OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
17. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v četrtek 24. septembra 2009, 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
Prisotni član nadzornega odbora: predsednik Simon Hozjan
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik Občine Odranci
Mediji: /
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 16. redne in 4. korespondenčne seje občinskega sveta
2. Poročilo o proračuna Občine Odranci za I. polletje 2009
- Poročilo in zapisnik nadzornega odbora o polletnem nadzoru razpolaganja z
občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem za prvo polovico leta 2009
3. Obravnava in sprejem
- Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega centra občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
4. Obravnava - Vloga ZD Lendava za dodelitev sredstev za dodatno ekipo NMP
5. Obravnava in sprejem sklepa za prodajo dela nepremičnine TLP 5 v Lendavi
6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
7. Razno
- Vloga za sofinanciranje dodatne strokovne pomoči
- Prošnja za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- Prošnja za oprostitev plačila vodarine in občinsko pomoč
- Prošnja za oprostitev plačila stimulacije
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K tč.1 Potrditev zapisnika 16. in 4. korespondenčne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 16. redne in 4. korespondenčne seje občinskega sveta.
Pripomb na vsebino zapisnika ni bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.
SKLEP ŠT. 125-17/2009
Potrdi se zapisnik 16. redne in 4. korespondenčne seje občinskega sveta občine
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K. tč. 2. Poročilo o proračuna Občine Odranci za I. polletje 2009
- Poročilo in zapisnik nadzornega odbora o polletnem nadzoru razpolaganja z
občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem za prvo polovico leta 2009
Župan je povedal, da zakonodaja določa, da občine podajo tudi polletno finančno poročilo o
poslovanju občine, ki pa je zelo relativno, saj že samo ena investicija spremeni sliko o finančnem
poslovanju. Polletni prihodki proračuna za leto 2009 izkazuje skupno realizacijo v višini
754.729,46 EUR , kar predstavlja 36,16% sprejetega proračuna. V podobni višini so realizirani
tudi odhodki. Tekoči odhodki so realizirani skoraj po planu, med tem ko investicije niso. Za
investicije dobimo sredstva tudi iz evropskega proračuna. Sredstva za te investicije so nakazana,
ko je delo opravljeno. Poslovanje občine v prvem polletju je bilo normalno. Obveznosti
proračunskih porabnikov so se poravnavale po planu.
Župan je povedal, da je občinskemu svetu posredovane le osnovne tabele proračuna v katerem so
prikazani vsi prihodki in odhodki in poročilo nadzornega odbora.
Župan je nato predal besedo predsedniku NO Hozjan Simonu.
-Predsenik NO je povedal, da je nadzorni odbor pregledal poletno realizacijo poslovanja
proračuna Občine Odranci. Prav tako so pregledali javna naročila. NO ni zaznal kakih
nepravilnosti.
Člani NO so podali vprašanje glede garancije in adaptacije mrliške vežice. Odgovor jim je bil
posredovan že na seji NO, da je garancija potekla, zato bo stroške krila občina.
Župan je po končani obrazložitvi predsednika NO dodal, da sprejeti proračun za leto 2009
sigurno nebo realiziran v sprejeti višini. Saj kljub ogromnemu trudu in dogovarjanju ne bomo
uspeli prodati večje parcele v obrtni coni, prav tako ne bomo prodali vložka v Komunali
Lendava,.. Zaradi navedenega bo proračun manjši za cca 270.000,00 EUR. Ker bodo prihodki
manjši se temu primerno prilagodijo tudi odhodki in ne bodo realizirane vse investicije, ki so
bile planirane. Zaradi uravnoteženega proračuna se rebalans proračuna občine za leto 2009

ne bo delal.
Župan je seznanil OS, da se je v sklopu investicije – rekonstrukcije Dolinske ulice uredil tudi
vodovod v tej ulici. Vgrajene so cevi in hidranti kot so predvideni v projektu za Pomurski
vodovod. Zaradi teh del bodo investicijski stroški večji, ti odhodki se bodo vrnili, ko bo
realizirana investicija za Pomurski vodovod.
Župan je dal točko v razpravo.
Ivanka Tompa je povedala, da je občinski svet večkrat razpravljal o problematiki adaptacije
mrliške vežice.
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Pripomb na polletno poročilo poslovanja in poročilo NO ni bilo zato je župan dal obe poročili v
potrditev.
SKLEP ŠT. 126 -17/2009
Potrdi se poročilo o polletnem poslovanju proračuna občine Odranci in poročilo NO.
