OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
19. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v sredo 24. februarja 2010, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Odranci
Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Martin Jerebic, Jožef Maučec, Marjan Marič, Ciril Kavaš,
Mateja Smodiš, Branko Ferenčak, Igor Kavaš
Odsotni člani občinskega sveta: /
Prisotni vabljeni:
Člani NO: člana Štefan Virag in Franc Balantič
Tadeja Gostan, višji referent I.
Mediji: /
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo vseh devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
Župan je dal predlog spremenjenega dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem - Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto
2010
3. Obravnava in sprejem - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika
Polana«
4. Prodaja zemljišča v obrtni coni Kamenice
5. Razno:
1. Vloga za sofinanciranje jubilejnega Kozarjevega leta,
2. Odpis ½ stroškov bivanja v domu strejših, Čolig Jožef,
3. Vloga za podpis programa javnega dela, Smej Rozalija.
4. Vloga Osnovne šole za sprejem sklepov v zvezi z vrtcem
5. Dopis družine Virag

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K tč.1 Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
Delavka OU je prebrala sklepe 18. redne seje občinskega sveta.
Župan je podal obrazložitve o realizaciji sprejetih sklepov iz 18. seje občinskega sveta.
Pove, da se bo spremenil proračun na prihodkovni strani, ker so bila občini odobrena sredstva iz
neposrednih regijskih spodbud v višini okrog 600.000,00 EUR, ter Fundacije za šport za Trim
stezo v višini 30.000,00 EUR .
Pripomba na vsebino zapisnika je bila s strani člana nadzornega odbora Štefana Virag, in sicer
naj se spremeni v 7.točki, ko je isti član povedal, da je bil križ podrt po neurju in da so drugi dan
prišli nekateri člani iz župnijskega sveta in križ odpeljali.
Župan je dal zapisnik v potrditev:
SKLEP ŠT. 141-19/2010
Potrdi se zapisnik 18. redne seje občinskega sveta občine Odranci in se popravi stavek
iz 7.točke – Razno, izjava NO Štefana Virag.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 2. Obravnava in sprejem - Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
Župan je povedal, da se situacija glede odlaganja odpadkov vleče že celo lansko leto in tudi
letošnje. Do sedaj so bili sprejeli že sklepi o priključitvi k Cero Puconci, o prevzemu dela
investicij v Cero Puconci in o priključitvi odlagališča v Dolga vas v Cero Puconci. Cero Puconci,
kot izvajalec javne službe predelave in odlaganja komunalnih odpadkov je pripravil kalkulacijo
cene odlaganja. Poleg te cene bo potrebno plačati še ceno za zbiranje in prevoz odpadkov na
deponijo. To ceno pa bo določil izvajalec zbiranja in prevoza; za našo občino Komunala
Lendava.
Ker je deponija Cero Puconci postala last vseh 27 občin v Pomurju, pomeni da bo cena odlaganja
enotna za vse pomurske občine. Ta cena odlaganja je bistveno višja, kot je bila doslej, ker je
država predpisala metodologijo formiranja cene odlaganja. Med drugim so novosti te cene
najemnina, odškodnina (okoliških vasi) in finančna garancija za zaprtje odlagališče (zahteva
država). Iz tega sledi, da bi za eno tono odlaganja odpadkov bilo potrebno plačati 116,16 EUR.
Na sestanku Cero Puconci je bil narejen predlog, da bi se ta cena postopoma dvigovala, saj ta
cena pomeni 3x povečanje dosedanje cene. Edina možnost za zmanjšanje cene je amortizacija.
Po direktivi EU in naše vlade jo je možno zmanjšati do 50% in predlog na današnji seji je, da bi
naša občina iz proračuna dala subvencijo za amortizacijo v višini 50 % za leto 2010. S to
subvencijo bi se znižala cena odlaganja odpadkov na 95,16 EUR za tono odpadkov.
.
Dejansko bo zadeva bistveno drugačna, kot je bila do sedaj. Smeti se bodo v bodoče tehtale, in
cena odlaganja bo za težo in ne po kontejnerjih. Količina smeti pripeljana na odlagališče se bo
razdelila na kontejnerje.Ker se ne ve koliko smeti se v naši občini pobere ni mogoče predvideti
dejanske cene odlaganja po kanti. Gospodinjstvo si lahko zniža strošek za odlaganje smeti, tako
da se bo v marcu začelo zbiranje plastike v posebne vreče. V bodočem odloku o odlaganju
odpadkov se bo treba odločiti, ali se bodo smeti pobirale na dva tedna, ali pa v kakšnih drugih
terminih, tudi enkrat mesečno za tiste, ki imajo malo smeti. Če bo manj zbranih smeti manj bo
razdeljeno na gospodinjstva. Za določene bio odpadke pa je priporočljivo, da se naredijo
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komposti. Današnja obravnava je namenjena temu ali bo občina subvencionirala del stroška
amortizacije in v kakšni višini.
