OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
5. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v sredo, 12. aprila 2007, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Vsi člani OS ( 9 )
- Matija Kikel, tajnik občinske uprave
- Mediji:Lidija Magdič, Jože Graj
ODSOTNI ČLAN OS:
- /
Sejo je sklical in vodil župan Ivan Markoja. Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti
je dal dopolnjeni dnevni red v razpravo in potrditev.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. korenspondenčne in 4. redne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2006
a. obravnava poročila Nadzornega odbora
3. Poročilo inventurne komisije
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2007 – druga obravnava
5. Predlog akta o preoblikovanju javnega zavoda v neprofitno družbo Razvojni center
občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Dobrovnik d.o.o.
6. Predložitev letnih poročil in soglasje k sklepom zavoda - ZD Lendava
7. Vloga – Pobuda za poimenovanja ulice po Lojzetu Kozarju
8. Petrol – sprememba odloka o koncesiji
9. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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1. Točka
Potrditev zapisnika 1. korenspondenčne in 4. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe zapisnika 1. korenspondečne in 4. redne seje občinskega sveta
Občine Odranci.
Župan je dodal kratko obrazložitev k sklepu št 21-K/2007 - Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o predkupni pravici občine Odranci na nepremičninah. Povedal je, da smo
to spremembo odloka naredili zato, da bi skušali prodajo treh parcel zraven šole ustaviti. Na
osnovi spremembe odloka bomo uveljavljali predkupno pravico.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.

SKLEP ŠT. 22 – 5/2007
Potrdi se zapisnik 1. korenspondenčne in 4. redne seje občinskega sveta

