OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

- Priloga k tč. 1 -

Z A P I S N I K
9. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v četrtek, 6. marca 2008, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Jožef Maučec, Ciril Kavaš, Ivan Smolko, Branko Ferenčak, Martin Jerebic
Mateja Smodiš, Igor Kavaš, Marjan Marič
Odsotni: /
Prisotni vabljeni:
Hozjan Simon, predsednik NO, Virag Štefan – član 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 vseh devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
2. Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2008 –prva
obravnava
3. Obravnava – Povišanje cene vodarine in kanalščine ter preračun in potrditev
komunalnih prispevkov v evre
4. Obravnava in sprejem – Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K. tč. 1:Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 8. redne seje občinskega sveta.
Na vsebino zapisnikov ni bilo pripomb.
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Župan je nato poročal o izvedenih aktivnostih v času od prejšnje seje:
Pri sklepu št. 59-8/2008 je povedal, da je občina kupila še eno parcelo v obrtni coni od Koter
Štefana iz Gomilice. Cena odkupa je enaka, kot za ostala zemljišča (200 eur/ar).
Povedal je, da upa da bodo parcele v industrijski coni letos prodane. Prav tako je svetnike
seznanil, da se trgovsko podjetje Mercator zanima, da bi zgradil trgovski center nasproti podjetja
Carthago.
Pri sklepu št. 60-8/2008 je povedal, da so z stranko Majc Terezijo dogovori, da bi se parcela
zamenjala, v kolikor do dogovora ne bo prišlo se bo začel postopek razlastitve.
Prav tako so bili realizirani ostali sklepi.
- Župan je še povedal, da so se na zadnji seji obora za proračun, finance,.. dogovorili, da bi kot
pomoč pri gradnji odranskim obrtnikom v obrtni coni znižali komunalni prispevek za polovico, iz
14 na 7 eur/m².
Razprave ni bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.
SKLEP ŠT. 67 – 9/2008
Sprejme se zapisnik zapisnika 8. redne seje občinskega sveta v predlagani vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 2. Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2008 –prva
obravnava
Obrazložitev predloga občinskega proračuna za leto 2008 je podal župan Ivan Markoja.
Povedal je, da je predlog proračuna pripravljen v pisni kakor tudi v številčni obliki. Predlog
proračuna je že v mesecu februarju obravnaval tudi Odbor za proračun, finance in gospodarske
dejavnosti Občine Odranci. Bistvenih pripomb na predlagani proračun odbor ni imel.
Župan je dal besedo predsedniku odbora za proračun finance in gospodarske dejavnosti.
-Predsednik odbora Ferenčak Branko se je zahvalil za besedo.
Povedal je, da se je odbor sestal na drugi seji na kateri je obravnaval zaključni račun za leto 2007
in predlog odloka proračuna občine Odranci za leto 2008.
Obor je šel skozi postavke proračuna. Bistvenih odstopanj glede rednih dejavnosti napram
lanskemu letu ni. Najbolj so se posvetili investicijam in komunalnemu prispevku. Odbor je bil
mnenja, da se naj občinskemu svetu predlaga, da se komunalni prispevek za odranske obrtnike, ki
bodo gradili v obrtni coni zmanjša na polovico ( 7 eur/m² ).
Tudi pri postavki vodarine je bil odbor enotnega mnenja, da se vodarina in kanalščina poveča za
10 %.
Odbor je še predlagal, da se za sofinanciranje zvonikov organizira skupni sestanek odbora in
župnika. Na sestanku se doreče končno sofinanciranje zvonikov in prodaja parcele, ki jo ima
župnišče v obrtni coni. Odbor je predlagal, da bi naj občina sofinancirala še preostali del za
zvonike pod pogojem, da bo župnišče brezplačno odstopilo parcelo v last občine ali v skrajnem
primeru, prodajo po isti ceni kot smo plačevali za ostale parcele.
Po končani obrazložitvi je predsednik odbora dal proračun v nadaljnjo razpravo.
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- Župan je povedal, da polovico odhodkov proračuna predstavljajo fiksni stroški ( občinska
uprava, šola, vrtec, zdravstvo,..), ki so določeni na osnovi zakona. Tako da lahko občinski svet
odloča predvsem za odhodke kateri so povezani z investicijami.
Nekatere investicije se nadaljujejo iz prejšnjega leta: športna dvorana, dokončanje komunalne
infrastrukture v obrtni coni.
Za investicijo v obrtno cono koristi občina dva vira sredstev. En vir sredstev so neposredne
regijske spodbude EU, za katere se je občina prijavila s tem projektom. V treh letih bo občina iz
tega naslova dobila 380.000 eur. Drugi vir pa so dodatna investicijska sredstva občinam s strani
države v višini cca. 45.000 eur. Pogoj za sofinanciranje take investicija je, da mora biti neto
vrednost projekta vsaj 600.000 eur. V preteklem letu smo iz tega naslova zgradili cesto in
komunalne vode v obrtni coni ter asfaltirali sevranske ulice. Letos in naslednje leto pa je
predvidena nova cesta za Šafaričem, komunalni vodi ter rekonstrukcija Dolinske ulice. Za to
investicijo je poslano povabilo za oddajo ponudbe za projektiranje.
Druga dvoletna investicija je športna dvorana. Za to investicijo imamo s strani Ministrstva za
šolstvo in šport ter Fundacije za šport skupno za leto 2007 in 2008 odobrenih 68.700 eur.
Nova investicija je dozidava gasilskega doma. Za dodatna sredstva za rekonstrukcijo gasilskega
doma se bomo skušali prijaviti na javni razpis za ohranitev vaških centrov.
Prav tako se bomo skupaj z ostalimi občinami prijavili na nov razpis z regijskim značajem. Tudi
pri teh projektih je prag 600.000 eur in zagotovljen lastni delež sofinanciranja.
Eden od takih projektov je tudi gradnja pomurskega vodovoda. Problem pri tej investiciji je
zagotovitev lastnih sredstev. Ta projekt je razdeljen na tri podsisteme:
Podsistem A zajema območje Občine Črenšovci, Dobrovnik, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika
Polana, Kobilje.
Podsistem B zajema območje Občine Beltinci, Hodoš, Šalovci, Tišina, Cankova, Gornji Petrovci,
Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Mestne občine M. Sobota. Skupni
upravljavec podsistema je Vodovod d.o.o. Murska Sobota
Podsistem C zajema območje Občine Gornja Radgona, Radenci, Apače, Križevci, Sveti Jurij,
Ljutomer, Veržej
Župan na koncu pove, da so prihodki proračuna planirani v višini 1.622.100 eur. V enaki višini so
planirani tudi odhodki. V odhodkih je planirano tudi 62.690 eur kot rezerva za investicije, ki bi se
pojavile v toku leta. V proračunu niso zajeta sredstva za sofinanciranje zvonikov, ki pa jih bo
upošteval v predlogu proračuna za II. obravnavo. Povedal je tudi da je župnija na osnovi
dogovora z odborom za proračun, finance,.. poslala dopis, da bo zemljišče v obrtni coni
brezplačno odstopila občini.
Po končani obravnavi je župan dal plan proračuna v razpravo.
- Ivanka Tompa je povedala, da so se večkrat pogovarjali o problematiki plačevanja za
zdravstveno zavarovanje. Zanima jo, kateri so ti občani in ali so vsi občani upravičeni do plačila
zdravstvenega zavarovanja. Prav tako je vprašala, kaj je zajeto pod postavko ostala društva.
Povedala je še, da je zadovoljna z rešitvijo sofinanciranje zvonikov.
- Maučec Jožefa je zanimalo zakaj je pri postavki- Plačilo razlike med ceno programa v vrtcih
in plačil staršev upoštevano le 89 % vrednosti v primerjavi z lanskim letom. Ali je že upoštevan
predvideni nov zakon o plačilo staršev za vrtec.
Prav tako je opozoril na problematiko težkega dostopa do interneta. Predlagal je, da bi bilo
dobro, da bi občina financirala investicijo za brezžično omrežje za dostop do interneta.
Pogovarjal se je z operaterjem, kateri se ukvarjajo z montažo naprav za brezžično omrežje.
Vrednost take investicije bi za našo občino znašala cca 20.000 eur.