Sklep je bil sprejet soglasno
K.tč. 3. Obravnava in sprejem
- Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega centra občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
Župan pove, da je za razpad Razvojnega centra največ kriva Občina Lendava in odhod bivše
direktorice, kateri niso odobrili višje plače. Ni bilo novih projektov in zaradi tega ni bilo denarja
za plače zaposlenih. Zapadle obveznosti za plače delavcev bi naj krila Občina Lendava. Zato se
bodo prenesle nepremičnine (poslovni prostori), ki so bile v lasti Razvojnega centra Lendava na
Občina Lendavo. Velik problem je, da se določenim izvedenim projektom, ki so financirane tudi
s strani EU mora zagotoviti določena trajnost (vzdrževati, ažurirati,..), sicer bodo morale občine,
ki so udeležene v določenem projektu dobljena sredstva (cca 1.2 mio. eur) vrniti v proračun EU.
Zaradi navedenega bodo ti projekti preneseni na novega pravnega naslednika, Razvojni center pa
se ukine.
Župan je dal predlog sklepov v razpravo.
- Jerebic Martin je vprašal kdo bo v bodoče pripravljal investicijske projekte.
Župan pove, da se bodo projekti že pripravili. Večji problem je, ker ni kadrov, ki bi samostojno
znali pripravljati elaborate in predstavljati našo regijo napram državi.
Po končani razpravi je župan dal sklep in predloga odloka na glasovanje
SKLEP ŠT. 127 -17/2009
Potrdi se Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega centra občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT. 128 -17/2009
Potrdi se Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 4. Obravnava - Vloga ZD Lendava za dodelitev sredstev za dodatno ekipo NMP
Župan je povedal, da je dopis nove direktorice ZD Lendava posredovan k gradivu za sejo. V
njem direktorica opozarja, da ena ekipa nujne medicinske pomoči, ne more zadovoljiti vsem
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zdravstvenim potrebam na območju UE Lendava. Omenjeno dejavnost je ZD Lendava že do
sedaj opravljal z dvema ekipama. Ministrstvo za zdravje priznava stroške samo za eno ekipo.
Zdravniki so soglasni, da ukinitev dosedanje neplačane okrepljene enote NPM bistveno znižuje
nivo zdravstvenega varstva prebivalstva na območju UE Lendava. Po informacijah bi naj večino
uslug dodatne ekipe koristili Romi.
Stroški sofinanciranja dodatne ekipe za Občino Odranci bi znašali 5.700,00 eur.
Župan je dal točko v obravnavo.
Ivanka Tompa je povedala, da NO ZD Lendava tudi ni podprl dodatne ekipe NMP. Povedala je,
da ekipa NMP ima ogromno dela z Romi, saj ti za vsako malenkost kličejo, da zdravnica pride
na dom. Vse druge UE imajo po eno ekipo NMP. Svet se mora odločiti ali bo sofinancirali
dodatno ekipo. Dodatna ekipa NMP je dejansko nadstandard. Zanima jo kako so se druge občine
odločile glede sofinanciranja dodatne ekipe
Župan je povedal, da je Občina Lendava za ta namen namenila 20.000,00 eur, Turnišče je bilo
proti, Polana ne bo dala, ostale občine pa še niso razpravljale o tej temi. V kolikor občine ne
bodo financirale omenjene ekipe bo ZD posloval z izgubo.
Branko Ferenčak je povedal, kako lahko drugi zdravstveni domovi (MS, Radgona, Ljutomer)
delujejo samo z eno ekipo NMP. Prav tako je povedal, da je premalo podatkov, da bi se videlo
koliko intervencije so ekipe imele, zato je proti dodatnemu sofinanciranju. Naj se upoštevajo
zdravstveni standardi, ki veljajo po celi Sloveniji.
Martin Jerebic je povedal, da je to norost, da takšno stvar sploh dajo na občinske svete. Če se
svet zavoda ni mogel odločiti, kako se naj svetniki odločijo ali so za ali proti.
Marjan Marič je vprašal, kaj se zgodi če nekaj občin prispeva sredstva druge občine pa ne.
Župan je povedal, da ne ve.
Po obširni razpravi je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 128/1 -17/2009
Občinski svet občine Odranci načelno podpira idejo o dodatni ekipi NMP. Glede na to, da
se je problem dodatnega sofinanciranja pojavil na koncu proračunskega leta, občina vira
sredstva v letošnjem letu nima.
Za dokončno odločitev pa bomo počakali tudi sklepe ostalih občin.
