OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

-

ZAPISNIK
20. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v torek 30. marca 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: predsednik: Simon Hozjan, člana: Štefan Virag in Franc Balantič
Tadeja Gostan, višji referent I.
Mediji: Jože Žerdin
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 19. redne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2009
- Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto
2009
- Poročilo inventurne komisije za leto 2009
3. Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2010 – druga
obravnava
4. Obravnava – Soglasje za spremembo cen mesečne naročnine za kabelsko
televizijo
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K. tč. 1 Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
Delavka OU je prebrala sklepe 19. redne seje občinskega sveta.
Župan je podal obrazložitve o prodaji zemljišča v obrtni coni Kamenice. Pove, da je v
pogajanjih prišlo do tega, da bodo investitorji plačevali v štirih obrokih in sicer zadnji obrok
bo poravnan do oktobra. Prvi obrok je plačan, tudi zadeva je urejena v zemljiški knjigi ter da
se bo kmalu začela gradnja tovarne.
Pripomb ni bilo.
SKLEP ŠT. 150-20/2010
Potrdi se zapisnik 19. redne seje občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč.2 Obravnava in sprejem zaključnega računu proračuna Občine Odranci za leto
2009
– Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine Odranci za leto
2009
– Poročilo inventurne komisije za leto 2009
Župan je za obuditev spomina prebral poslovno poročilo, iz katerega je razvidno kaj se je
realiziralo v tem obdobju.
Izgradnja cestne infrastrukture na območju obrtne cone Odranci, za to smo izkoristili sredstva
Evropske Unije. Izkoriščeno je bilo 495.000,00 EUR evropskih sredstev.
Končana je bila rekonstrukcija občinske ceste Odranci – Trnje.
Končana je bila izgradnja večnamenske športne dvorane pod tribunami, nabava fitnes opreme.
Sanacija mrliške vežice.
Dokončana je bila komunalna ureditev Presarja.
Pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda v Odrancih.
Pripravljeni sta bili dve vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev za Trim stezo ob potoku
Črncu. Obe vlogi sta bili odobreni.
Bili so pa tudi nerealizirani cilji:
Še vedno nismo dobili dovoljenje za Center Kulturne dediščine; naslednji nerealizirani cilj je
sanacija ceste Odranci – Bistrica, ker nikoli ne zberemo dovolj točk, predvsem zaradi tega ker
naša cesta ni neposredno povezana s Hrvaško. Telekomunikacija prav tako ni rešena, ker je
podjetje Telekom dobesedno izstopilo, čeprav smo za njegove potrebe delali poseben prostor
v gasilskem domu. Gradnja trgovskega središča ni občinska investicija, to je odločitev
podjetja Pomgrad. Župan je povedal, da bo ta stvar realizirana, ker je direktorica tega območja
Mercator to potrdila.
Martin Jerebic je povedal, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda
v Odrancih, vendar zakaj se vedno odlaga na naslednje leto?
Župan pove, da se je v zvezi z izgradnjo pomurskega vodovoda podpisal aneks z
Ministrstvom za okolje in prostor prejšnji teden v Radencih in da je zadeva Pomurski
vodovod prestavljena v celoti na leto 2014, ker država nima zagotovljenih sredstev. Dejansko
to pomeni tudi kakšni velikih ulic ne moramo začeti obnavljati, saj bi bilo škoda nekaj zdaj
delati, potem pa zaradi vodovoda čez leto ali dve spet vse na novo graditi. Tako bodo