Občine

Odranci.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Točka
Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2006
a. obravnava poročila Nadzornega odbora
Župan je pri tej točki najprej dal besedo predsedniku NO Simonu Hozjanu.
- Hozjan Simon predsednik NO pove, da je nadzorni odbor prejel gradivo o poslovanju občine
za leto 2006. Na občinski upravi so pregledali tudi preostalo dokumentacijo o finančnem
poslovanju ter zapisnik inventurne komisije. Nadzorni odbor ni našel nepravilnosti, zato
predlaga občinskemu svetu, da sprejme zaključni račun v predlagani obliki in vsebini.
- Župan Ivan Markoja je podal obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2006.
Povedal je, da se zaključni račun skoraj ne razlikuje od rebalansa. Po rebalansu je bilo
planirano 353.760.000 sit prihodkov, po zaključnem računu so prihodki znašali 348.784.000
sit. Največja razlika v prihodkih je bila na osnovi dohodnine –letni poračun.
Na odhodkovni strani je večja razlika med rebalansom in zaključnim računom, ker so za
nekatere investicije doseženi daljši plačilni roki. Delo je bilo opravljeno v lanskem letu,
plačilo pa v letošnjem letu. Zaradi tega so tudi odhodki manjši. Prav zaradi tega so finančna
sredstva v višini 77.103.352, 49 sit prenesena v leto 2007.
Povedal je, da so obrazložitve celotnega proračuna bile obrazložene pri sprejetju rebalansa,
prav tako so podane pisne obrazložitve zaključnega računa za leto 2006 (letno poročilobilanca stanja, posebni del zaključnega računa,…).
Po končani obravnavi je župan dal zaključni račun za leto 2006 v razpravo.
- Ciril Kavaš pove, da je poslovanje v preteklem letu bilo v redu in želi, da bi bilo tako tudi
naprej. Da ne bi poslovali z izgubo kot nekatere občine v okolici. Zaključni račun je skoraj
enak rebalansu. Večina nalog, ki so bile planirane, so tudi realizirane.
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-Maučec Jožef je bil enakega mnenja, kot predhodni. Predlagal je, da se proračun sprejme v
predlagani obliki.
- Smolko Ivan je povedal, da se prav tako strinja s povedanim predhodnikov. Edino ga moti
postavka 28 - neplačani prihodki v bilanci stanja, ki se je povečala na 15 mio.sit.
- Župan je povedal, da so to v glavnem dolgovi za izdane račune za komunalni prispevek in
vodarina ( 10,765 mio sit razlika - komunalni prispevek Carthago, 949 tisoč dolžniki
NUSZ,….)
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 23-5/2007
Potrdi se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2006 v
predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
3. točka
Poročilo inventurne komisije
Župan pove, da inventurna komisija popisala drobni inventar, osnovna sredstva ter terjatve
do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, finančna sredstva v blagajni, terjatve,..
Inventurna komisija predlaga za odpis dotrajana in neuporabna osnovna sredstva in drobni
inventar.
Na zapisnik inventurne komisije ni bilo pripomb, zato je župan dal v potrditev
SKLEP ŠT. 24-5/2007
Potrdi se zapisnik inventurne komisije Občine Odranci za leto 2006.
Sklep je bil soglasno sprejet.
4. točka
Predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2007 – druga obravnava
Župan je povedal da je občinski svet na zadnji seji opravil splošno razpravo o predlogu
proračunu Občine Odranci za leto 2007. V času javne obravnave predloga občinskega
proračuna za leto 2007 ni bil vložen noben amandma.
Proračun je narejen v tolarjih in evrih.
Prihodki so planirani v višini 1.495.173 EUR. Največji prihodek je predviden iz naslova
dohodnine – odstopljen vir občinam v višini 722.442 EUR. Predvideni so tudi prihodki od
prodaje stanovanja, prodaje finančnega deleža v podjetju Komunala Lendava. Za neposredne
regionalne spodbude so predvideni prihodki v višini 46.516 EUR, vendar ta znesek ni
dokončen, ker še niso končani razgovori glede delitve teh sredstev v naši regiji. Projekti za ta
sredstva morajo imeti regijski značaj. Mora biti vključenih več občin. Za Business zones net
so predvideni prihodki v višini 91.804 EUR.
Prihodki za režijski obrat pa so v glavnem planirani iz naslova komunalnih taks, vodarine,
kanalščine in prodaje zemljišč,...
Tudi odhodkovna stran se bistveno ne razlikuje od predloga proračuna iz I. obravnave, zato je
predlagal, da si podrobneje pogledajo odhodke za investicije , ki so predvidene v tem letu.
V letošnjem letu je predvideno 365.965 EUR za novogradnje in investicije. Za rekonstrukcijo
gasilskega doma je predvideno 100.150 EUR. Za center kulturne dediščine je predvideno
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104.323 EUR, vendar z deli v letošnjem letu najverjetneje ne bomo začeli. V proračunu so
odhodki predvideni tako, da v kolikor bo potrebno dokazovati koriščenje sredstev iz regijskih
spodbud, imamo to investicijo predvideno v proračunu. V primeru, da z investicijo ne bomo
pričeli v letošnjem letu, bomo ta sredstva lahko prenesli za investicijo – večnamenska športna
dvorana. Prav tako se pripravljajo projekti za Mladinsko ulico, kolesarsko stezo Odranci –
Trnje. V obrtno cono je planirana investicija - asfaltiranje ceste. Na rokometnem igrišču se
bo izvedla razsvetljava igrišča.
Župan je po končani obrazložitvi dal predlog proračuna za leto 2007 v obravnavo.
- Branko Ferenčak –predsednik Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti, je
povedal, da je odbor obravnaval predlog proračuna. Člani odbora so predlagali, da se v
proračunu zagotovijo tudi sredstva za večnamensko športno dvorano. Vrednost omenjene
investicije je ocenjena na 262.894 EUR (63 mio sit). Prav tako je povedal, da se sprejme
sklep, da trenutno postavka za kmetijstvo ostane taka kot je predvidena, vendar v kolikor bo
zakon dopuščal večje sofinanciranje drugih programov v kmetijstvu, se dodatna sredstva
zagotovijo iz rezervacije.
-Jerebic Martina je zanimalo ali je že občina lastnik »Mimine« parcele in kaj se dogaja s
kanalizacijo, da se na nekaterih mestih maši.
- Župan je povedal, da so sklepi o lastništvu izdani. Glede kanalizacije pa je povedal, da
občani mečejo v kanalizacijo najrazličnejše predmete in oblačila. Tehnično gledano pa je
problematična kanalizacijska cev pri Gasilski ulici in del Panonske ulice do Gredic (betonske
cevi).
Po končani razpravi je dal župan na glasovanje
SKLEP ŠT. 25-5/2007
Potrdi se predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2007, s predlagano
spremembo Obora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti, da v kolikor bo
možno dodatno sofinanciranje v kmetijstvo se dodatna sredstva zagotovijo iz
rezervacije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

