OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek 07. januarja 2011, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Jožef Maučec,
Roman Kavaš, Martin Jerebic, Ivan Smolko, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan, delavka občinske uprave
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil skleptičen in lahko
nadaljuje delo.
Župan je dal predlog spremenjenega dnevnega reda v potrditev.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
2. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta:
- v Svet zavoda Pomurskih lekarn,
- v Svet zavoda Osnovne šole Odranci,
- v Odbor za infrastrukturo in komunalo,
- v Svet Zavoda za Gozdove Slovenije, OE Murska Sobota,
- v Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Lendava,
- v Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti,
- v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- v Odbor za družbene dejavnosti.
3. Izvolitev članov nadzornega odbora
4. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev ter terjatev in obveznosti
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
Delavka OU je prebrala sklepe 1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 06-02/2011
Potrdi se zapisnik 1. redne-konstitutivne seje občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta:
- v Svet zavoda Pomurskih lekarn,
- v Svet zavoda Osnovne šole Odranci,
- v Odbor za infrastrukturo in komunalo,
- v Svet Zavoda za Gozdove Slovenije, OE Murska Sobota,
- v Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Lendava,
- v Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti,
- v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- v Odbor za družbene dejavnosti.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Maučec Jožef pozdravi
svetnike in predstavi člane delovnih teles. Pove, da je seja 07.01. 2011 ob 16.00 h in se je
končala ob 16.45 h. Iz zapisnika je razvidno za katera delovna telesa predlagajo določene
kandidate.
Župan je člane vprašal ali se strinjajo s predlaganimi kandidati in dal predlog v obravnavo.
Maučec Jožef je povedal, da svetnika g. Ciril Kavaš in Ivanka Tompa ostajata v zunanjih
odborih kot v prejšnjem mandatu, ker dejansko poznata stanje teh organizacij.
Ker so se vsi ostali člani strinjali s predlogom in niso imeli pripomb za člane delovnih teles, je
župan dal predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na glasovanje.

SKLEP št. 07-02/2011
Potrdijo se kandidati za delovna telesa:
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ODRANCI
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Vladimir BALAŽIC, Mlinska ulica 7
Roman KAVAŠ, Ravenska ulica 64a
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN KOMUNALO
Ivan SMOLKO, Mladinska ulica 27
Ciril KAVAŠ, Panonska ulica 34
Roman KAVAŠ, Ravenska ulica 64a
Jožef MAUČEC, Sevranska ulica,21
Martin JEREBIC, Vezna ulica 26
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SVET ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE OE MS
Ciril KAVAŠ, Panonska ulica 34
SVET JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Marjan MARIČ, Mlinska ulica 10a
Jožef MAUČEC, Sevranska ulica 21
Ciril KAVAŠ, Panonska ulica 34
Roman KAVAŠ, Ravenska ulica 64a
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
SVET ZA PREVENITVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Vladimir BALAŽIC, Mlinska ulica 7
Ivan SMOLKO, Mladinska ulica 27
Marjan Marič, Mlinska ulica 10a
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Marjan MARIČ, Mlinska ulica 10a
Martin JEREBIC, Vezna ulica 26
Ivan SMOLKO, Mladinska ulica 27
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Vladimir BALAŽIC, Mlinska ulica 7
SVET ZAVODA POMURSKIH LEKARN
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3. Izvolitev članov nadzornega odbora
Župan je povedal, da je od svetnikov prispelo na občinsko upravo šest predlogov za člane
nadzornega odbora.
Člani OS so se dogovorili, da se izvede tajno glasovanje. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanje je razdelila glasovnice.
Župan je sejo prekinil. Komisija za potrditev mandatov se je umaknila v drug prostor, kjer je
pregledala glasovnice.
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Članica komisije Grabnar Elizabeta je nato članom OS poročala rezultate glasovanja in sicer:
1. RENATA VNUK LEPOŠA – 6 glasov
2. SIMON HOZJAN – 8 glasov
3. ŠTEFAN VIRAG – 3 glasi
4. DRAGO MIHOLIČ – 3 glasi
5. BRANKO FERENČAK – 5 glasov
6. ALEKSANDER DOMINKO – 2 glasa
Ker so se vsi ostali člani strinjali z izidom glasovanja, je župan dal izvolitev članov
nadzornega odbora v potrditev.