Župan je po obrazložitvi dal točko v razpravo.
Branko Ferenčak je vprašal, koliko smeti se je do sedaj mesečno pobralo v naši občini?
Župan pove, da se smeti niso tehtale.
Ivanka Tompa je mnenja, da se bodo smeti spet odlagale na črno, da se bodo ljudje na takšen
način izognili prevelikemu plačilu.
Jožef Maučec se osredotoči na problem neosveščenosti prebivalcev. Predlaga, da je ljudi
potrebno seznaniti, naj se naredijo brošure in vzpostavi ustrezen način javnega informiranja.
Župan pove, da bo v kratkem času za to poskrbel CERO Puconci.
Župan seznani svetnike s tem, da so bile smeti iz naše občine pripeljane na reciklažo v Lenart.
Ugotovljeno je bilo, da je največ smeti bioloških odpadkov. Tudi v Puconcih bodo v bodoče
pregledovali odpadke. Bio razgradljivih odpadkov ne bo smelo biti več kot 20%, s tem da je bilo
v analizi v Lenartu ugotovljeno, da prekoračujemo mejo 30%.
Župan še enkrat poudari, da se sprejema cena za odlaganje in subvencijo za odlaganje. Odvisno
od našega sklepa bo odvisna cena odlaganja na računih, ki jih bo Cero začeli pošiljati v začetku
marca. Na naslednji seji pa se bo obravnaval odlok, katerega bo potrebno dobro pripraviti, saj bo
obvezujoči za ljudi in od zapisanih standardov v njem bo odvisna cena odlaganja odpadkov. Med
drugim bo v njem potrebno določiti koliko ekoloških odtokov bomo imeli, koliko in kakšno
zbirališče kosovnih odpadkov bo potrebno, obseg ločevanja odpadkov na izvoru pa še marsikaj
drugega.. Odlok bo moral občanom dati optimalne možnosti reševanja odpadkov, občani pa se
bodo morali odloku podrediti.
Martin Jerebic vpraša, kakšna merila so vzeli za izračun cene? (masa, prebivalstvo...), meni da
neka matematika za izračun obstaja obstaja.
Župan razloži, da je bilo kalkulacija narejena na podlagi Uredbe vlade in da obstoji
dokumentacija, ki je podlaga za določitev cene. Za najemnina se je recimo upoštevala vrednost
dosedanjih vlaganj v odlagališča;. odškodnina se točno ve, koliko je bilo doseženo s pogajanji s
krajani; finančno garancijo pa je predpisala država. Na ceno se lahko vpliva na dva načina, da se
odpelje čim manj smeti, in da občina da subvencijo na amortizacijo.
Član NO Franc Balantič ugotavlja, da je v tej ceni mogoče 50% zneska rezerv, za razvoj
goričkih občin.
Po končani obrazložitvi je župan na glasovanje:
SKLEP ŠT. 142-19/2010
Potrdi se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 in znaša 50%.
Subvencijo bo občina pokrila iz proračuna za leto 2010. Subvencionirana cena se bo
začela uporabljati z dnem uveljavitve nove cene storitev odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1.2.2010 naprej.
Prav tako se potrdi predlagana cena storitev odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010, ki jo je izračunalo Javno podjetje
CERO Puconci d.o.o. in znaša 116,16 EUR za 1 tono odloženih odpadkov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K.tč. 3. Obravnava in sprejem - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana«
Župan pove, da je glede na zakonodajo bilo potrebno nekatere spremembe iz štiri leta starega
odloka spremeniti in narediti čistopis. Dodane ali spremenjene so nekatere določbe , katere je
zahtevalo Ministrstvo za finance. Znano je namreč, da občine katere imajo skupno občinsko
upravo, kot je omenjeni inšpektorat, lahko dobijo del stroškov refundiranih iz državnega
proračuna. Do spremembe odloka v vseh drugih členih ni prišlo in tudi nov odlok ne spreminja
dejavnosti inšpektorata.
Župan je po krajši obrazložitvi dal točko v razpravo.
Martina Jerebic zanima, kakšna je ocena inšpektorata? Če se je stanje v naravi izboljšalo?