5. Točka
Predlog akta o preoblikovanju javnega zavoda v neprofitno družbo Razvojni center
občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Dobrovnik d.o.o.
Župan je povedal, da je na sestanku županov prišlo do sklepa, da dosedanja ureditev
Razvojnega centra ni več primerna. Večina do sedaj zaposlenih je zapustila zavod, saj dobre
delavce ni bilo mogoče dodatno nagrajevati. Na trgu so dobili določena sredstva, vendar je
sistem plačil tak, da ni možno dodatno nagrajevanje.
Tudi precej takih zavodov po Sloveniji se je prav zaradi navedenih vzrokov preoblikovalo v
d.o.o..
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje
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SKLEP ŠT. 26-5/2007
Potrdi se predlog pogodbe o preoblikovanju javnega zavoda v neprofitno družbo
Razvojni center občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Dobrovnik
d.o.o..
Sklep je bil soglasno sprejet.
6. Točka
Predložitev letnih poročil in soglasje k sklepom zavoda - ZD Lendava
-Tajnik Matija Kikel je povedal, da je Zdravstveni dom Lendava poslal gradivo, iz katerega
je razvidno, da je zavod v preteklem letu posloval z s presežkom ( 9,4 mio. sit ). Po zakonu si
zavod lahko izplača k dodatni delovni uspešnosti delavcev s soglasjem ustanoviteljev do
največ 5 % sredstev za plače. Zavod je sprejel tudi sklep k delovni uspešnosti direktorice.
Občinski svet se mora odločiti ali bo dal soglasje k omenjenima sklepoma.
- Ivanka Tompa je povedala, da je bila na seji sveta zavoda. Na seji o plači niso govorili nič.
Povedano pa jim je bilo, da Zdravstveni dom Lendava posluje dobro in da je zgled drugim
zdravstvenim domovom v Sloveniji.
- Kavaš Ciril je bil mnenja, da se direktorici ne odobri dodatna nagrada, saj že sedaj ima eno
izmed največjih plač v Sloveniji.
- Kavaš Igor je povedal, da je na spletu videl, da je njena plača v zadnjih treh mesecih na
prvem mestu v državi. Iz dokumentacije pa ni razvidno kaj je ona naredila za to plačo.
Podobno mnenje so imeli tudi ostali člani sveta.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 27 -5/2007
1. Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k povečani delovni uspešnosti delavcev
do največ 5 % sredstev plač v zavodu Zdravstveni dom Lendava.
Sklep je bil sprejet soglasno.
2. Občinski svet Občine Odranci ne daje soglasje k sklepu o določitvi delovne
uspešnosti direktorice zavoda Zdravstveni dom Lendava.
Sklep je bil sprejet z osmimi glasovi »ZA« in enim

» VZDRŽAN«.