Sklep je bil sprejet soglasno
K tč. 5. Obravnava in sprejem sklepa za prodajo dela nepremičnine TLP 5 v Lendavi
Župan je povedal, da sta za objekt poslovne zgradbe TLP5 v Lendavi bili narejeni dve cenitvi.
Eno je naročila Občina Lendava, drugo Ministrstvo za javno upravo. Cenitvi sta skoraj enaki.
Država bi odkupila še preostale prostore, katere lastnice so občine bivše UE Lendava. Zaradi
navedenega odkupa morajo občine sprejeti sklep, da prodajo svoj delež v omenjeni zgradbi.
Župan je dal točko v razpravo.
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Ciril Kavaš je povedal, da smo vso lastnino v Lendavi pošteno prodali, zato je najboljše, da se še
ti prostori prodajo.
Tudi ostali člani OS so se strinjali s predlogom o prodaji omenjene nepremičnine.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 129 -17/2009
1.
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe z Ministrstvom
za javno upravo, za prodajo dela nepremičnine, poslovne stavbe na naslovu Trg Ljudske
pravice 5, Odranci, v deležu Občine Odranci v izmeri cca. 71,96 m2, kar vsebuje poslovne
in pripadajoče prostore v tem objektu.
2.
Občinski svet Občine Odranci daje zaradi zasledovanja javnega interesa ureditve
upravnega centra v Lendavi soglasje k neodplačnem prenosu dela poslovnih prostorov v
poslovnem objektu iz 1. člena tega sklepa, kateri so na podlagi 103. člena Zakona o upravi
že od 31.12.1993 dalje v uporabi Upravne enote Lendava.
3.
Občinski svet daje soglasje k izvedbi poračuna obveznosti iz naslova vlaganj države v
objekt na TLP 10 v Lendavi in sicer tako, da se te obveznosti poračunajo pri postopku
prenosa lastništva na delu objekta TLP 5 v Lendavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K tč. 6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
Tajnik je povedal, da v tem odloku gre samo za spremembo v sestavi članov v Svetu zavoda.
Spremeni se samo število članov predstavnikov delavcev zavoda iz treh na pet članov. Drugih
sprememb ni.
Župan je dal v potrditev
SKLEP ŠT. 130 -17/2009
Potrdi se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda v Občini Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno
7. Razno
- Vloga za sofinanciranje dodatne strokovne pomoči
Župan pove, da se je Blanka Škafar vpisala v Višjo strokovno šolo v Murski Soboti. Zaradi
svoje slepote prosi občino za sofinanciranje dodatne pomoči za njeno spremstvo v šoli.To delo bi
se lahko opravljalo preko javnih del. Župan je povedal, da je občina formalno dala vlogo za
omenjeno delo. Najverjetneje bo vlogo Zavod za zaposlovanje odobril. Občinski svet se mora
odločiti ali bomo preko javnih del tej osebi pomagali in zaposlili eno osebo.
Člani OS niso imeli pripomb na vlogo, zato je župan dal na glasovanje
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SKLEP ŠT. 131 -17/2009
Občinski svet občine Odranci soglaša, da se Škafar Blanki iz Odranec, Sevranska ulica 10,
preko javnih del omogoči spremstvo in omenjena pomoč pri študiju na Višji strokovni šoli
v Murski Soboti. Po možnosti naj bo preko javnih del zaposlena oseba iz Odranec.
Sklep je bil sprejet soglasno
-

Prošnja za obvezno zdravstveno zavarovanje,

Župan pove, da je Jasna Zver zaprosila za odobritev plačila za obvezno zdravstveno
zavarovanje. Je brezposelna in noseča in nima nobenih prejemkov.
Po krajši razpravi je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 132 -17/2009
Občinski svet občine Odranci soglaša, da se Zver Jasni, Prešernova ulica 5a, 9233 Odranci,
plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje.
Sklep je bil sprejet soglasno
- Prošnja za oprostitev plačila vodarine in občinsko pomoč
Župan pove, da je Katarina Markoja, Gajska ulica 35, Odranci, dala prošnjo za oprostitev plačila
dolga za vodarino in za enkratno denarno pomoč.
-Župan je dal točko v obravnavo.
Martin Jerebic je povedal, da kot član občinskega sveta osebno prosi za spisek dolžnikov za
vodarino. Zdi se mu, da bi nekateri občani le koristili občino. Določeni občani imajo svoje
premoženje in otroke. Premoženje nebi radi predali, radi pa bili oproščeni določenih plačil.