Župan pove, da bodo na naslednji seji dobili poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata.
Po končani obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP ŠT. 143-19/2010
Potrdi se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana« po skrajšanem postopku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. Tč. 4. Prodaja zemljišča v obrtni coni Kamenice
Župan seznani Občinski svet o tem, da se prodaja zemljišče v obrtni coni Kamenice novemu
investitorju, ki bo začel graditi v obrtni coni tovarno strojev za farmacijo. Dosežena je bila cena
zemljišča 18 EUR/m2 + DDV. Gre za podjetje Bp Blister pack d.o.o. iz Veščice, ki ima do sedaj
zaposlenih 8 delavcev, ko pa bo tovarna v Odrancih, pa načrtuje zaposlitev 20 delavcev. Župan
seznani Občinski svet z dejstvom, da je na tem zemljišču mehki teren in se boji da bodo pri
izgradnji naleteli na smeti. Zato prosi svetnike, da mu pomagajo najti rešitev kaj narediti v
slučaju, ko se bo ugotovila ta pomanjkljivost terena. Pove tudi, da obstoječi stroji v tovarni
zahtevajo trdne temelje, kar omenjeno zemljišče morda ne bo omogočalo.
Po končani kratki obrazložitvi je župan dal točko v razpravo.
Vsi svetniki so mnenja, da se ob slučaju nepravilnega terena ustrezno sanira teren na primerno
trdnost iz občinskega proračuna.
Po končani obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP ŠT. 144 -19/2010
Sprejme se Sklep o prodaji zemljišča v obrtni coni parc.št. 1443/8, površina 6.000 m2 po
ceni 18 EUR/m2 + DDV podjetju BP BLISTER PACK d.o.o. iz Veščice.
Če bo potrebno se bo zemljišče ustrezno saniralo na primerno trdnost. Stroški sanacije
se bodo pokrili iz občinskega proračuna.
Sklep je bi soglasno sprejet.
K. tč. 5.
- Vloga za sofinanciranje jubilejnega Kozarjeva leta
Župan je povedal, da je Župnija Odranci poslala na občino dopis v zvezi s sofinanciranjem 100
letnice Lojzeta Kozarja. Zaprošeni znesek ni definiran, zato bo potrebno višino morebitne
subvencije določiti.
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Po končani kratki obrazložitvi je župan dal točko v razpravo. Med razpravo se je izoblikoval
predlog v višini 2.000 EUR skupaj z že predvidenim zneskom za oratorij.
Ciril Kavaš in Marjan Marič sta smatrala da je znesek 2.000,00 EUR s sofinanciranjem
oratorija previsok.
Ivan Smolko pove, da je pokojni župnik postal častni občan občine, zato je potrebno to jubilejno
leto sofinancirati.
Po daljši razpravi večine svetnikov je ostalo pri predlogu 2.000 EUR skupaj z oratorijem.
Po končani obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP ŠT. 145 -19/2010
Sprejme se Sklep o sofinanciranju Kozarjevega jubilejnega leta in sicer 2.000,00 EUR
skupaj s sofinanciranjem oratorija.
Sklep je bi sprejet s sedem ZA in dva VZDRŽANA.
- Odpis ½ stroškov bivanja v domu starejših, Čolig Jožef
Župan seznani svetnike, da je Čolig Jožef prostovoljno zapustil Dom Janka Škrabana v
Beltincih in se vrnil na svoj dom. V tem času je občina plačevala njegovo bivanje v domu, katero
je znašalo 3.271,16 EUR. Občino prosi za odpis ½ stroškov, drugo ½ pa bi poravnal tako, da bi z
darilno pogodbo prenesel lastništvo ½ parcele št. 264 k.o. na občino. Ta parcela se nahaja pri
igrišču.
Po končani kratki obrazložitvi je župan dal točko v razpravo.
Vsi svetniki se strinjajo s tem predlogom, zato je župan dal na glasovanje:
SKLEP ŠT. 146 -19/2010
Sprejme se Sklep o odpisu ½ stroškov Čolig Jožefu zaradi bivanja v domu starejših, druga
polovica zneska pa se z darilno pogodbo prenese lastništvo ½ parcele št. 264 k.o.Odranci
na občino Odranci.
Sklep je bi soglasno sprejet.