7. Točka
Vloga – Pobuda za poimenovanja ulice po Lojzetu Kozarju
- Župan je povedal, da je Organizacijski odbor Kozarjevih dnevov dal pobudo za
preimenovanje Panonske ulice v Ulico Lojzeta Kozarja.
Točko je dal v razpravo.
- Branko Ferenčak je povedal, da je problem preimenovanja ulice povezan z dokaj velikimi
stroški ( cca 25.000 sit po članu ), ki jih bodo imeli občani te ulice. Potrebno bo spremeniti
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podatke na vseh dokumentih ( osebna, vozniška, hišne številke, subvencije,…), zato
predlagano spremembo ne podpira. Predlaga pa, da se poimenuje po Lojzetu Kozarju kaka
nova ulica ( na Gredicah, Presar).
- Martin Jerebic je povedal, da je med člani sveta tudi pobudnica iz tega odbora in naj ona
pove kako so prišli na odboru do tega, da se spremeni Panonska ulica.
- Ivanka Tompa je povedala, da je bila na seji Organizacijskega odbora Kozarjevih dnevov,
na kateri so bili prisotni štirje člani. Na seji je župnik dodal to točko pod točko razno.
Predlagal je, da se ob 100 letnici rojstva pokojnega župnika natiska poštna znamka z njihovo
sliko in preimenuje ena ulica. Ivanka je na sestanku je predlagala, da se naj prva nova ulica
imenuje po pokojnem župniku. Enakega mnenja je še sedaj. Drugi člani odbora pa so
predlagali, da naj se poimenuje po Lojzetu Kozarju - Panonska ulica.
- Župan je povedal, da postopek za preimenovanje ulic ureja še stari zakon o urejanju
naseljih, ki pravi, da bi morala pobudo za preimenovanje ulic dati krajevna skupnost,
oziroma v našem primeru skupina občanov. Od občanov bi morali imeti pozitivna mnenja
občanov, da se strinjajo s preimenovanjem ulice. Občina pa potrdi na koncu ta postopek.
- Kavaš Ciril je prav tako povedal, da je proti preimenovanju Panonske ulice, saj to za sabo
potegne precej stroškov. Prav tako je vprašanje, če so za preimenovanje ulice tudi občani te
ulice.
- Marjan Marič pove, da je njegovo mnenje enako mnenju Branka in Cirila. Moti ga le, da
določeni ljudje iz cerkvenih krogov posegajo preko svojih pooblastil.
- Ivan Smolko pove, da ljudje gledajo vso zadevo preko denarja. Vendar bo potrebno s
pokojnim Kozarjem to zadevo nekako rešiti. Bil je za predlog, da se prva nova ulica imenuje
po pokojnem župniku.
Tudi vsi ostali člani sveta so bili enakega mnenja, da se prva nova ulica imenuje po
pokojnem župniku.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP ŠT. 28 -5/2007
Občinski svet je pobudo Organizacijskega odbora zavrnil z naslednjimi pomisleki:
- Vprašanje imen ulic je urejeno v Zakonu o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic
in stavb (Ur. List SRS, št 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), ki v svojem 7. členu
določa, da »pobude in predloge za imenovanje oziroma poimenovanje dajejo delovni
ljudje in občani na svojih zborih in v organih krajevnih skupnosti.« Analogno temu
določilu to v predlaganem primeru pomeni, da bi predlog o poimenovanju morali na
zboru občanov sprejeti občani Panonske ulice, ki bi ga predložili v sprejem
Občinskemu svetu. Občina torej ni organ, ki bi začel »potrebne postopke« za
uresničitev pobude o preimenovanju predlagane ulice.
- Občinski svet ugotavlja tudi, da sprememba imena ulice pomeni velik izdatek za
občane, ki bi jih sprememba doletela. Spremeniti bi morali podatke na osebnih
dokumentih, na lastniških dokumentih in povsod tam, kjer so občani in družine vodeni
po prebivališču. Poleg materialnih izdatkov bi sprememba zahtevala tudi veliko
osebnega angažiranja pri urejevanju novega bivališča, kar bi bilo posebej mučno za
starejše in bolne občane. Prav zaradi tega morajo pri sprejemanju takih odločitev na
ustrezen način sodelovati prizadeti občani na svojih zborih, oziroma jih je treba
vprašati za mnenje.
- Zato Občinski svet Občine Odranci predlaga drugačno rešitev omenjene pobude.
Občina Odranci bo namreč do leta 2010 na novo poimenovala vsaj štiri vaške ulice in
se Organizacijski odbor Kozarjevih dnevov lahko angažira v javni razpravi, da se ena
od teh ulic poimenuje po pok. Lojzetu Kozarju. Varianta o poimenovanju nove ulice
po pok. Lojzetu Kozarju vam je bila podana že na vaši seji, vendar je v pobudi ne
omenjate. Imenovanje nove ulice namreč občanom ne bo povzročilo nobenih stroškov
in je lažje izvedljivo, kot predlog iz pobude.
- Z nestrinjanjem članov občinskega sveta s pobudo Organizacijskega odbora nikakor
ni zmanjšan spomin Občine Odranci do pomena pokojnega župnika Lojzeta Kozarja
za Odrance. Hvaležnost mu je med drugim bila izražena tudi s tem, da je do sedaj
edini častni občan naše občine. Kljub vsemu pa je potrebno razumeti tudi dejstvo, da
občina nima moralne moči s svojimi sklepi materialno obremenjevati svojih občanov,
posebej če se pobude dajo uresničiti tudi na variantni način.
Sklep je bil soglasno sprejet
( V sklepu je zajet celoten dopis, ki je bil posredovan organizacijskemu odboru. )

8. Točka
Petrol – sprememba odloka o koncesiji
Župan je povedal, da je koncesionar za dobavo plina v Odrancih podjetje Petrol iz Ljubljane.
Na osnovi nove zakonodaje se mora sprejeti nov »Odlok o načinu izvajanja lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem«. Stari Odlok o
oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Odranci preneha veljati.
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Poglavitna sprememba odloka je ta, da novi odlok določa način izvajanje javne službe posebej
za dejavnost sistemskega operaterja ( transport plina) in posebej za dobavo samega plina.
Cena plina se formira iz cene za transport plina in iz same cene plina.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 29 -5/2007
Potrdi se Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v predlagani obliki.
Sklep je bil sprejet soglasno.
9. Točka,
Razno
Župan je povedal, da je potrebno določit kandidata za Javni sklad RS za kulturne dejavnost
Lendava.
Po kratki razpravi je župan dal predlog na glasovanje
SKLEP ŠT. 30 -5/2007
V Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lendava se
imenuje Ivanka Tompa, Ulica Štefana Kovača 35, Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.

-Mateja Smodiš je povedala, da jo je društvo »Štrk Turs« zaprosilo, da naj informativno
zaprosi ali je možno v športnem parku v Odrancih organizirati shod ljubiteljev avtomobilov »Hrošč«.
- Župan ji je odgovoril, da je možno, vendar naj podajo uradno vlogo.
- Branko Ferenčak je opozoril, da ne svetijo ulične luči pred šolo.
- Župan je odgovoril, da bo preveril in uredil.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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