OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v sredo 14. maja 2008, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Jožef Maučec, Martin Jerebic, Branko Ferenčak, Igor
Kavaš, Marjan Marič
Odsotni: Ciril Kavaš, Mateja Smodiš
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik občinske uprave
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 sedem članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
DNEVNI

R E D:

1. Obravnava in potrditev DIIP- ov ter sprejem potrebnih sklepov za:
- Gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci,
- Obnovo ceste Odranci – Gornja Bistrica – Melinci,
- Prizidek gasilskega doma,
- Oprema športnih igrišč za otroke in mladostnike.
2. Potrditev sprememb Načrta razvojnih programov - NRP za obdobje 2008-2010
3. Prodaja zemljišč
4. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K tč. 1 Obravnava in potrditev DIIP- ov ter sprejem potrebnih sklepov za:
- Gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci,
- Obnovo ceste Odranci – Gornja Bistrica – Melinci,
- Prizidek gasilskega doma,
- Oprema športnih igrišč za otroke in mladostnike.
- Župan Ivan Markoja pove, da se bo občina z omenjenimi projekti prijavila na javne razpise
za koriščenje nepovratnih sredstev s strani države in evropske unije. Zakonodaja predpisuje,
da v primerih, ko občina v proračunu nima zagotovljenih sredstev iz lastnega proračuna, mora
take projekte občinski svet posebej obravnavati in sprejeti potrebne sklepe. Župan je nato na
kratko predstavil posamezen projekt:
- S projektom - Gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci se je občina prijavila
že v lanskem letu vendar neuspešno, zato se v letošnjem letu prijavljamo na tretji javni razpis.
Z deli smo pričeli že v lanskem letu. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 1.162.692
eur. Evropska skupnost bo projekt financirala v višini 742.380 eur, preostali znesek bo
financiran iz občinskega proračuna.
- Prav tako prijavljamo investicijo - Obnovo ceste Odranci – Gornja Bistrica – Melinci, ki
bi jo realizirali v letu 2009. Maksimalno možno sofinanciranje pri tej investiciji je 80 % ,
občina plača le DDV.
- Z investicijo -Prizidek gasilskega doma se bomo prijavili na javni razpis Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Maksimalno sofinanciranje s strani ministrstva je 50 %.
Župan je še povedal, da so se za adaptacijo gasilskega doma odločili predvsem zaradi
naslednjih razlogov: dotrajanost strehe, slaba izolacija in zaradi nevarnih stopnic in pridobitev
prostorov za telefonsko centralo.
- Oprema športnih igrišč za otroke in mladostnike se bo izvajala v letu 2009. Do 23. maja
se je potrebno prijaviti na razpis. S to investicijo bi se naj uredila igrišča za otroke in
mladostnike na kupljenih parcelah pri šoli. Župan je še povedal, da projekti še niso končani,
zato točne vrednosti investicije ne more povedati. To informacijo bo podal na eni od
naslednjih sej.
Župan je dal točko v obravnavo.
- Branko Ferenčak pove, da take investicije ne bi smele biti vprašljive, če so subvencije
oziroma sofinanciranje omenjenih projektov s strani države ali evropske unije od 50 – 85 %,
zato soglaša z izvedbo predlaganih projektov.
- Ivanka Tompa je povedala, da prav tako podpira predlagane projekte, posebno še projekt
adaptacije gasilskega doma.
Po končani razpravi so svetniki potrdili zgoraj omenjene projekte, kot sledi:
SKLEP ŠT. 80-5IZ/2008
Občinski svet Občine Odranci potrjuje investicijske projekte:
- Gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci,
- Obnovo ceste Odranci – Gornja Bistrica – Melinci,
- Prizidek gasilskega doma,
- Oprema športnih igrišč za otroke in mladostnike.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2

SKLEP ŠT. 80 a-5IZ/2008
Občinski svet Občine Odranci ocenjuje, da ima investicija » Oprema športnih igrišč za
otroke in mladostnike« pozitiven pomen za razvoj športa in je zaradi tega opravičljiva.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč 2. Potrditev sprememb Načrta razvojnih programov - NRP za obdobje 2008-2010
- Župan Ivan Markoja pove, da je potrebno zaradi višine sredstev za posamezno investicijo
spremeniti in uskladiti Načrt razvojnih projektov – NRP za obdobje 2008 -2010. Spremembe
so pri postavkah:
-Prizidek gasilskega doma, Vodovodno omrežje ( primarno in sekundarno omrežje ), Oprema
športnih igrišč za otroke in mladostnike, Gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci.
V letu 2008 je tako za vse investicije predvideno cca. 850.000 eur. Zaradi navedenih
sprememb je potrebno ponovno potrditi NRP za obdobje 2008-2010
Pripomb na načrt razvojnih programov ni bilo. Župan je dal v potrditev
SKLEP ŠT. 81 - 5IZ/2008
Občinski svet Občine Odranci potrjuje spremembe Načrta razvojnih programov NRP za obdobje 2008-2010.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K tč. 3 Prodaja zemljišč
- Župan Ivan Markoja pove, da za to točko ni nobenega gradiva. Program prodaje zemljišč je
bil dogovorjen že na prejšnjih sejah. Trenutno je problem ta, da se je pojavil investitor
Mercator, ki rabi cca. 80 arov zemljišča. Na taki parceli bi zgradil novo trgovino, ki bi bila
trikrat večja, kot jo ima trenutno. Občina na tem delu nima svoje parcele, ki bi imela tako
površino. Nobeden lastnik noče prodati parcele po ceni kot jo je občina odkupovala do sedaj
(200,3 EUR/ ar). Zato je moralno vprašanje ali naj občina za odkup teh parcel plača več kot je
ostalim.
Člani sveta so bili enotni, da je potrebno manjkajoče površine za potrebe trgovine odkupiti,
čeprav bo cena za odkup višja. Bila bi velika škoda, da bi kraj ostal brez primerne trgovine.
Župana so pooblastili, da nadaljuje pogajanje za odkup manjkajočih površin, čeprav bo
cena za odkup višja, kot je občina plačevala v preteklem obdobju.
K tč. 4 Razno
- Župan Ivan Markoja je pri tej točki opisal socialni položaj nekaterih občanov, ki so sami,
bolni in praktično razen občasne socialne oskrbe nimajo koga, ki bi jim pomagal. Člane sveta
je zaprosil naj premislijo, kako bi lahko pomagali takim občanom.
Prav tako je občinskemu svetu posredoval prošnjo občana Sep Spomenka, za zaposlitev 35
dni. Toliko dni delovne dobe mu manjka v zadnjih 18 mesecih, da bi se potem lahko prijavil
na Zavodu za zaposlovanje.
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Člani občinske sveta so povedali, da bi se prošniku težko našla kaka služba, saj je bolan in bi
težko dobil zdravniško potrdilo, katero je tudi pogoj za zaposlitev.
Seja je bila končana ob 17.30 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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