OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
18. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo, 20. septembra 2017, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef Maučec, Marjan Marič,
Branko Ferenčak, Elizabeta Grabnar, Vladimir Balažic in Anita Čeh
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan, Marija Zver
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 17. redne, 7. izredne in 5. dopisne (korespondenčne) seje
Občinskega sveta Občine Odranci
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2017
3. Sprememba odpiralnega časa Vrtca Mavrica
4. Soglasje k Prometno varnostnemu načrtu z načrtom šolskih poti OŠ Odranci
5. Priporočena pošta s strani OŠ Odranci za Občinski svet Občine Odranci
6. Obvestilo – kritje stroškov prevoza za učenca Perc Taia
7. Pogodba o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – Dom
starejših Lendava
8. Nakup nepremičnin Ferenčak Julijane in Vincenca, Ribiška ul. 3; parc. št. 2351,
2352 in 2353 k.o. Odranci
9. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 17. redne, 7. izredne in 5. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 17. redne, 7. izredne in 5. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 124-18/2017
Potrdi se zapisnik 17. redne, 7. izredne in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2017
Župan predstavi realizacijo po splošnem delu proračuna Občine Odranci za leto 2017. Polletni
račun proračuna za leto 2017 izkazuje, da so se prihodki skupno realizirali v višini 573.914,48
EUR, kar predstavlja 41,8% sprejetega proračuna 2017.
Pri odhodkih polletnega proračuna za leto 2017 se izkazuje, da so se realizirali v višini
585.044,10 EUR, kar predstavlja 44,3% odhodkov sprejetega proračuna 2017.
Župan pove, da se realizacija ni presegala polovice sprejetega proračuna za leto 2017.
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 125-18/2017
Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Sprememba odpiralnega časa Vrtca Mavrica
S strani OŠ Odranci smo dne 5.9.2017 prejeli prošnjo za spremembo odpiralnega časa Vrtca
Mavrica. Trenutno je v veljavi sklep št. 25-1IZ/2011, iz leta 2011. Poslovni čas vrtca je
določen od 6.00 ure do 15.30 ure. OŠ Odranci je pobudo dobila s strani treh staršev, predvsem
zaradi delovnega časa službe. Predlagajo, da bi se spremenil odpiralni čas od 5.30 ure do
15.30 ure.
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Župan je dal v potrditev:

SKLEP št. 126-18/2017:
Občinski svet Občine Odranci sprejeme sklep o potrditvi poslovnega časa za Vrtec
Mavrica od 5.30 ure do 15.30 ure.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4. Soglasje k Prometno varnostnemu načrtu z načrtom šolskih poti OŠ Odranci
Občinski svetnik Štefan Bogdan seznani župana in svetnike s prometno varnostnim načrtom z
načrtom šolskih poti OŠ Odranci. Načrt je bil pripravljen v okviru delovne skupine prometno
varnostnih in preventivnih dejavnosti v Zavodu OŠ Odranci. Izdelan je na podlagi zakonskih
predpisov za zmanjšanje tveganja prometne ogroženosti otrok ob prihodu in odhodu v šolo ter
večjo prometno varnost otrok ob prevozih v okviru pouka in šolskih dejavnostih izven
šolskega prostora.
V načrtu so razvidne prometne situacije na poti v šolo, predvsem nevarna mesta.
Župan dal v potrditev naslednji sklep:

SKLEP št. 127-18/2017:
Občinski svet Občine Odranci potrjuje in sprejme dokument »Prometno varnostni načrt
z načrtom šolskih poti OŠ Odranci«.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.5. Priporočena pošta s strani OŠ Odranci za Občinski svet Občine Odranci
Župan seznani svetnike s priporočeno pošto s strani OŠ Odranci z dne 7.7.2017, ki je
naslovljena na Občinski svet. Ker v poletnem času ni bilo sej, je pošta ostala neodprta. Župan
je naročil pošto odpreti ter prebrati pred občinskim svetom. Ugotovljeno je, da je pismo
učiteljev namenjeno predvsem na župana, zato bo župan na pismo tudi odgovoril.
Ad.6. Obvestilo – kritje stroškov prevoza za učenca Perc Taia
Podsekretarka Tadeja Gostan seznani svetnike z dopisom OŠ IV Murska Sobota. Obveščajo,
da je s 1.9.2017 postal učenec 1. razreda Tai Perc, s stalnim naslovom V Odrancih. Na
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podlagi obstoječe zakonodaja (Zakon o osnovni šoli, 56. člen), pripada učencem pravica do
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča do osnovne šole. Tako bo
morala občina financirati stroške prevoza na relaciji Odranci-MS-Odranci.
Podsekretarka pove, da je v pripravi javno naročilo za izvrševanje prevoza ter da se bo za
izbranega prevoznika odločilo na podlagi najugodnejše ponudbe.
Občinski svet je s tem dopisom le seznanjen o umestitvi stroškov v proračun občine.
Ad.7. Pogodba o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – Dom
starejših Lendava
S strani Doma starejši Lendava smo prejeli pogodbo o izvajanju socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu«. Trenutno to storitev opravlja Center za socialno delo Lendava.
Župan pove svetnikom, da bi storitev ostala na enakem nivoju, delavke bi zaposlili v Domu,
cena bi ostala ista. Župan pove svetnikom, da se ne more opredeliti, zato prosi svetnike za
mnenja.
Na podlagi mnenj so svetniki odločili, da zaenkrat storitev »Pomoč družini na domu« ostane v
okviru CSD Lendava. Storitev »Pomoč družini na domu« se naj rešuje na ravni vseh občin
UE Lendava.
Župan je dal v potrditev:

