OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
13. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v ponedeljek 29. decembra 2008, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Odranci
Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Martin Jerebic, Jožef Maučec, Igor Kavaš,
Marjan Marič, Ciril Kavaš, Mateja Smodiš,
Odstotni člani občinskega sveta:
Branko Ferenčak
Prisotni član nadzornega sveta:
član Štefan Virag
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik Občine Odranci
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red, kot
so ga prejeli z vabilom.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
Župan Ivan Markoja je povedal, da je ta seja sklicana tudi kot zaključna seja v letu 2008.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev:
- DIIP – Vodovod Odranci – SEKUNDARNI VODI
- DIIP – Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov
Pomurja - VODOVODNO OMREŽJE – SISTEM A
2. Vloga za soglasje k ceni storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« za leto 2009
3. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o plačevanju odškodnine in
nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču
nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
4. Razno
- poročilo s svetov zavodov
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K tč.1 Obravnava in potrditev:
- DIIP – Vodovod Odranci – SEKUNDARNI VODI
-

DIIP – Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
VODOVODNO OMREŽJE – SISTEM A

-Župan Ivan Markoja pove, da bo v naslednjih dveh do treh letih glavna investicija izgradnja
vodovoda v Pomurju. Zaradi tega sta posredovana DIIP-a za sekundarne vode v Občini
Odranci in Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in varovanju vodnih virov Pomurja Vodovodno omrežje –sistem A. V sistem A so vključene občine bivše UE Lendava.
Za te investicije so že določeni zneski za sofinanciranje s strani države in evropske skupnosti.
Zneski se bodo še korigirali med občinami. Vrednost investicije vodovoda Odranci
(sekundarni vodi) je ocenjena na cca. 1,124 mio evrov. DIIP e je potrebno potrditi, da se
bomo lahko prijavili na koriščenje teh sredstev.
Župan je dal točko v obravnavo.
- Ivanka Tompa je vprašala, če gre takšen DIIP na evropsko skupnost.
- Župan je odgovoril, da bo vsebinsko ostalo enako. Prišlo bo le še do nekaj korekcij v
zneskih, saj še ni končnega dogovora glede financiranja posameznih krakov med občinami.
-Kavaš Ciril - kako bodo rešeni priklopi za posamezno gospodinjstvo
- Župan je povedal, da bo vsako gospodinjstvo dobilo vodovodni priključek na parcelo.
Po končani obravnavi je župan dal v potrditev.
SKLEP ŠT. 97 -13/2008
Potrdi se DIIP – Vodovod Odranci – SEKUNDARNI VODI .
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP ŠT. 98 -13/2008
Potrdi se DIIP – Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov
Pomurja – Vodovodno omrežje – sistem A .
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 2 Vloga za soglasje k ceni storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« za leto
2009
-Župan je povedal, da je Center za socialno delo dal vlogo za soglasje k ceni storitve
»Pomoč družini na domu« za leto 2009. Do poletja je še obljubljeno, da se bo program
financiral s pomočjo javnih del. Prav tako je župan povedal, da smo prejšnja leta storitev
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»Pomoč družini na domu« za naše občane sofinancirali 100 %, zato predlaga, da naj tako
ostane tudi v letošnjem letu.
Člani sveta niso imeli pripomb na predlog župana, zato je dal sklep na glasovanje.
SKLEP ŠT. 99 -13/2008
- Centru za socialno delo Lendava
se daje soglasje k ceni storitve Pomoč družini
na domu – neposredna socialna oskrba za leto 2009.
- Občina Odranci bo za občane Odranec subvencionirala k ceni storitve pomoč
družini na domu - neposredna socialna oskrba v višini 100 % cene storitve.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč.3 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o plačevanju odškodnine in
nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih
komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
Župan pove, da so zadnja pol leta župani imeli strahovite težava z urejanjem odlagališča v
Dolgi vasi.
Vaščane Dolge vasi so za privolitev, da se lahko smeti naprej odlagajo v Dolgi vasi in da se
zgradi novo polje, privolili po pogojem, da se plačuje odškodnina od komunalnih odpadkov –
10 % na ceno odpadkov, 25 % na ceno gradbenih odpadkov, 15 % od cene odpadkov pravnih
subjektov. Prav tako so občani Dolge vasi oproščeni vseh plačil storitev komunalnih
odpadkov. S tem odlokom dovolijo tudi razširitev odlagališča.
Bistvenih pripomb na spremembo odloka ni bilo, zato je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 100 -13/2008
Potrdi se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o plačevanju odškodnine in
nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču
nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 4 Razno
- Ivanka Tompa je podala kratko poročilo o dogajanjih na sejah sosvetov, na katerih zastopa
Občino Odranci:
- Pove, da so Pomurske lekarne Murska Sobota odprle novo lekarno v trgovskem centru
Maksimus v Črnelavcih, ki je 13 lekarna po vrsti. Na vprašanje o lastniškem deležu občin v
omenjeni instituciji so ji povedali, da še lastniški delež ni določen.
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- ZD Lendava še ni pristopil k javnemu razpisu za direktorja, ker je bilo glasovanje o načinu
razpisa za izbor direktorja tako, da so 4 člani glasovali, da bi bil razpis izveden po novem
odloku, 5 članov pa po starem odloku.
- Glede kulture je pa povedala, da se nobeno naše društvo v letu 2008 ni prijavilo na javni
razpis za koriščenje državnih sredstev.

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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