Povedal je kako lahko njeni otroci sploh to dopustijo, oziroma jim sami ne pomagajo.
Glede dolžnikov je župan je odgovoril, da je izterjava za vodarino je problematična saj do 50 eur
sploh ni mogoče tožiti. Stroški izterjave so večji, kot je toženi znesek. Približno 25 občanom je
bil pred enim mesecem poslan dopis, da v kolikor ne bodo poravnali dolga se jim bo odklopil
vodovod. Voda za najnujnejše potrebe si bodo lahko natočili pri mrliški vežici ali pa na
nogometnem igrišču. Večina občanov je podpisalo izjave, da bo dolg poravnalo v obrokih. Trije
pa sploh niso dvignili pošte z opominom.
Ciril Kavaš pove, da je proti odobritvi prošnje.
Tudi ostali člani občinskega sveta so bili proti.
Po končani obravnavi je župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 133 -17/2009
Občinski svet občine Odranci ne podpira oprostitev plačila vodarine, prav tako je proti
enkratni denarni občinski pomoči, ki jo je zaprosila Katarina Markoja, Gajska ulica 35,
Odranci.
Sklep je bil sprejet z osmimi glasovi »ZA« in EN »VZDRŽAN«.
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- Prošnja za oprostitev plačila stimulacije - Mitja Jakšič
Župan pove, da je vsem študentom, ki dobivajo stimulacijo za opravljene izpite in niso
dokončali študija, poslali opomine kot je določeno v pravilniku. Župan je vprašal, kaj narediti v
teh primerih.
Igor Kavaš je vprašal ali je skupni dolg velik.
Župan pove, da dolg ni velik. Nekateri študentje so sporočili, da bodo študij nadaljevali, nekateri
so začasno prekinili, ker so se poročili,..
Ciril Kavaš je povedal, da je mnenja, da so bile subvencije dane za opravljene izpite. Študentje
so izpite naredili, niso pa dokončali študija. Smatra, da ni vredu, da bi jih zdaj denar prosili
nazaj, ker niso dokončali študija. Soglaša, da študentje ne bi vračali denar, ki so ga dobili za
opravljene izpite, kljub temu, da pravilnik o plačilu stimulacij to zahteva.
Branko Ferenčak je povedal, da je pravilnik sprejel občinski svet, zato ga je potrebno spoštovati.
Predlaga da, ko se bodo koristniki stimulacij za opravljene izpite zaposli naj denar vrnejo ali
nadaljuje študij.
Župan predlaga, da študentom, ki dajo vlogo in zaradi kakih tehtnih razlogov zaprosijo, se v
takih primerih dolg odpiše.
Martin Jerebic je vprašal, kdaj se stimulacije za opravljene izpite izplačuje.
Tajnik pove, da vsako leto v decembru.
Mateja Smodiš je predlagala naj se stimulacije izplačujejo po opravljenem letniku, tako kot
Republiške štipendije. Če študent študija ne dokonča, mora vrniti štipendijo,
Župan je odgovoril, da pred leti, ko se je pravilnik o stimulacijah za opravljene izpite sprejemal
so bile te stimulacije bolj predvidene kot dodatna socialna pomoč našim študentom, ki so precej
oddaljeni od kraja študija. Prav tako je to bila neka stimulacija za opravljene izpite.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 134 -17/2009
Občinski svet občine Odranci soglaša z odpisom terjatve za plačano stimulacijo za
opravljene izpite, ki jih je zaprosil Jakšič Mitja iz Odranec, Prešernova 15.
Za študente, ki bodo podali vloge in tehtne razloge za oprostitev plačila terjatve za plačane
stimulacije za opravljene izpite naj občinska uprava obravnava na podoben način.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Jerebic Martin je vprašal zakaj ni asfaltirane ceste v naselju Gredice in kdaj se bo začela urejat
Mladinska ulica.
Župan je odgovoril, da še asfaltiranje ni potrebno. Ni še dokončana ostala komunalna
infrastruktura (ele. plin, kanalizacija voda...). Prav tako se še lastniki ob cesti, ki gre mimo
»Tepeša« niso dogovorili o razdelitvi parcel.
Glede ureditve Mladinske ulice je župan povedal, da je problem, ker Pomurski vodovod ni
planiran v državnem proračunu za leto 2010, zato je vprašanje kaj narediti z ureditvijo Mladinske
ulice. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod v Odrancih pa so že vloženi projekti na
UE Lendava.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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