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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
16. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek 01.02.2013 ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Jožef Maučec,
Martin Jerebic, Marjan Marič, Ivan Smolko in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Članica nadzornega odbora: Renata Vnuk Lepoša
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Prisotni predstavniki medijev: Simona Roudi (pomurec.com)
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Odobritev stavbne pravice za parcelni številki 1455 in 1433/9 podjetju
NOV DOM A.V. d.o.o.
3. Občinska priznanja za leto 2013
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 15. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 101-16/2013
Potrdi se zapisnik 15. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Odobritev stavbne pravice za parcelni št. 1455 in 1433/9 k.o. Odranci podjetju
NOV DOM A.V. d.o.o.
Župan pove svetnikom, da so se na občinski upravi občine pojavili italijanski lastniki
slovenskega podjetja NOV DOM A.V. s sedežem v Žižkih 52, z namenom odkupa gradbene
parcele na področju industrijske cone za gradnjo nove tovarne za proizvodnjo usnjenih
izdelkov. V novo tovarno bi se preselilo obstoječih 50 delavcev postopoma pa bi zaposlili še
nadaljnjih 30 delavcev, predvsem žensk.
Podjetje se želi prijaviti za pridobitev subvencij za investicije, ki jih bo v letu 2013 razpisala
Republika Slovenija. Bistveni pogoj za prijavo na javni razpis za novo investicijo je, da ima
investicija pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker jim nakup zemljišča pred objavo razpisa ne
bi šel v priznane stroške za subvencijo je edina alternativa, da podjetje pridobi gradbeno
dovoljenje ta, da mu občina podeli začasno stavbno pravico, ki je dovolj, da podjetje lahko
vloži zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo tovarne.
Podjetje Nov dom d.o.o. se je odločilo odkupiti gradbeno parcelo, ki jo sestavljata parc.
številki 1455 in 1443/9, ki ležita za tovarno Blister Pack proti Carthagu.
Površina obeh parcel znaša 5.537 m2.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 102-16/2013
Občina Odranci podeli stavbno pravico na parc. št. 1455 in parc. št. 1443/9 k.o. Odranci
podjetju NOV DOM A.V. d.o.o. Žižki 52, 9232 Črenšovci, za namen pridobitve
gradbenega dovoljenja za gradnjo tovarne.
Pred začetkom gradnje mora lastnik stavbne pravice zemljišče odkupiti po dogovorjeni
skupni prodajni ceni 20 EUR/m2 + 20 % DDV.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Občinska priznanja za leto 2013
V skladu s 7. členom Odloka o podeljevanju priznanj Občine Odranci, občinski svet enkrat
letno sprejme sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj.
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Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jožef Maučec na kratko
predstavi pripravljen razpis, ki se objavi na spletni stani občine in na CATV Odranci.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 103-16/2013
Občinski svet Občine Odranci sprejme Sklep o javnem razpisu za podelitev priznanja
Občine Odranci za leto 2013.
V letu 2013 se lahko podeli največ 7 občinskih plaket.
Razpis bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o izboru
kandidatov, ki prejmejo priznanja, pa bo odločal občinski svet.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Razno
Ivanka Tompa seznanja župana in svetnike, da se je udeležila sprejema kulturnih priznanj v
Ljubljani, nadalje seje Sveta zavoda Pomurskih lekarn in seje sveta javnega zavoda ZD
Lendava.
Ciril Kavaš vpraša župana kako poteka postopek komasacije?
Župan odgovori, da za komasacijo v občini skrbi komasacijski odbor, ki je bil imenovan in
Matija Kikel, ki je zadolžen za koordinacijo med občino ter odborom.
Svetniki so imeli nekaj kritik glede izvajanja zimske službe.
Župan seznani svetnike, da je za čiščenje snega s pločnikov nabavljena snežna freza.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 18.35 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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