OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
14. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v četrtek 5. marca 2009, ob 17.00 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,
Odstotni člani občinskega sveta: Igor Kavaš ( prisoten od 2. točke d.r.)
Prisotni član nadzornega sveta:
Predsednik NO: Simon Hozjan
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik Občine Odranci
Mediji:Lidija Magdič (Vesnik),.
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.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 12 in 13. redne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem – Dokumentacija v zvezi sofinanciranja CERO PUCONCI:
- Aneks 4 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP
- Aneks 5 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP
- Aneks 6 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP
- Investicijski program z analizo stroškov in koristi« Regijski center za ravnanje
z odpadki Pomurje – II. faza«.
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..
3. Soglasje k imenovanju direktorja ZD Lendava
4. Obravnava in sprejem – Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci
5. Določitev imena ulic
6. Prodaja stanovanja in garaže v Lendavi
7. Organizacija Skupnost VIZ Lendava – soglasje
8. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Odranci
9. Razno
1. Vloga za spremembo prostorskega reda Občine Odranci
2. Par. št. 1845 k.o. Odranci - jarek
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

1

K tč.1 Potrditev zapisnika 12. in 13. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 12. in 13. redne seje občinskega sveta.
Župan je dal oba zapisnika v razpravo.
- Ivanka Tompa je vprašala ali so prišle kake pripombe na predlog proračuna.
- Župan je povedal, da ni bilo nobene pripombe. Spremembe bodo le v tem kaj je pripravila
občinska uprava.
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato je župan dal zapisnika v potrditev.
SKLEP ŠT. 101-14/2009
Potrdi se zapisnik 12. in 13. redne seje občinskega sveta v predlagani vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K tč. 2 Obravnava in sprejem – Dokumentacija v zvezi sofinanciranja CERO
PUCONCI:
- Aneks 4 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP
- Aneks 5 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP
- Aneks 6 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP
- Investicijski program z analizo stroškov in koristi« Regijski center za ravnanje z
odpadki Pomurje – II. faza«.
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
-Župan je povedal, da ta točka obravnava celovito problematiko rešitve odvoza komunalnih
odpadkov. V sklopu je pripravljena vsa dokumentacija v zvezi pristopa k regijskemu centru
Puconci.
Z aneksom 4 pristopma k CEROP Puconci. Aneks št. 5. določa raširitev II. faze odlagališča,.
Delež za sofinanciranje s strani naše občine v naslednjih 4 letih znaša 37.024 eur. Aneks 6
določa lastninska in pravna razmerja omenjenega centra (1 in 2. faza). Na osnovi sprejetih
aneksov je pripravljen Odlok o ustanovitvi podjetja center ravnanja z odpadki Puconci d.o.o..
Župan je še dal obrazložitev v zvezi podaljšanja obratovalnega dovoljenja odlagališča v Dolgi
vasi. To odlagališče ima namreč uporabno dovoljenje do julija letošnjega leta.
Ugotovljeno je, da regijski centri niso pripravljeni za zbiranje odpadkov za svoje regije. Zato
se na državnem nivoju dogovarjajo, da bi podaljšali obratovalna dovoljenja za lokalna
odlagališča.
Z Puconci se dogovarjajo, da bi odlagališče v Dolgi vasi bilo posebna enota za zbiranje
sortiranih industrijskih odpadkov. S sredstvi za odlaganje v Dolgi vasi naj bi se delno krili
stroški vlaganja občin UE Lendava v CEROP Puconci.
Cena za odvoz odpadkov še ni določena.
Člani sveta niso imeli pripomb na vsebino aneksov in odlok, zato je župana dal sklep in
odlok na glasovanje.
SKLEP ŠT. 102 -14/2009
1. Potrdi se predlog Aneksa 4 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in
obratovanja regijskega centra » Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci«.
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2.

Potrdi se predlog Aneksa 4 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in
obratovanja regijskega centra » Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci«.

3.

Potrdi se predlog Aneksa 4 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in
obratovanja regijskega centra » Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci«.

4. Potrdi se investicijski program z analizo stroškov in koristi« Regijski center za
ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza«, ki ga je za naročnika Občino Puconci
izdelal Razvojni
center Inženiringi Celje d.o.o., julij in december 2008
Sklep je bil soglasno sprejet

SKLEP ŠT. 103 -14/2009
Potrdi se Odlok o ustanovitvi javnega podjetja center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o..
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč.3 Soglasje k imenovanju direktorja ZD Lendava
- Župan pove, da je k gradivo k imenovanju direktorja priloženo, zato nima temu kaj dodati
in daje točko v obravnavo.
- Ivanka Tompa je povedala, da je na sestanku glasovala za imenovanje predlagane
kandidatke za direktorja. Presenetilo jo je, da so tudi vsi drugi člani glasovali za dr.
Požgajevo, zato predlaga, da tudi občinski svet da soglasje.
Župan je dal v potrditev
SKLEP ŠT. 104 -14/2009
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k imenovanju ga. Olge POŽGAI
HORVAT, dr. med. spec., za direktorico zavoda Zdravstveni dom Lendava za
mandatno obdobje 4 let.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 4 Obravnava in sprejem – Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci
- Tajnik pove, da je odlok potrebno spremeniti zaradi izgradnje treh novih cest in zaradi
delnih uskladitev dolžin cest.
Člani sveta niso imeli pripomb na predlagan odlok, zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 105 -14/2009