- Vloga za podpis programa javnega dela, Smej Rozalija
Župan pove, da si je občanka Rozalija Smej našla delo preko javnih del, zato je naslovila prošnjo
na občinsko upravo, če se ji lahko ugodi, da občina podpiše program javnega dela kot naročnik,
izvajalec pa je Društvo razvoj podeželje-Pomelaj iz Velike Polane. Občina je le podpisnik
programa, nima nobenih stroškov (potnih, malice – vse plača Zavod za zaposlovanje), razen
upravičenost do regresa.
Po končani kratki obrazložitvi je župan dal točko v razpravo.
Vsi svetniki se strinjajo s tem predlogom, zato je župan dal na glasovanje:
SKLEP ŠT. 147 -19/2010
Sprejme se Sklep o podpisu programa preko javnega dela za občanko Rozalijo Smej,
katerega izvajalec je društvo za razvoj podeželja –Pomelaj iz Velike Polane.
Občinski svet je pooblastil župana, da se lahko po istem vzorcu omogoča zaposlitev v
javnih delih tudi drugim občanom, če si bodo našli takšno priložnost.
Sklep je bi soglasno sprejet.
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Pod točko razno sta bili obravnavani še dve vlogi, ki sta prispeli naknadno.
Prvo vlogo je poslala Osnovna šola Odranci. Prosi za sprejem dveh sklepov in sicer:
Sklep o objavi vpisa novincev in oblikovanju števila oddelkov ter Sklep o določitvi plačila
rezervacij.
SKLEP ŠT. 148 -19/2010
Sprejme se Sklep o vpisu otrok novincev za šolsko leto 2010/2011, kateri bo potekal v
mesecu marcu in da se za šolsko leto 2010/2011 na podlagi vpisa otrok oblikujejo skupine
do treh oddelkov.
Sklep je bi soglasno sprejet.
Župan seznani svetnike, da se dogaja da straši vpišejo otroka v vrtec,občina na tej podlagi
sprejme sklep o številu in velikosti oddelkov, potem pa se starši odločijo in otroka ne dajo v
vrtec. Zaradi tega se podre sistem, ki je bil predviden in sprejet. Zaradi tega bo od 1.septembra
pa vse do dejanske vključitve otroka v vrtec potrebno plačati rezervacijo v višini 30% cene
programa v katerega bo otrok vpisan.
Župan predlaga svetnikom, da podprejo ta sklep.
SKLEP ŠT. 149 -19/2010
Na predlog Vrtca Odranci se sprejme naslednji SKLEP:
Vrtec Odranci vpisuje otroke novince v mesecu marcu na podlagi vpisa NOVINCEV
praviloma za šolsko leto. V primeru, da so starši svojega otroka vpisali v vrtec s 1.9. v
tekočem koledarskem letu (novo šolsko leto) otroka pa s tem datumom niso vključili v
vrtec, kljub temu da izpolnjuje starostni pogoj vključitve v vrtec, morajo za čas od 1.
septembra vse do dejanske vključitve otroka v vrtec, mesečno plačevati rezervacijo v višino
30% cene programa v katerega je otrok vpisan na podlagi vpisnega lista (dnevni, poldnevni
program).
Sklep je bi soglasno sprejet.
Druga zadeva pa je »Dopis družine Virag«
Župan je pojasnil svetnikom, da je križ na Viragovi parceli pod spomeniškim varstvom in da je
že sam pisal nekajkrat na Zavod za spomeniško varstvo naravne in kulturne dediščine v
Mariboru, da bi se izdelal program obnove omenjenega križa. Odgovora ni bilo, občina pa sama
tega križa ne more obnoviti.
Podpisnik pisma in solastnik parcele na kateri je križ, Štefan Virag pove, da ni prepričan da
bi bil ta križ po spomeniškim varstvom, ker ga ni v registru. Pove, da je ta križ že prej bil
popolnoma uničen, ker so ga razni mojstri iz vasi, kar tako popravljali, napisi na njem so
premazani.
Župan pokaže dokaz glede registra tega spomenika.
Član NO Štefan Virag ni prepričan o tem, da je prav ta križ pod spomeniškim varstvom, ker se
ne ujema letnica njegove postavitve. Pove tudi, da so križ odpeljali člani župnijskega sveta.
Župan predlaga, da se napiše dopis na Župnijo Odranci in se povpraša o njegovi usodi.
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Branko Ferenčak seznani svetnike s akcijo Očistimo Slovenijo, ki bo 17.04.2010, katerega je
koordinator. Prosi za pomoč občino pri nabavi rokavic, vreč in prigrizka s pijačo, ter da se
informira in povabi društva in občane k tej akciji.
Seja je bila končana ob19.30 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan. l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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