v to investicijo gre.
- Kavaš Ciril je povedal, da pa on na ta projekt gleda z drugega vidika. Vprašanje je, če bo za
investicijo zadosti denarja in kaj bo s starimi slačilnicami. Prav tako ga je zanimalo, če je
prostor pod tribunami primeren za te namene, saj je v prostoru kar nekaj stebrov. Mogoče bi
bilo pametneje, če bi za ta denar zgradili nov objekt.
- Marič Marjan je povedal, da po normativih NZ Slovenije stare slačilnice ne ustrezajo niti
normativom za igranje v III. ligi, zato ni možno organizirati mednarodnih tekem. Z novo
investicijo bi bilo možno organizirati razne turnirje na višjem nivoju, kar bi bila dobra
reklama za našo občino.
Z dokončanjem novih slačilnic bi privabili reprezentance iz višjih lig, bila bi omogočena
srečanja med državnimi ekipami. Fitnes bi lahko koristili tudi drugi klubi. Dolgoročno pa bo
objekt lahko tudi namenjen za trženje športnega turizma. Za večje prireditve pa bi se nabavili
šotori.
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Opozoril je tudi na problem, v odprtem prostoru pod tribunami se ponoči zbira mladina in
uživa mamila.
- Branko Frenčak pove , da je tak objekt potreben, zato bi bilo dobro, da se dela enkrat
končajo, da bo športni park dokončan kot celota.
- Jožef Maučec je povedal, da se je ta objekt res koristil za razne priložnosti, zato predlaga,
da se za različna srečanja najde drug primeren prostor, naprimer na občinski parceli za
gostilno Ob Črncu.
- Ivanka Tompa pove, da je v začetku veliko občanov bilo proti tej investiciji, zdaj pa so se
že navadili. V nedogled ta prostor ne more biti tak. Prav tako je zanimiva ideja, da se bi ta
športni park lahko koristil tudi za športni turizem.
- Smodiš Mateja je prav tako bila za to investicijo, saj bo investicija v korist predvsem
mladini.
- Virag Štefan (član nadzornega odbora) je povedal, da obstajajo tri možnost. Prva , da se
prostor koristi za gostinstvo, prostor investicijsko zamenjati ali 57.000 EUR porabiti ter dati
svoj delež ali pa nič narediti. Problem je ta, da bo kljub temu čez nekaj let potrebno
pristopiti k tej investiciji.
- Igor Kavaš se je prav tako strinjal, da se gre v to investicijo.
- Župan je še dodal, da v kolikor pristopimo k temu projektu, ga bo potrebno dokončati, v
nasprotnem primeru bo potrebno nepovratna sredstva vrniti.
Po končanih obrazložitvah vseh članov občinskega sveta je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 50 - 7/2007
Občinski svet Občine Odranci potrjuje, da se v načrtu razvojnih programov in v
občinskem proračunu za leto 2007 prerazporedijo sredstva za investicijo » Center
kulturne dediščine« – konto 4204012 v znesku 83.333 EUR za dokončanje investicije »
Večnamenska športna dvorana«.
Sklep je bil sprejet z sedmimi glasovi » ZA« in enim » VZDRŽAN«.