Potrdi se Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet
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K. tč. 5. Določitev imena ulic
Tajnik je povedal, da je potrebno določiti imena za novozgrajene ceste: v obrtni coni, Naselju
Gredice in za Presar. Za ceste, ki bodo zgrajene v Naselju Gredice se je potrebno odločit ali
bo vsaka cesta imela svoje ime ulice ali pa se bodo vse imenovale Naselje Gredice.
- Župan je še povedal, da je posebno potrebno določit ime v obrtni coni. Saj ima novo
podjetje Carthago težave z dostavo repromateriala, ker ulica še ni določena. Člane sveta je
zaprosil naj dajo svoje predloge za omenjene ceste.
Za obrtno cono so člani sveta bili soglasni, da naj se ulice imenujejo Kamenice.
- Marjan Marič je povedal, da bi bilo dobro, da bi Naselje Gredice ostalo enotno. Predlagal je
na se vse ulice v tem naselju imenujejo Naselje Gredice.
Ivanka Tompa je predlagala, da naj bi imenovali kako ulico po Lojzetu Kozarju.
- Ivan Smolko je povedal, da bi se spodobili, da bi kako ulico imenovali po Lojzetu
Kozarju, saj je bil imenovan za častnega občana Občine Odranci.
- Podobnega mnenja je bil Martin Jerebic
Po predhodnem glasovanju za posamezen predlog imenovanju ulic je občinski svet sprejel
SKLEP ŠT. 106 -14/2009
Predlogi imen za nove ulice v naselju Odranci so:
- Ulice, ki potekajo po Kamenicah se imenujejo: Kamenice
Sklep je bil soglasno sprejet
- Ulica, ki poteka od regionalne ceste GI-3 po jarku Presar do Ravenske ulice št. 15 se
imenuje: Presar ali Ulica Lojzeta Kozarja
Sklep je bil soglasno sprejet
- Ulice, ki potekajo po Gredicah se imenujejo: Naselje Gredice
Sklep je bil sprejet 8 ZA in 1 VZDRŽAN
K. tč. 6 Prodaja stanovanja in garaže v Lendavi
- Župan pri tej točki povedal, da je bil pred dvema letoma za to garsonjero in garaže v
Lendavi objavljen javni razpis. Takrat ni bilo zanimanja za to garsonjero, niti za garaže.
Trenutno so se pojavili interesenti za odkup teh nepremičnin. Člane sveta je vprašal ali je
potrebno ponovno dati to premoženje v cenitev ali naj ostane cenitev, ki je bila narejena pred
leti.
Člani sveta so predlagali, da ponovna cenitev ni potrebna, saj bi z novo cenitvijo imeli samo
stroške. Županu so predlagali, da naj prodajo spelje čim bolj ugodno za občino. Pogoji
prodaje pa veljajo, kot so veljali takrat.
Po razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 107 -14/2009
Župana Ivana Markojo se pooblasti za prodajo garsonjere in garaž v Lendavi. Prodajo
naj izpelje, čim bolj ugodno za občino.
Sklep je bil soglasno sprejet
K. tč. 7 Organizacija Skupnost VIZ Lendava – soglasje
Župan je povedal, da bi to točko najraje umaknil z dnevnega reda, saj se ta zadeva ni speljala
tako kot piše v tem sklepu. Župan Občine Lendave mu je povedal, da so predstavniki osnovne
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šole Lendava ( DOŠ I) in vodstvo SVIZa prišli k njemu in mu povedali, da oni tega dela ne
bodo prevzeli. Tako je zadeva ponovno odprta.
SVIZ je bil pred leti ustanovljen z namenom, da bi za vse šole v UE Lendava delal
računovodske storitve. Pred tremi leti so dodali tudi urejanje pravnih zadev ter zaposlili
pravnico. Trenutno je zaposlenih 6 ljudi. V lanskem letu se je ugotovilo, da javni zavodi ne
morejo ustanavljati takih zavodov kot je SVIZ, saj nova zakonodaja to ne dopušča. Zato so
šole poslale vloge na občine, da naj občine ustanovijo tak zavod. Župani so se odločili, da
občine takega zavoda ne bodo ustanovile, ker ni točno določeno komu bo novi zavod
podrejen. Predlagali so naj si šole same organizirajo to službo tako, da so vse šole skupaj ali
nekaj šol skupaj, Možno pa je tudi preko računovodskih servisov. Problem pa je v tem, da
Ministrstvo za šolstvo in šport priznava 100 % stroške dela, če se delo opravi v sklopu šole.
V kolikor pa je delo opravljeno v računovodskih servisih pa krije ministrstvo le 70 %
priznanih stroškov dela. Zaradi tega prihaja do dilem kako to organizirati. Naj bolje bi bilo,
da bi to opravljala za vse šole ena šola kot je navedeno v predlaganem sklepu.
Župan je dal točko v razpravo.
- Ivanka Tompa je vprašala ali bi se delavci preselili v šolo ali pa ostanejo na isti lokaciji.
Župan je povedal, da bi ostali na isti lokaciji.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 108 -14/2009
Potrdi se sklep Skupnosti vzgojno izobraževalnih zavodov Lendava št. 1/2009 z dne
3.2.2009 v zvezi statusa Skupnosti VIZ Lendava.
Sklep je bil soglasno sprejet