3

- Ivan Smolko je povedal, da se strinja z tako obliko proračuna. Prav tako upa, da bo pomurski
vodovod čimprej zgrajen.
Opozoril je, da so na sestanku obljubili, da bo občina sofinancirala zvonike v višini 9 milijonov
tolarjev oziroma 37.600 eur.
- Jerebic Martin je povedal, da je župnija dala brezplačno parceli v obrtni coni, zato bi bilo
dobro, da bi čimprej plačali za sofinanciranje zvonikov.
Odgovori župana:
- Postavka društva je zato, ker se tekom leta pojavijo nove prošnje raznih društev za dodatna
sredstva za različne prireditve,…, ki še v začetku leta niso bila znana.
- Sredstva za socialno zavarovanja. Z leti se število upravičencev zmanjšuje, povečuje se pa
znesek za plačilo zavarovanja. Povedal je, da je šel skozi spisek za katere se plačuje dodatno
zdravstveno zavarovanje. S tega spiska bi mogoče lahko črtali nekaj občanov. Na spisku je tudi
dosti mladih kateri so končali šolanje in so trenutno brez zaposlitve.
- Širokopasovno omrežje je rešljiva s postavitvijo optičnega kabla, ko bo dograjen gasilski dom
in v njem prostor za telefonsko centralo. Na vsak način je zagotovitev dostopa do interneta
prednostna naloga občine.
- Za zvonike bo predvideni znesek upoštevan v II. obravnavi proračuna za leto 2008. Najboljša
dinamika za sofinanciranje zvonikov je plačevanje mesečno, do konca leta.
Nato je še predlagal in prosil člane občinskega sveta naj do naslednje seje dajo svoje ideje, katere
bi še upoštevali v razvojnem programu za obdobje 2007-2010.
- Maučec Jožef je opozoril, da bi bilo dobro, da bi v razvojnem programu upoštevali sredstva za
širokopasovno brezžično omrežje.
Po končani razpravi je dal župan na glasovanje
SKLEP ŠT. 68-9/2008
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2008( I. obravnava).
Predlog proračuna se da v javno razpravo od 7.03.do 25.3.2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 3. Obravnava – Povišanje cene vodarine in kanalščine ter preračun in potrditev
komunalnih prispevkov v evre
Tajnik pove, da je Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti Občine Odranci na seji
odbora predlagal, da se pripravi nov predlog cene za vodarino in kanalščino, v katerem se naj
upošteva povečanje cene za 10 %. Na osnovi tega predloga so cene povečane za cca 9 %.
Za primerjavo je tajnik povedal, da je trenutna cena vode v Občini Črenšovci za 20 % večja kot
je predlagana naša nova cena in znaša 0,36 eur/m³ .
Člani sveta so soglašali s povišanjem cene. Župan dal na glasovanje
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SKLEP ŠT. 69 – 9/2008
Sprejme se nova cena vode in kanalščine, kot sledi:
Nova

