OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

- Priloga k tč. 1 -

Z A P I S N I K
10. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v četrtek, 27. marca 2008, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

Prisotni člani občinskega sveta:
Ciril Kavaš, Ivan Smolko, Branko Ferenčak, Igor Kavaš, Marjan Marič
Odsotni: Ivanka Tompa, Jožef Maučec, Martin Jerebic, Mateja Smodiš
Prisotni vabljeni:
Hozjan Simon, predsednik NO,
Matija Kikel, tajnik občinske uprave
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red, kot so
ga prejeli z vabilom.
Prisotnih je bilo pet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko nadaljuje
delo.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2007
Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine Odranci za leto 2007
Poročilo inventurne komisije za leto 2007
Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2008 –druga
obravnava
6. Obravnava in podaja soglasja ZD Lendava za :
- Finančni načrt in program dela za leto 2008,
7. Obravnava – Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice
8. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K. tč. 1:Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 9. redne seje občinskega sveta. Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb.
Razprave ni bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.
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SKLEP ŠT. 72 – 10/2008
Sprejme se zapisnik 9. redne seje občinskega sveta v predlagani vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 2.Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2007
K tč. 3. Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine Odranci za leto 2007
K tč. 4. Poročilo inventurne komisije za leto 2007
- Župan Ivan Markoja pove, da je občinska uprava podala kompletno gradivo o zaključnem
računu za leto 2007 z vso dokumentacijo in podatki. Zaključno poročilo je obravnaval tudi
nadzorni odbor, ki je podal tudi svoje poročilo.
Župan je povedal, da kaj bistvenega k poročilu nima dodati. Podal je poročilo o delih, ki so bila
izvršena v preteklem letu:
- dokončana so dela na urejanju komunalne infrastrukture v obrtni ceni,
- dokončanje del na preplastitvi ulic,
- odkupljena zemljišča v obrtni coni in večino zemljišč prodana podjetju Carthago,
- začeta dela s I. fazo večnamenske športne dvorane,
- razparcelacija območje Gredic,
- z veliko truda in lobiranja dokončali prostorski red občine.
Večina postavk, ki so bila predvidena v proračunu za leto 2007 so realizirane v mejah plana
proračuna. Edina sprememba, oziroma nova postavka v preteklem letu je gradnja večnamenske
športne dvorane pod tribunami. To spremembo je sprejel in odobril občinski svet, zaradi tega ni
bilo rebalansa proračuna.
Pred razpravo je župan dal besedo predsedniku nadzornega odbora Simonu Hozjanu.
- Hozjan Simon predsednik NO pove, da je nadzorni odbor prejel gradivo o poslovanju občine za
leto 2007. NO je pregledal tudi preostalo dokumentacijo o finančnem poslovanju občine ter
zapisnik inventurne komisije. Nadzorni odbor ni našel nepravilnosti, zato predlaga občinskemu
svetu, da sprejme zaključni račun za leto 2007 v predlagani obliki in vsebini.
- Župan Ivan Markoja je po končani obrazložitvi predsednika NO dal zaključni račun občine
Odranci za leto 2007 v razpravo.
- Smolko Ivan je povedal je povedal, da nima pripomb na zaključni račun in bo glasoval za
sprejem zaključnega računa.
- Branko Ferenčak je povedal, da so že vse proračunske postavke za leto 2007 in 2008
obravnavali na odboru za proračun, zato nima kaj bistvenega dodati k zaključnemu računu.
Glasoval bo za sprejem proračuna.
- Ciril Kavaš je povedal, da se zdaj praktično za nazaj neda kaj spreminjati, glavno je, da
občina ne posluje z veliko izgubo. Povedal je še, da je viden napredek naselja z ustanovitvijo
občine.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP ŠT.73-10/2008
Potrdi se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2007 v
predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT.74-10/2008
Potrdi se poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine Odranci za leto
2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT.75-10/2008
Potrdi se poročilo inventurne komisije za leto 2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K tč. 5. Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2008 –druga
obravnava
Obrazložitev predloga občinskega proračuna za leto 2008 je podal župan Ivan Markoja.
Povedal je, da v času javne obravnave ni prišla nobena pobuda za spremembo proračuna. Edina
sprememba na prihodkovni strani je, da so prihodki povečani za 7.102 eur iz naslova rudarske
pravice.
Na odhodkovni strani pa so predvideni dodatni odhodki za obveznost za sofinanciranje
zvonikov.
Župan je dal predlog proračuna za leto 2008 v obravnavo.
- Ciril Kavaš je povedal, da je proračun razgrjen na občinski oglasni deski. Proračun je bil v
obravnavi že na odboru za proračun in na seji občinskega sveta. Na predlog proračuna ni bi