investicije ki bodo letos potekale: parkirišče, pločnik v Mladinski ulici, most čez potok Črnec,
potočni mlin in trim steze ob Črncu.
Skupaj je za izgradnjo celotnega vodovoda na področju Občine Odranci planirano približno
1.800.000,00 EUR.
Martin Jerebic je vprašal ali imajo vse občine gradbeno dovoljenje?
Župan je povedal da vse občine na območju A.
Ivanka Tompa je vprašala, če je za sanacijo vežice zadostovalo 50.000,00 EUR?
Župan je povedal, da je stalo manj kot 50.000,00 EUR, ker ni bilo potrebno opraviti vsa dela.
Ivanka Tompa je vprašala, če so kakšen je rezultat obiska v fitnesu?
Branko Ferenčak je povedal, da fitnes obiskuje dosti tujih obiskovalcev in da je tudi dosti
domačinov. Pove da je na začetku bilo dosti obiskovalcev in da se je zdaj malo zmanjšalo,
mogoče zaradi vremena. Predlaga,da bi bilo dobro narediti poletni odpiralni čas.
Župan je povedal da morajo obravnavati še dve stvari in sicer: poročilo nadzornega odbora o
zaključnem računu in poročilo inventurne komisije.
Predsednik nadzornega odbora Simon Hozjan pove, da s strani NO pripomb na poslovanje v
letu 2009 ni bilo.
Branko Ferenčak je povedal da je realizacija proračuna 2009 bila 80,49%. Zanimalo ga je kje
niso bili doseženi predvideni zadani cilji?
Župan je povedal, da cilji niso bili izvršeni zato, ker ni dovolj sredstev, saj nekateri prihodki
niso bili realizirani.
Branka Ferenčak je zanimalo kako je z lendavsko stavbo TLP5?
Župan pojasni, da bo zgradba prodana delno, da so pogodbe z Ministrstvom podpisane vendar
ne v celoti. Drugi problem je bivša zgradba lendavske policije, tam pa je vložena tožba proti
lendavski občini. Občina Lendava je leta 2002 dala državi v najem stavbo in ji zaračunavala
najemnino, vendar te najemnine ni delila z ostalimi občinami, zato se računa da bo Občina
Odranci po izterjavi dobila z obrestmi okrog 100.000,00 EUR.
Po končani razpravi je župan dal zaključni račun v potrditev.
SKLEP ŠT. 151-20/2010
Potrdi se:
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009 v predlagani
obliki in vsebini.
- Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2009.
- Poročilo inventurne komisije za leto 2009.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K.tč. 3. Predstavitev - Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2010 - druga
obravnava
Župan je povedal da smo prvo obravnavo že izpeljali v mesecu decembru.
Od takrat ko je bil predlog proračuna v javni obravnavi ni bilo nobene pripombe. Občinska
uprava pa kot končni predlog predlaga dodatne spremembe.
Prihodki:
Komunalni prispevek 200.000,00 EUR – od podjetja Carthago za izgradnjo nove hale. Točen
izračun bo znan naknadno.
Drugi izredni davčni prihodki povečan znesek iz 20.000,00 na 25.000,00 EUR, ker smo dobili
25.000,00 nepovratnih sredstev.
Prihodki od prodaje Komunale Lendava zmanjšanje iz 35.000,00 na 20.000,00 EUR ker se ne
ve če se bo in za koliko lahko prodal delež Komunale.
Prihodki od prodaje odlagališče Dolga Vas to je prenešeno na Cero Puconci.
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, do konca leto bomo verjetno prodali vsa zemljišča,
po 2 €/m2 saj Carthago hoče graditi.
Center kulturne dediščine se črta ven, ker se je izvršila sprememba.Preimenovalo se je v
Turistična in kulturna infrastrukturo, saj smo to investicijo združili s pločnikom in
parkiriščem na Mladinski ulici.
Odhodki:
Za javne delavce 10.000,00 EUR.
Pri kanalizaciji in čistilni napravi iz 50.000,00 EUR na 60.000,00 EUR (servisi, zmanjšanje
smradu,…).
Subvencija zaradi odvoza odpadkov amortizacije 15.500,00 EUR.
Domska oskrba se poveča ker smo dobili novega oskrbovanca Jožeta Antolina.
Kozarjevi dnevi, zaradi Kozarjevega jubiljenega leta.
Nujno medicinsko pomoč smo odstranili.
Turistična in kulturna infrastruktura.
Primarni vodovod, investicija je pomaknjena v naslednja leta.
Investicija Cero Puconci moramo plačati 51.000,00 EUR po sporazumu.
Nakup zemljišč Kamenice, zaradi zahteve Carthaga.
Poveča se tudi znesek za načrte in drugo projektno dokumentacijo, zaradi novih projektov.
Marjan Marič je povedal da ga ljudje sprašujejo kdaj bo končana kanalizacija in vodovod na
delu območja Gredice.
Župan je povedal da so tu težave, ker je cela mreža bila nastavljena od mlina do Hozjanovih
in po novi ulici do Gajske ulice. Ker lastniki niso uredili novih parcel in tudi ne nove ulice, je
vprašanje kam vse speljati? Potrebno bo ponovno določiti kam speljati predvsem kanalizacijo,
saj je vodovod lažja rešitev.
Marjan Marič je imel vprašanje glede nakupa zemljišč, zanimalo ga je ali je kje predvideno za
igrišče?
Župan je povedal, da ni predvideno, ker bomo v komasacijskem postopku to dobili
brezplačno.

