-priloga k tč. 1-

OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
1. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek, 22. januarja 2016, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan, poslovna sekretarka VII/2
Odstotni člani občinskega sveta: Anita Kociper, Roman Kavaš
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava
2. Obravnava in sprejem predloga Pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in
obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode izgrajene v projektu
»Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A«
3. Obravnava in sprejem predloga Pogodbe o najemu in upravljanju
gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe
»Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A«
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava
Župan razloži svetnikom, da smo Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o.
Lendava sprejeli v letu 2012, vendar v prvotnem odloku ni bilo definiranega osnovnega
kapitala, osnovnih vložkov, poslovnih deležev in razmerja družbenikov javnega podjetja. V
teh dopolnitvah in spremembah je to sedaj določeno. Osnovni kapital javnega podjetja znaša
509.356,30 EUR. Vložki v osnovni kapital in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede
na razmerje osnovnega kapitala javnega podjetja in vrednost podjetja na dan 30.9.2012, kar
znaša 536.010,00 EUR.
Župan svetnike vodi čez celotni Odlok in svetnikom sproti razlaga spremembe.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 45- 1IZ/2016
Občinski svet Občine Odranci sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja EKO - PARK d.o.o. Lendava.
Sklep je bil sprejet 7 x ZA.

Ad. 2. Obravnava in sprejem predloga Pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in
obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s
pitno vodo Pomurja - sistem A«
Župan obrazloži svetnikom bistvo Pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za
vodna zajetja in transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurjasistem A. Namreč občine imajo interes za ureditev medsebojnih razmerij glede lastništva in
bodočega upravljanja objektov in naprav. Občine bi se naj s podpisom te pogodbe
sporazumele o opredelitvi lastništva vodnih zajetij in transportnih cevovodov izgrajenih v
okviru projekta ter pravic in obveznosti iz naslova le-teh. Prav tako se s to pogodbo občine
sporazumejo o pravicah in obveznostih koriščenja obstoječih transportnih cevovodov in
vodnih zajetij, ki so bili izgrajeni že pred izvedbo projekta.
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Po končani razpravi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 46- 1IZ/2016
Občinski svet Občine Odranci soglaša z vsebino Pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in
obveznosti za vodna zajetja in transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno
vodo Pomurja – sistem A«.
Sklep je bil sprejet 7 x ZA.

Ad. 3. Obravnava in sprejem predloga Pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske
javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo
Pomurja - sistem A«
Župan obrazloži svetnikom še bistvo Pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne
infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe. Predmet pogodbe je poslovni najem in
upravljanje gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v okviru Oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem A v občinah lastnicah.
Pod predmetom te pogodbe se razume: poslovni najem javnega vodovodnega omrežja s
pripadajočo infrastrukturo, ki oskrbuje s pitno vodo območje občin lastnic, ki vključujejo:
transportne cevovode s pripadajočo opremo, vodna vira Gaberje in Turnišče ter primarne in
sekundarne cevovode s pripadajočo opremo. Poslovni najem obsega vso že obstoječo
infrastrukturo in tisto, ki je izgrajena v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja –
sistem A«, izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in sicer: oskrba občanov s
pitno vodo,upravljanje voda za požarno varnost v skladu z zmožnostmi sistema, nadzor
sistema in ažurno vodenje evidenc ter obveznosti do države, tekoče vzdrževanje vodovodnega
omrežja, vzdrževanje obstoječe in nove informacijske baze vodovodnega sistema,
informiranje uporabnikov in drugih, zagotavljanje denarnega toka, upravljanje z GJI –
vodovodnim omrežjem, izgrajeno v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem
A« ter obstoječim vodovodnim omrežjem v posamezni občini, drugo poslovno sodelovanje
med lastnicami in izvajalcem.
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Po končani razpravi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 47- 1IZ/2016
Občinski svet Občine Odranci soglaša z vsebino Pogodbe o najemu in upravljanju
gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo
Pomurja – sistem A«.
Sklep je bil sprejet 7 x ZA.

Ad. 4. Razno – Monografija »Iz zdravih korenin mogočno drevo«
Župan razdeli svetnikom njegovo mnenje o monografiji, ter dve mnenji od dveh občanov, ki
sta monografijo prebrala. Svetnike zaprosi za vtise o monografiji »Iz zdravih korenin
mogočno drevo«.
Vladimir Balažic pove, da v monografiji ni zajeta vsa zgodovina kakršna bi mogla biti. Motijo
ga tudi nekateri ljudje, ki so omenjeni v monografiji in ne spadajo v odransko zgodovino, ni
pa omenjenih pomembnih občanov.
Marjan Marič pove, da je na hitro prelistal knjigo, prav tako se mu zdi, da knjiga ni občinska,
ker naj bi temeljila bolj župnijskem nivoju. Meni pa tudi, da večino občanov knjiga ne bo
motila.
Mnenja k monografiji so podali tudi ostali svetniki in so prav tako mnenja, da ni upoštevana
odranska zgodovina.
Župan še enkrat zaprosi svetnike za premislek o monografiji, predvsem na kakšen način se naj
objavi in promovira v širši javnosti.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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