vložen noben nov predlog za spremembo proračuna, zato predlaga, da se proračun sprejme v
predlagani obliki.
- Župan je še povedal, da se bo občina prijavila na javni razpis za obnovo vasi z investicijo –
Prizidek gasilskega doma. Razpis je bil objavljen v mesecu marcu. Zaradi tega bo potrebno v
načrtu NRP občine proračun prijaviti celotno vrednost del za adaptacijo gasilskega doma. V
razpisu je določeno, da je maksimalno možno financiranje države za te namene 50 %.
V kolikor bo občina uspešna na javnih razpisih za nepovratna sredstva se bodo povečevali
prihodki iz tega naslova.
- Marjan Marič je povedal, da je v proračunu upoštevano tudi sofinanciranje zvonikov, zato meni,
da je proračun usklajen.
- Simon Hozjan je vprašal kaj je mišljeno pri postavki priprava prostorov za otroke in
mladostnike.
- Župan je povedal, da je to malo nerodno napisano. Pravilno bo oprema za otroke in mladostnike
Občina Odranci se je prijavila na razpis Ministrstva za okolje in prostor, kateri išče občine, ki bi v
prihodnjih letih uredile posebne prostore za otroke in mladostnike. Med prijavljenimi občinami je
za ta projekt bila med štirimi izbranimi občinami izbrana tudi naša občina. V izbranih občinah bo
projektantska skupina naredila projekte, ki bodo predvideli kako se morajo urediti prostori za
otroke in mladostnike. Za našo občino bo ta projektantska skupina naredila projekte za ureditev
okolico šole. Vrednost te investicije še trenutno ni znana.
Zaradi vsega navedenega je v proračunu predviden neki formalni znesek za to investicijo.
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Župan je nato še podal obrazložitev za NRP za obdobje 2008/2010. Zaradi prijave na javni razpis
za gasilski dom bo potrebno znesek povečat na celotno vrednost projekta v višini 163 tisoč evrov
( veza ponudba Obrtna zadruga Dolinka).
Na osnovi podatkov projektanta vodovod je župan povedal, da je potrebno povečati vrednosti del
za vodovod v letu 2009 za 1 mio. evrov.
Prav tako je predstavil ostale investicije, ki so navedene v načrtu razvojnih projektov za naslednje
triletno obdobje.
Ponovno jih je opozoril na problem koriščenja evropskih sredstev, ki so povezani z višino
minimalne vrednosti projekta (600.000 eur), ki pa je za male občine problem.
Prav tako je člane sveta opozoril na ureditev centra občine, ki bo povezana z odkupom prostorov
Mercatorja in Dominkove parcele.
Člani občinskega sveta so se s predlaganimi spremembami NRP za obdobje 2008-2010 strinjali.
Po končani razpravi je dal župan na glasovanje
SKLEP ŠT. 76-10/2008
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT. 77-10/2008
Sprejme se - Načrt razvojnih programov Občine Odranci – NRP 2008-2010.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 6. Obravnava in podaja soglasja ZD Lendava za :
- Finančni načrt in program dela za leto 2008,
- Župan Ivan Mrakoja pove, da je Zdravstveni dom Lendava podal Finančni načrt in program
dela za leto 2008.
Župan k poročilu ni imel kaj dodati, zato je dal točko v razpravo.
Člani sveta niso imeli pripomb na podano gradivo.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 78-10/2008
Občinski svet občine Odranci daje soglasje Zdravstvenemu domu Lendava
Finančni načrt in program dela za leto 2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K tč. 7 Obravnava – Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice
- Župan je povedal, da nam je šola poslala kompletno poročilo delovanju in poslovanju javnega
zavoda OŠ Odranci za šolsko leto 2006/2007. Kot ustanovitelj mora k delovni uspešnosti
ravnateljice podati oceno tudi lokalna skupnost. Župan je predlagal, da naj člani občinskega
sveta ocenijo delo ravnateljice na pripravljenih listih. Možna ocena je od 0 do 8.
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SKLEP ŠT. 79-10/2008
Na osnovi tajnega glasovanja je občinski svet ocenil delovno uspešno ravnateljice
Osnovne šole Odranci za obdobje 2006/ 2007 z oceno 8 (odlično).
K tč. 8. Razno
- Župan je povedal, da zaradi spremembe »Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci« je formalno potrebno
potrditi člane občinskega sveta. Člani sveta so se strinjali, da v svetu zavoda ostanejo še naprej
člani občinskega sveta, ki so bili potrjeni na 2. redni seji ( sklep 5-2/2006):
- Ferenčak Branko, Panonska ulica 24 Odranci,
- Marič Marjan, Mlinska ulica 10a, Odranci,
- Kavaš Igor, Mladinska ulica 10, Odranci.
- Župan je nato člane občinskega sveta seznanil o problematiki občinskega vodovoda. Vsebnost
nitratov že dosega vrednost 65 mg/l, dovoljeno pa je 50 mg/l. Prav tako je povečana vsebnost
atrazina v vodi.
Pereč problem pitne vode zajema kar velik del Prekmurja. Posledica onesnaženosti vode je
povečanje obolelosti pomurskih občanov za boleznijo raka. Na našem območju je obolelost za
rakom 30% večja od slovenskega povprečja.
Za izboljšanje kakovosti vode je čimprejšnja izgradnja pomurskega vodovoda.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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