OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
8. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v petek 29 maja 2009, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Jožef Maučec, Martin Jerebic, Branko Ferenčak,
Marjan Marič, Ciril Kavaš, Mateja Smodiš
Odsotni: Igor Kavaš
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik občinske uprave
Bojan Vogrinčič, Štefan Žohar (predstavnika Lokalne energetske agencije za Pomurje)
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.

DNEVNI

R E D:

1. Potrditev zapisnika 7. izredne in 15. redne seje občinskega sveta
2. Predstavitev – Lokalnega energetskega koncepta občine Odranci
3. Vloga za pridobitev mnenja pri imenovanju ravnatelja zavoda
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K tč. 1. Potrditev zapisnika 7. izredne in 15. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 7. izredne in 15. redne seje občinskega sveta.
Župan je dal oba zapisnika v obravnavo.
Ciril Kavaš je vprašal ali je bil podan odgovor Župnijskemu uradu Odranci, glede imenovanja
Trga Lojzeta Kozarja.
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Tajnik je povedal, da je postopek za imenovanje trga objavljen na kabelski televiziji in
intrenetu.
Župan je dodal, da je župnijski urad dal še dodaten predlog, da bi naj trg zajel hišne številke
do bloka. Občinski svet bo o tem predlogu razpravljal na eni od naslednjih sej.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev oba zapisnika.
SKLEP ŠT. 116-8IZ/2009
Potrdi se zapisnik 7. izredne in 15. redne seje občinskega sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K tč. 2. Predstavitev – Lokalnega energetskega koncepta občine Odranci
Obrazložitev za Lokalni energetski koncept občine Odranci je podal predstavnik Lokalne
energetske agencije za Pomurje BojanuVogrinčiču.
Povedal je, da so izvajalci energetskih dejavnosti in samoupravne lokalne skupnosti dolžne v
svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te
dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko
Republike Slovenije.
Samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj sprejme
lokalni energetski koncept, s katerim določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno
učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov
energije, vsaj vsakih deset let.
Metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov predpiše minister, pristojen
za energijo.
Prav tako je predstavil kronologijo Lokalnega energetskega koncepta Občine Odranci:
-

sklep OS o pristopu k izdelavi LEK;
imenovana komisija za spremljanje nastajanja LEK;
začetek izbire izvajalca, podpis pogodbe z LEA Pomurje;
pripravljena vloga za sofinanciranje;
sklep o odobritvi sredstev MOP-a;
podpis pogodbe z MOP;
prvi sestanek komisije in poslano vmesno poročilo MOP;
seznanitev komisije s končnim poročilom in priprava za OS.

Lokalni energetski koncept občine je pripravljen z upoštevanjem predpisane metodologije
dela s strani Ministrstva za okolje in prostor, tako vsebuje vse predpisane elemente, ki so
nujno potrebni za celovit dokument.
Elementi:
• Analiza obstoječega stanja
• Predlog ukrepov, programov ali projektov
• Akcijski program
• Napotki za sistematično izvajanje Lokalnega energetskega koncepta občine
Izvajalec energetskega koncepta bo pripravljal tudi letna poročila o implementaciji projekta.
To poročilo bo predstavljeno občinskemu svetu.
Realizacija posameznih projektov so odvisne o primernosti določenega projekta za občino.
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Župan je po končani obrazložitvi Lokalnega energetskega koncepta občine Odranci dal to
točko v razpravo.
Jožef Maučec je povedal, da je občinska komisija na zadnji seji razpravljala o energetskem
konceptu občine. Občina mora po zakonu energetski koncept imeti, saj bo to pogoj na
prijavo za marsikateri državni razpis za koriščenje nepovratnih sredstev.
Člani sveta niso imeli pripomb zato je župan prebral predlog sklepa in ga dal v potrditev.
SKLEP ŠT. 117 -8IZ/2009
Občinski svet sprejme Lokalni energetski koncept Občine Odranci z morebitnimi
dopolnitvami, s katero je analizirano obstoječe stanje na področju oskrbe in rabe
energentov v Občini Odranci, kot tudi predlagane smernice in usmeritve ter
izkoriščanje razpoložljivih potencialov energentov v Občini Občine Odranci.
Občinski svet sprejme zastavljeno strategijo izvajanja energetske politike, ki se nanaša
na izboljšanje energetske učinkovitosti in povečanja uporabe obnovljivih virov
energije, s ciljem zmanjšanja porabe fosilnih energentov, zmanjšanja emisij in
onesnaževanja okolja
Sklep je bil soglasno sprejet.
K tč. 3. Vloga za pridobitev mnenja pri imenovanju ravnatelja zavoda
Župan je povedal, da je Svet zavoda osnovne šole Odranci podal vlogo za pridobitev mnenja
pri imenovanju ravnatelja zavoda. Gradivo o kandidatoma je priloženo zato prosi, da podajo
svoja mnenja glede obeh kandidatov.
Branko Ferenčak je povedal, da sta se za kandidaturo prijavila dva kandidata. V zadnjem
obdobju je bilo delo na šoli zelo dobro, prav tako sodelovanje z občino, zato predlaga, da se
potrdi dosedanja ravnateljica.
Marjan Marič pove, da je sodelovanje z ravnateljico in šolo bilo dobro, zato podpira
kandidaturo dosedanje ravnateljice za nov mandat.
Tudi ostali člani občinskega sveta niso imeli pripomb na dosedanje delo ravnateljice, zato je
župan dal na glasovanje predlog sklepa za potrditev kandidatke za ravnateljico Osnovne šole
Odranci.
SKLEP ŠT. 118 -8IZ/2009
Občinski svet občine Odranci daje pozitivno mnenje k imenovanju Marije Smolko,
profesorice razrednega pouka, iz Odranec, Mladinska ulica 27, za ravnateljico
Osnovne šole Odranci, z
o b r a z l o ž i t v i jo :
Kandidatka Marija Smolko ima izkušnje pri vodenju šole, saj je s svojim sedem letnim delom
na mestu ravnateljice na Osnovni šoli Odranci dokazala, da je s svojim znanjem in
izkušnjami primerna kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K tč. 3. Razno
- Ivanka Tompa je vprašala kdaj se bodo pobirali kosovni odpadki.
Župan je odgovoril, da se bo pobiranje kosovnih odpadkov začelo takoj, ko bo dokončana
gradnja tretjega odlagalnega polja.
Jerebic Martin je članom občinskega sveta predlagal, da se naj naslednjih čistilnih akcij v
Odrancih udeležijo v večjem številu.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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