Vodno

Cena
EUR/m3

povračilo

Kanalščina
Vodarina
Vodarina I

0,30
0,30
0,30

Taksa za

DDV

Skupaj

EUR

8,50%

EUR/m3

obreme. voda

0,0751
0,0555
0,0555

Skupaj

0,3751
0,3555
0,8837

0,5282

0,0319
0,0302
0,0751

0,407
0,386
0,932

Nova cena se uporablja za izračun od 1.1.2008 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Tajnik je še povedal, da je potrebno potrditi preračunane vrednosti komunalnih prispevkov iz
tolarjev v evre. Te cene bodo v veljavi, do sprejetja novega odloka o komunalnih prispevkih.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 70 – 9/2008
Sprejme se cena komunalnih prispevkov, kot sledi:
I.OBMOČJE

K. F.

Vodovod
EUR

Kanalizacija
EUR

stanovanjski objekt

1

počitniški objekt
poslovni objekt
proizvodni objekt
objekt družbene deja.
objekt deficitarne dejavn.
garaže in športni objekti
kmetijski gospodarski obj.
stanovanjski prizidek - m2
pomožni objekti

1,4
1,5
0,9
0,7
0,7
0,5
0,3

275

138

1.252

Ulična
EUR
184

Garaža

Skupaj

EUR

EUR

230

92

0,2

1.941
2.720
2.914
1.749
1.361
1.361
230
584
10
388

Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 4. Obravnava in sprejem – Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

- Tajnik je povedal, da zaradi sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št, 129/06) , ki v 46. členu
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določa novo sestavo zavoda potrebno spremeniti 8. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda v Občini Odranci.
Glavna sprememba je ta, da se iz prejšnjih 5 predstavnikov delavcev zavoda spremeni na 3
predstavnike.
Pripomb na omenjene spremembe ni bilo zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 71 – 9/2008
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k Odloku o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
Sklep je bil soglasno sprejet.

K tč. 4. Razno
- Ivanka Tompa je povedala, da so jo ljudje na pogrebu opozarjali kako v slabem stanju je mrliška
vežica.
- Župan je povedal, da rešitve za vežico so, vendar so zelo drage. Glavni razlog vseh problemov
je, da je vežica utopljena za cca 15 cm. Voda prehaja po stenah in izolacija v stene in tlake. Ena
možnost je, da se okrog vežice naredijo kanali, da bi vodo speljali okrog objekta in ne pod objekt.
Druga možnost pa je, da se stene prerežejo in se da nova izolacija ali pa se vbrizgajo v steno
posebni materiali, ki vežejo vlago na sebe.
- Ivanka Tompa pa je še poročala, da je bila na sestanku Pomurskih lekarn, katere izkazujejo 100
milj. eur dobička.
- Prav tako je povedala, da je ZD Lendava posloval z pozitivno nulo. Najbolj jo boli, da lekarna
in ZD hočejo poslovati z dobičkom na račun bolnih..
- Pod točko razno je župan opozoril, da bo potrebno razmišljati kaj narediti s prostori trgovine
Mercator v primeru selitve trgovine na drugo lokacijo.
- Prav tako je opozoril na potrebe graditve domov za ostarele. Precej je investitorjev, kateri
sredstva imajo in ne vejo kam bi vlagali višek finančnih sredstev.
- Ivan Smolko je opozoril na slabo preglednost ovinka v Gajski ulici (hiša Kolariča), kjer je
zasejana živa ograja, katera ovira preglednost ovinka.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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