3. točka
Prodaja zemljišča podjetju Carthago d.o.o.
Župan pove, da smo konec lanskega in v začetku letošnjega leta pričeli odkupovati kmetijska
zemljišča za podjetje Carthago. Odkupljena zemljišča smo združili v nekaj večjih parcel.
Parcela št. 1417/1 v izmeri 249,64 a je namenjena za podjetje Carthago. V lanskem letu je
občinski svet sprejel sklep, da se omenjenemu podjetju proda dodatno zemljišče po 2
EUR/m2 plus ostali stroški za odkup zemljišč.
Člani občinskega sveta niso imeli pripomb na podani predlog sklepa, zato je župan dal na
glasovanje
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SKLEP ŠT. 51-7/2007
Občina Odranci proda kupcu Carthago proizvodnja avtodomov d.o.o. Odranci,
Panonska ulica 33, 9233 Odranci, stavbno zemljišče, parcelo št. 1471/1, knjiženo v
vložku št. 2088 k.o. Odranci, v izmeri 249, 64 a, za vrednost 56.338,76 EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Točka
Obravnava – Dvig cene kabelske televizije
Tajnik je povedal, da je podjetje UPC Telemach poslalo dopis za povišanje naročnine, zaradi
zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za nakup nove opreme in plačilo avtorskih pravic za
program ORF in ORF2 iz 6,50 na 7,50 EUR. Pogoj za predvajanje teh dveh programov je
povešanje cene naročnine.
Župan je dal točko v obravnavo.
- Ferenčak Branko je povedal, da v drugih krajih imajo dosti več programov za isto ceno, zato
je proti povišanju naročnine. Predlagal je, da se naj v kabelski sistem vgradijo brezplačni
programi.
- Kavaš Ciril pove, da je kabelski sistem star več kot dvajset let, občinski svet v prejšnji
sestavi pa je bil takrat proti podražitvi naročnine, s katero bi bila možna tudi posodobitev
sistema.
- Jerebic Martin je povedal, da smo si dosti sami krivi, saj pred dvema letoma člani
občinskega sveta niso podprli predloga za posodobitev, prav tako niso želeli sodelovati v
odboru za kabelsko televizijo. Posledice so te, da se v kabelskem sistemu praktično nič več ne
posodablja.
- V razpravi so sodelovali vsi člani sveta. Podražitev so pogojevali z vgradnjo dodatni
brezplačnih programov.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 52-7/2007
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k povišanju cene naročnine zaradi
zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za nakup nove opreme in plačilo avtorskih
pravic za program ORF in ORF2 iz 6,50 na 7,50 EUR.
Soglasje se daje pod pogojem, da zagotovite dodatne brezplačne programe za kabelsko
televizijo Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

5. Točka
Imenovanje podžupana – obvestilo
Župan je člane občinskega sveta obvestil, da je 1.10.2007 imenoval za podžupana Občine
Odranci Branka Ferenčak, Panonska ulica 24, Odranci.
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6.Točka
Solidarnost ob poplavah
Župan pove, da je Skupnost občin Slovenije poslalo poziv za doniranje finančnih sredstev za
pomoč prizadetim občinam za odpravo posledic neurja. Prelagajo naj bi namenili 1 EUR po
prebivalcu občine. Denar bi se zbiral na posebnem računu Skupnosti občin Slovenije.
Posebna komisija bo zbrana sredstva razdelila po pripravljenem ključu razdelitve sredstev.
Župan je dal točko v razpravo.
- Kavaš Ciril je povedal, da znesek ni velik, vendar se boji, da sredstva ne bodo prišla v
prave roke.
Tudi ostali člani sveta so soglašali, da se za odpravo posledic neurja nameni 850 EUR.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 53 -7/2007
Občinski svet občine Odranci soglaša, da Občina Odranci donira za sanacijo škode za
odpravo posledic neurja v tednu med 17. in 21. septembrom 2007 znesek v višini 850
EUR.
Donacija se nakaže na namenski transakcijski račun Skupnost občin Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet

7. Točka
Sprejem – Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Odranci v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta
Župan je povedal, da bodo v mesecu novembru volitve v državni svet. Naša občina lahko
izvoli enega kandidata za državni svet in enega elektorja. Občinski svet mora sprejeti tudi
pravila po katerih se bo volilo.
Člani sveta na pravilnik niso imeli pripomb, zato je župan dal pravila v potrditev
SKLEP ŠT. 54-7/2007
Potrdijo se pravila za izvolitev predstavnikov Občine Odranci v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Sklep je bil sprejet soglasno.
Župan je nato predlagal, da se izvedejo volitve za elektorja in kandidata za člana državnega
sveta.
Za elektorja sta bila predlagana dva kandidata: Kavaš Ciril in Ivanka Tompa
Na osnovi tajnega glasovanja, ki ga je izvedla komisija za mandatna vprašanja in imenovanje
je bil za elektorja izvoljen Kavaš Ciril.
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Za kandidata za člana državnega sveta pa je bil izvoljen edini predlagan kandidat Marjan
Maučec, Gančani 80, 9231 Beltinci.
Zapisnik o delu občinskega sveta , ki je določil kandidaturo za člana državnega sveta in
predstavnika za elektorja je priložen k zapisniku 7. redne seje OS (arhiv).
8. Točka,
Razno
Pod točko razno je Marjan Marič opozoril na problem meteorne vode pred vhodom njihove
parcele v Mlinski ulici, ki po nalivih nima kam odteči.
- Župan je odgovoril, da se bo ta problem rešil v prihodnjem letu, ko se bo reševalo
odvodnjavanje naselja Gredic.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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