K. tč. 8 Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Odranci
Župan je povedal, da delo naše šole poznamo zato je v tej zvezi potrebno oceniti delovno
uspešnost ravnateljice. Župan je povedal, da so pripravljeni glasovalni listki za ocenitev
uspešnosti ravnateljice.
Po končanem glasovanju je predsednik komisije Maučec Jožef povedal, da je od 9 glasovnic
bilo 8 glasovnic ocenjenih, ena glasovnica pa ni bila ocenjena. Povprečna ocena znaša 6,875
SKLEP ŠT. 109 -14/2009
Občinski svet občine Odranci je na osnovi tajnega glasovanja ocenil delovno uspešnost
ravnateljice osnovne šole Odranci z oceno odlično.
Sklep je bil soglasno sprejet
K. tč. 9 Razno
- Vloga za spremembo prostorskega reda Občine Odranci
- Par. št. 1845 k.o. Odranci - jarek
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- Župan je prebral obe vlogi. Nato pokazal načrt za omenjene parcele. Za razširitev svoje
dejavnosti so odkupili sosednje parcele. V času sprejemanja prostorskega reda stranka ni
predlagala nobene spremembe.
V prvem pismu prosijo, da bi prostorske akte spremenili tako, da bi celo območje okrog hiše
bilo kmetijsko. V drugem pismu pa jih moti, da bi občina na tem jarku (Presar) uredila pot.
Širina tega jarka je od 2 do 3 m.
Sprememba odlok bo stala najmanj 20.000 EUR. Čas spreminjanja prostorskega reda je
najmanj eno leto. Župan je člane sveta vprašal kaj zdaj narediti.
- Ciril Kavaš je povedal, da je stranka zamudila, saj bi v času javne razprave lahko dala
predlog za spremembo. Vprašal je tudi kako je z lastništvo jarka mimo Habjaniča.
- Župan je povedal, da je Habjanič povedal, da so oni jarek začasno kanalizirali zaradi malih
otrok. V kolikor to ni dobro se on strinja, da se to popravi. Mladi lastnik je v času meritev
povedal, da imajo dovoljenje, da se lahko gradi en meter od Zadravčeve parcele. Zato bo jih
potrebno preko inšpekcije pozvati, da pokažejo to dovoljenje.
Prav tako je opozoril, da so na » Pištijevi parceli« zgradili Škricovi tri nove hiše. V kolikor bo
prišlo do spremembe prostorskega reda, bi bilo dobro da si stranka od soseda pridobi soglasje,
da se strinjate z nameravano gradnjo oziroma spremembo prostorskega reda.
Prav tako je župan povedal, da je ena pripomba v obrtni coni (Kolarič), ker je možno graditi v
dveh etažnih višina stanovanj.
Po končani razprav je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 110 -14/2009
Župana se pooblasti, da Kavaš Darkotu pošlje odgovor na obe vlogi.
Sklep je bil soglasno sprejet
( odgovora sta priložena k zapisniku te seje)
Pod točko razno so člani sveta imeli naslednja vprašanja:
- Kavaš Ciril je povedal, da je potrebno poslati opomin dolžnikom za komunalne storitve.
- Tajnik je povedal, da je spisek dolžnikov posredovan odvokatu, ki je že začel z izterjavo.
-Jerebic Martin je vprašal, če se že ve kdaj se bo gradil trgovski center ter ali je lastništvo
parcel okrog čistile naprave že urejeno.
-Župan je odgovoril, da je lastnik parcele (Pomgrad ) kjer bo trgovski center začel izdelovati
projektno dokumentacijo.
Parcele okrog čistilne naprave so izmerjene. Prepis lastništva pa še ni izveden, ker je potrebno
pred prodajo sknjižiti služnostne pogodbe za ele. in telefonske instalacije.
Seja je bila končana ob 19.00 uri.
Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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