SKLEP št. 08-02/2011
V nadzorni odbor Občine Odranci za obdobje 2010-2014 se potrdijo:
SIMON HOZJAN, Panonska ulica 31
BRANKO FERENČAK, Panonska ulica 24
RENATA VNUK LEPOŠA, Ulica Ob Črncu 7
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev ter terjatev in
obveznosti
Župan je po krajšem dogovoru s svetniki dal predlog za imenovanje inventurne komisije v
potrditev.

SKLEP št. 09-02/2011
Potrdi se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev ter terjatev in obveznosti v
sestavi:
Kavaš Ciril, Panonska ulica 34
Jerebic Martin, Vezna ulica 26
Zver Silvester, Ulica Štefana Kovača 39
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Razno
Vladimir Balažic je spraševal župana:
-glede kabelske tv. Kot novoizvoljenega svetnika ga ljudje sprašujejo, zakaj imamo slab
program? Cena je visoka, druge občine pa imajo za isto ceni več programov kot mi?
Roman Kavaš je županu postavil naslednja vprašanja:
Kdo je lastnik kabelske tv?
Kdaj se bo vzpostavil pomurski vodovod?
Koko daleč je projekt asfaltiranja ulic, prevleke po celotnem naselju, ker določene ulice niso
asfaltirane?
Ali kanalizacijska pogodba zajema preplastitev?
Zakaj odranski podjetniki ne sodeljujejo pri izvajanju del, katera se vršijo v občini?
Zakaj nikoli ne pride do sestanka župana z odranskimi obrtniki?
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Zakaj se nekatera dela, katera se izvajajo v občini znana v naprej?
Zakaj se župan ni potrudil pri parcelah na obrtni coni odranskih obrtnikov, tako kot se je za
podjetje Carthago?
Zakaj nekorekten pristop do mladih družin?
Zakaj niso razparcelirane Gredice?
Zakaj ni bila odobrena kakršnakoli pomoč po škodi po neurju Kmetiji Lonec?
Zakaj se že drugič ureja steza ob Črncu?
Obrazložitev v zvezi z elektriko »Center kulturne dediščine«?
Vladimir Balažic je vprašal v zvezi z vodo na Gredicah, kam naj bi bile speljane meteorne
vode?
Omenil je tudi, da so mu ljudje povedali, da so premalo seznanjeni z delovanjem občine in
občinskega sveta.
Zanimalo ga je tudi, kaj je z bodočo trgovino na Kamencih, in z zaposlitvijo v podjetju
Carthago?
Ivanka Tompa je vprašala, če se da kaj urediti glede steze pri Ščančarjevi parceli, ker
kombajni ne morejo mimo?
Marjan Marič je spraševal po vrečah za plastiko?
Župan je podal odgovore svetniku Romanu Kavaš.
Kabelska tv je v lasti občanov. Približno 4 leta nazaj je podjetje Telemach hotelo povišati
ceno CATV in so bili svetniki proti. Zaradi tega Telemach ni vlagal v obstoječo kabelsko. V
lanskem letu pa se je občinski svet odločil, da podpre ponovno povišanje z obljubo, da bo v
roku 1 leta viden napredek. V letu 2010 je MKGP objavilo razpis za širokopasovno omrežje,
100% financiranje. Občina se je prijavila na ta javni razpis in je potrebno počakati še
približno dva meseca, da se izda sklep in se lahko preide v investicijo. Takrat bo obstoječi
kabelski sistem postal nepotreben.
80% ulic je asfaltirano s finim asfaltom, razen Mladinske ulice ter njenih prečnih ulic. Dela
potekajo počasi tudi zato, ker se predvideva gradnja pomurskega vodovoda in bi bilo potem
nesmiselno prekopavati na novo asfaltirane ulice.
Odgovor v zvezi s kanalizacijsko pogodbo, ali zajema preplastitev ulic, bo podan na naslednji
seji, zaradi preučitve pogodbe.