Franc Balantič je povedal da Gredice niso urejene, ker vsak ki zida na novo si dvigne
zemljišče, in da je to potrebno urediti. Povedal je še, da je potrebno urediti meteorno
kanalizacijo ob magistralni cesti, ker zelo smrdi.
Jožefa Maučeca je zanimalo , če so se župani kaj menili glede Pomoči Pomurju, če je mogoče
kakšna postavka za financiranje občin?
Župan je povedal da ne, da samo vodovod v višini 120 MIO EUR, ki je bil z zakonom
predviden.
Jožefa Maučeca je še zanimalo, če mamo možnost povezovanja z ostalimi Občinami zaradi
večjih projektov, če je kakšna pobuda?
Župan je povedal, da so Občine zelo specifične tako ni veliko možnosti, edini primer je
vodovod.
Povedal je še, da bomo z Občino Beltinci naslednje leto naredili kolesarsko stezo do Melinec
in z Občino Črenšovci kolesarsko stezo proti Bistrici.
Martin Jerebic je vprašal, če so že sredstva za
pridobljena?

Turistično in kulturno infrastrukturo

Župan je povedal da niso pridobljena, so pa odobrena z razrezom med občinami. V roku
enega meseca bi jih lahko pridobili, če bomo imeli gradbena dovoljenja.
Martin Jerebic je še vprašal kakšen je časovni plan izgradnje?
Župan je povedal da dva meseca.
Branko Ferenčak je povedal, da so Osnovna Šola in društva dala pobudo, za nakup odra za
proslavo v proračunu, ker imajo vedno težave s tem?
Župan je povedal, da tega ni nikjer zajetega, saj nihče ni podal tega predloga v času javne
obravnave proračuna.
Martin Jerebic je podal svoje mnenje o društvih, saj so nekatera neaktivna.
Ivanka Tompa je dala mnenje da se ji zdi ideja o odru zelo dobra.
Župan pa je povedal da se bodo v bližnji prihodnosti gradili garaže pri čistilni napravi in da
bo tam tudi skladišče tako, da bo potem mogoče imeti svoj oder in ga tudi kje shraniti.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 152-20/2010
Potrdi se o Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2010 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K.tč. 4. Obravnava – Soglasje za spremembo cen mesečne naročnine za kabelsko
televizijo
Razprava glede kabelske se je začela burno. Nekateri svetniki so bili proti povišanju cene
kabelske televizije, drugi pa za povišanje. Dejstvo je, če se ne bo nič vlagalo v kabelsko
televizijo, bo stanje ostalo enako; ne bomo imeli nič več programov kot jih imamo zdaj. Če pa
jih podpremo pri povišanju, pa se bodo lahko začela vlaganja v posodobitev sistema.J
Jožef Maučec upa, da se bo za povišano ceno investiralo, kajti internet je nujno potrebna stvar
današnjega časa.
Martin Jerebic predlaga, da se naj podžupan Branko Ferenčak poglobi v celotno zadevo, ker
se najbolje od vseh razume v CATV.
Branko Ferenčak predlaga, da se naj najprej dobi programska shema, da se bo videlo kaj se
dobi za to ceno in koliko, da ne bomo spet čez nekaj časa spreminjali vsega tega.
Župan je povedal, da se bomo še sestali s temi ponudniki in če kdo želi se lahko pridruži
sestanku in se bodo stvari lahko pojasnile.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 153-20/2010
Potrdi se sklep o podražitve cene CATV na 11.00 EUR mesečno, pod pogojem, da
podjetje Telemach d.o.o. pripravi predlog kratkoročnih in srednjeročnih vlaganj na
območju Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K.tč. 5 Razno
Martina Jerebic je zanimal projekt čistilna akcija »Očistimo Slovenijo«.
Branko Ferečak je povedal da bodo akcijo vodili gasilci. Zbirališče bo pred OŠ Odranci.
Otroci bodo pobirali smeti po vasi, starejši pa po obrobju občine.
Župan vpraša kakšen bo razdelilnik področij in kako bodo ljudi usmerili?
Branko Ferenčak pove, da se bo šlo po treh poteh in da to ima že urejeno šola. Mlajši otroci
imajo okolico šole, malo starejši otroci po vasi in ostali ljudje po obrobju Občine Odranci.
Martin Jerebic še opomni da se bo zbirala tudi bela tehnika in ostali aparati pri kmetijski
zadrugi.
Župan predlaga, da bi se organizirala proslava ob 1. maju. Postavil bi se šotor in bi se
pripravila brezplačna pogostitev.

Vsi prisotni so se strinjali z županovim predlogom.
Seja je bila končana ob19.45 uri.
Zapisala:
Tadeja Gostan. l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.