SKLEP št. 128-18/2017:
Občinski svet Občine Odranci se ni mogel opredeliti glede prenosa socialno varstvene
storitve »Pomoč družini na domu« iz Centra za socialno delo Lendava na Dom starejših
Lendava.
Predlaga, da se problematika »Pomoč družini na domu« naj reši sistemsko za vseh šest
občin UE Lendava.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.8. Nakup nepremičnin Ferenčak Julijane in Vincenca, Ribiška ul. 3; parc. št. 2351,
2352 in 2353 k.o. Odranci
Župan pove, da se je nepričakovano pojavila možnost nakupa kmetijskih zemljišč, ki bi bile
zelo interesantne za širitev območja Gabrovih grab. Gre za zemljišča, ki ležijo neposredno ob
ribiškem domu. Parceli št. 2351 in 2352 k.o. Odranci, v skupni površini 981 m2 sta v lasti
Julijane Ferenčak, Ribiška u. 3, Odranci in se prodajta za 2.943,00 EUR. Parcela 2353 k.o.
Odranci površine 960 m2 je v lasti Vincenca Ferenčaka, Ribiška ul. 3, Odranci in se prodaja
za 2.880,00 EUR. Župan predlaga Občinskemu svetu, da občina odkupi po razpisani ceni.
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Svetniki so enotno potrdili predlog, zato je dal župan v potrditev:

SKLEP št. 129-18/2017
Občinski svet Občine Odranci soglaša z nakupom kmetijskih zemljišč parc. št. 2351,
2352 k.o. Odranci, ki sta v lasti Ferenčak Julijane, Ribiška ul. 3, Odranci v znesku
2.943,00 EUR.
Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP št. 130-18/2017
Občinski svet Občine Odranci soglaša z nakupom kmetijskih zemljišč parc. št. 2353 k.o.
Odranci, ki je v lasti Ferenčak Vincenca, Ribiška ul. 3, Odranci v znesku 2.880,00 EUR.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.9. Razno
-

Prošnja za odkup njiv par. št. 361,636 in 153 k.o. Odranci (Matko Janez)

Občan Matko Janez, iz Jugovske ul. 19, prosi Občinski svet za odkup treh njiv, ki jih
obdelujejo že vrsto let. Njive so bile v lasti tete Elizabete Matko, ki so postale last Občine
Odranci, zaradi plačevanja domske oskrbe.
Svetniki se strinjajo z nakupom, zato je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 131-18/2017
Občinski svet Občine Odranci soglaša s prodajo kmetijskih zemljišč parc. št. 361, 636,
153 k.o. Odranci, ki so postale last Občine Odranci zaradi plačila domske oskrbe po
pok. Elizabeti Matko.
Sklep je bil sprejet soglasno
-

Dogovor Carthago (odgovor podjetja Carthago na osnutek dogovora)

Župan seznani svetnike z dopisom Carthago. Pove, da je je bil podjetju osnutek dogovora
poslan 26.7.2017. S strani direktorice podjetja smo dne 18.9.2017 prejeli popravke osnutka in
sicer se ne strinjajo z zapisanim glede števila zaposlenih, ki naj ne bo večje od 850. Občina
vztraja pri osnutku dogovora, ker je bilo glede zaposlenih in širitvijo podjetja potrjeno tudi z
njihove strani na 6. izredni seji dne 4.5.2017.
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- Pomurski vodovod
Svetnik Branko Ferenčak vpraša župana o novostih glede Pomurskega vodovoda- sistem A.
Župan seznani svetnike, da se je občina odločila za tožbo proti izvajalcu, nadzoru in
projektantu, na podlagi študij, ki smo jih naročili od strokovnih služb.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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