Odranski obrtniki ne sodelujejo pri projektih, zato ker se ne prijavijo na razpis, kateri je javno
objavljen v Uradnem listu. Problem je tudi v tem, da odranski obrtniki sodelujejo večina z
zadrugo Dolinka in Prekmurka in se ti dve lani nista prijavili na razpis. Razloži, da je podjetje
Carthago dobilo sredstva za tuje investicije, ker je lastnik tujec, obrtniki pa se niso mogli
prijaviti na ta razpis, ker njihovo podjetje ni last tujca. Občina je pomagala obrtnikom tako, da
je dala 50% subvencijo za komunalni prispevek.
Župan zanika obtožbe, da ne bi sodeloval z odranskimi obrtniki.
Parcele na OC - Občina ne daje nobene pomoči in nima nobenega sklada za obrtnike.
Neprijetno je, da se mu očita za odhod mladih družin iz občine. Ne more se postaviti hiša na
občinski lasti( izpostavljen primer Nedelko), ker bi mogoče v prihodnosti parcela služila za
cesto ali za problematiko vode na Gredicah.
Župan pove, da se je v preteklih štirih letih občinski svet lepo obnašal, saj je sprejel sklep o
razparcelaciji Gredic. Lastniki parcel so se strinjali s prvim osnutkom, ker pa so se naknadno
vključili tudi Šernekovi je bila narejena druga varianta. Prišlo je do tega, da se prav oni niso
strinjali in so hoteli narediti po svoje, zato ni bilo speljano in se je celotni postopek ustavil.
Potrebno bi se bilo prilagoditi v situacijo ali pa opustiti. Zato je projekt z 8 neurejenimi
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parcelami propadel. Občina bi lahko z raznimi EU sredstvi komunalno opremila, uredila
cesto, tako da je brezpredmetno krivdo valiti na občino.
Glede Kmetije Lonec je župan povedal, da v 16 letih županovanja ni bilo k njemu nikogar
prosit za kakršnokoli pomoč.
Občina je začela pred 6 leti čistiti obrežje ob potoku Črnec. V lanskem letu smo se prijavili na
dva razpisa in uspešno dobili 50% sredstev. Zato ni bilo nikakršnega dvoma, da ne bi začeli
urejati obrežje in urediti stezo. Zdi se mu pametna odločitev, saj se po njej že sedaj sprehajajo
številni odrančarji.
Žal elektrika s strani svetnika Romana Kavaš in občine ni bila rešljiva in obljuba ni bila
izpolnjena. Zato je župan hvaležen g. Mujdrici, da se elektrika vleče od njega. Smreke ob
ograji katera stoji točno na meji so na občinski lasti. Nekateri odrančarji so svarili, naj se
nekaj naredi, ker s kombajni ne morejo mimo. Uradno z dopisom je bilo obveščeno, da se
bodo te smreke odstranile. Smreke so sedaj na novo zasajene in tudi te se bodo morale
odstraniti, zaradi kabla, kateri se bo potegnil iz občinske omarice na ograji.
V nadaljevanju ju je župan odgovarjal na vprašanja, ki jih je zastavil svetnik Vladimir
Balažic.
Župan se zaveda, da je odvečna voda problem na Gredicah in svetnikom pove, da so narejeni
idejni projekti, kako se bo ta voda v bodočnosti reševala. Mišljeno je, da bi se naredila
ponikovalnica (jezerce).
V zvezi seznanjenosti z delom občine odrančarjem, pa se župan ne strinja z povedanim. Pove,
da vse kar se dogaja je objavljeno na kabelski, na spletni strani, in se tudi večkrat pojavlja na
pomurski tv in radijskih postajah.
Prav tako mu odgovori na vprašanje v zvezi s trgovino, in sicer da bo trgovina Mercatorjeva v
sklopu trgovskega centra pa bo še tekstilna trgovina, gostinski lokal in še kakšna možnost.
Pove pa tudi, da pri odločitvah investitorja nima nobenega vpliva, prav tako tudi ne pri
zaposlitvah pri podjetju Carthago.
Župan odgovori svetniki Marjanu Mariču, da so vreče v tiskanju in jih bo podjetje Komunala
Lendava d.o.o. naslednji teden razdelilo po domovih in bodo zadostovale za pol leta Zraven
bo tudi kartonček z datumi zbiranja plastičnih vreč.
Glede prehoda kombajnov na kolesarski stezi je župan odgovoril svetnici Ivanki Tompa, da
steza ni namenjena za kombajne in da je možnost vožnje kombajnov po poljski poti (za
gostilno Bogdan).
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.15 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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