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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
17. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo 27.03.2013 ob 18.00 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
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Prisotni predstavniki medijev: /
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Vloga za izdajo sklepa za objavo vpisa novincev in k oblikovanju
števila oddelkov v Vrtcu Mavrica za šol. leto 2013/14
3. Soglasja k sklepom zavoda - Zdravstveni dom Lendava
4. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda - Zdravstveni dom Lendava
5. Stališče Skupnosti socialnih zavodov Slovenije glede pogojevanja
nekaterih občin za doplačevanje stroškov domske oskrbe
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 16. redne seje občinskega sveta.
Župan pove, da se zadeve v zvezi s podjetjem NOV DOM A.V. nadaljujejo. Pove, da bo
stavbna pravica podpisana v teku tega meseca. Župan prav tako seznani svetnike z razpisom
za občinska priznanja. Namreč dobili smo samo dve vlogi.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 104-17/2013
Potrdi se zapisnik 16. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Vloga za izdajo sklepa za objavo vpisa novincev in k oblikovanju števila oddelkov
v Vrtcu Mavrica za šol. leto 2013/14
Župan razloži svetnikom, da je sklep za objavo vpisa novincev in k oblikovanju števila
oddelkov v Vrtcu Mavrica potrebno sprejeti, ker se šola in vrtec pravočasno pripravijo na
poslovanje za naslednje šolsko leto, da se pravočasno sporoči staršem možnost vključitve
otrok v vrtec ter da se podaljšajo ali na novo zaposlijo kadri.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 105-17/2013
Na podlagi vpisa otrok novincev za šolsko leto 2013/14 Občinski svet Občine Odranci do
izgradnje novega vrtca v Odrancih potrjuje oblikovanje skupin do 4 oddelkov.
Po izgradnji vrtca in po potrebi staršev po širitvi se oblikuje dodaten oddelek za
oblikovanje ½ odedelka.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Soglasja k sklepom zavoda –Zdravstveni dom Lendava
Delovanje preteklega leta javnega zavoda je bilo namreč zelo dobro. Zavod je namreč širil
svojo dejavnost, občani Odranec niso bili prikrajšani. Še v bodoče se želijo širiti in
izboljševati.
Svetnica Ivanka Tompa je dodala, da so na seji zavoda obravnavali ti dve poročili. Pove, da je
zavod posloval pozitivno. Kakovost dela javnega zavoda je visoka, kar se vidi na vsakem
koraku. Dobili so tudi priznanje od občine Lendava, ISO standarde in odprli urgenco. Kljub
tem kriznim časom delajo na razvoju.
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Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 106-17/2013
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
- Letno poročilo Zdravstvenega doma Lendava za leto 2012,
- Poslovni načrt Zdravstvenega doma Lendava za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Soglasje k imenovanju direktorja zavoda - Zdravstveni dom Lendava
Župan pove, da občina kot soustanovitelj zavoda mora podati soglasje k imenovanju
direktorja zavoda. Kot je razvidno iz vloge, se je na razpis prijavila ena kandidatka in sicer
dosedanja direktorica Ogla Požgai Horvat dr. med. spec., ki je izpolnjevala vse zahtevane
razpisne pogoje.
Župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 107-17/2013
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega
doma Lendava, ga. Olgi Požgai Horvat, dr. med. spec., za mandatno dobo 4 let, za čas od
01.05.2013 do 30.04.2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Stališče Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, glede pogojevanja nekaterih občin
za doplačevanje stroškov domske oskrbe
Župan seznani svetnike z dopisom Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, v katerem
opozarjajo, da občine nimajo nikakršne možnosti, da bi same od sebe premeščale ljudi, iz
enega doma v drugega. Človek ima absolutno pravico, da se lahko odloči v katerem domu bo
živel.
Ad. 6. Razno
Svetnik Vladimir Balažic sprašuje župana, kako je s projekti za reševanjem meteornih vod na
Gredicah?
Župan odgovori, da se bomo v bodoče prijavili na razpis, katerega pa je potrebno počakati.
Projekti pa so že narejeni. Pove, da je reševanje meteornih vod srednjeročni plan občine.
Župan pove, da se bodo aktivnosti z izgradnjo vrtca začela v aprilu. Izbran je najugodnejši
izvajalec, to je podjetje Marles Hiše d.o.o. iz Maribora. Potrebno je počakati sklep Ministrstva
za gospodarstvo in regionalni razvoj.
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Prav tako seznani svetnike, da je objavljen razpis za pomurski vodovod.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 18.50 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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