OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
23. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v sredo 6. oktobra 2010, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Odranci
Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Martin Jerebic, Jožef Maučec, Marjan Marič, Ciril
Kavaš, Mateja Smodiš, Branko Ferenčak, Igor Kavaš
Odsotni člani občinskega sveta: /
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik.
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo vseh devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 22. redne in 10. izredne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem Odloka o rebalansu proračuna občine Odranci za leto 2010
3. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K. tč. 1 Potrditev zapisnika 22. redne in 10 izredne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 22. redne in 10. izredne seje občinskega sveta.
Župan je dal sklepe na razpravo.
Branko Ferenčak pove, da sklep 168-22/2010 ni pravilno zapisan. Sklep je bil sprejet z 6
glasovi proti podelitvi koncesije.
Ivanka Tompa vpraša ali je sklep št. 176-10/2010 realiziran.
Župan pove, da še ni prišlo do realizacije.
Ciril Kavaš je vprašal ali so Antolinovi dali kakšen odgovor v zvezi oskrbe v onemoglem
domu v Radencih.
Župan pove, da v zvezi delnega kritja stroškov domske oskrbe za Antolin Jožeta je najprej
prišlo pismo od direktorice doma o nepokritih računih za Antolin Jožeta. Po občinski seji pa
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je prišlo še eno pismo od njegovega sina, ki prosi, da naj bi občina v bodoče plačevala večji
delež oskrbnine kot plačuje do sedaj. Župan je predlagal, da se sklep dopolni, da občina
tudi v bodoče ne namerava povečati svoj delež oskrbnine, kot je bilo določeno z
odločbo.
Glede širokopasovnega omrežja (sklep 169-22/2010) je župan povedal, da je bi objavljen
razpis za ta dela. Pripravljavci razpisa so naredili napako, ker so napisali da odpiranje ponudb
ni javno. Na ta razpis se je pritožilo eno podjetje, ki je zahtevalo revizijo. Zaradi tega smo ta
razpis ustavili in naredili nov razpis na katerem bo pa odpiranje javno. V tem razpisu je kratek
rok za posredovanje ponudbe. V kolikor bo razpis uspel se bo občina prijavila na javni razpis
za koriščenje evropskih sredstev.
Razparcelacija za Zver Martina je narejena, ko bo urejeno tudi v zemljiški knjigi bo
organizirana javna licitacija za prodajo določene parcele.
Župan dal zapisnika v potrditev.
SKLEP ŠT. 177 -23 /2010
Potrdi se zapisniki 22. redne in 10. izredne seje občinskega sveta občine Odranci s
predlagano dopolnitvijo sklepa št. 168-22/2010.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 2 Obravnava in sprejem Odloka o rebalansu proračuna občine Odranci
za leto 2010
Župan je povedal, da rebalans proračun potreben predvsem zaradi sprememb postavk o
investicijah. To pa zaradi tega, ker država komaj v mesecu septembru izdala sklepe o
dodelitvi evropskih sredstev za prijavljene investicij. Priliv teh sredstev za investicije v
letošnjem letu ni predviden, zato tudi ni predvideno, da bi v letošnjem letu bila izvršena
plačila. Investicije se kljub temu izvajajo naprej ( ureditev parkirnega prostora, Mladinske
ulice, mosta, ..). Finančni del za investicije je zaradi tega izvzet, ker so prilivi sredstev in
plačila predvidena v naslednjem letu.
Župan je nato podrobno obrazložil posamezne postavke:
Prihodki:
Nekoliko se bodo povečali davki na dohodek iz dobička. Nedavčni prihodki se bodo
zmanjšali, ker se prihodki iz naslova koncesije Cero Puconci preneseni na prihodke od
najemnin za odlagališče Dolga vas. Drugi nedavčni prihodki so se zmanjšali, ker v letošnjem
letu ne bo prišlo do prodaje stavbnih zemljišč, za katere bi lahko obračunali komunalni
prispevek. Kapitalski prihodki se bodo nekoliko povečali. Manjši pa bodo prihodki iz naslova
druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, ker so prihodki za
investicijo – »Turistična in kulturna infrastruktura« planirani v letu 2011.
Odhodki:
Župan je povedal, da so tudi na odhodkovni strani spremembe predvsem pri odhodkih za
investicije. Plače in drugi izdatki za zaposlene so ostali enaki. Prav tako izdatki za prispevek
delodajalca za socialno varnost. Nekoliko so večji izdatki za blago in storitve ( reprezentanca,
ele. energija, dehidracija mulja, drugi materiali in storitve, stroški strokovnih komisij –OVKvolitve, ….). Tekoči transferi so ostali skoraj enaki ( povečalo se je plačilo za programe
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vrtca). Zmanjšali so se odhodki za investicije predvsem iz naslova Turistična in kulturna
infrastruktura v Odrancih (545.000 EUR).
Ivanka Tompa je povedala, da bi bilo potrebno povečati dotacijo za društvo Stopa, saj ima
Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Odranci precej večjo dotacijo. Prav tako jo je
zanimalo kako šola računa uporabo telovadnice za občane.
Župan je povedal, da je v društvo Stopa včlanjenih 5 članov, do čim je v Društvo gojiteljev
pasemskih mali živali Odranci včlanjenih 25 članov. Prav tako je povedal, da je možno
financirat kakšno akcijo društva.
Tajnik je povedal, da se za telovadnico obračuna pavšalni znesek na leto v materialnih
stroških (cca 3.300 EUR )
Branko Ferenčak je vprašal ali so v zvezi tekočega vzdrževanja mrliške vežice predvidena še
kakšna dela.
Župan je povedal da je izvajalcu del Smej Štefanu ni bilo na koncu lanskega leta pravočasno
plačano za opravljena dela in obračuna kompenzacija za nakup zemljišča v obrtni coni (10ar).
Dokončno plačilo je bilo izvršeno v letošnjem letu.
Ivanka Tompa je predlagala, da se naj v vežici uredi klima.
Župan je povedal, da bo to potrebno urediti. Prav tako je povedal, da bo pri vseh ostalih
objektih potrebno urediti tehnična navodila kako se z napravami ravna.
Marjan Marič je povedal, da so se na Svetu zavoda osnovne šole Odranci pogovarjali o
koriščenju telovadnice in organizacije tekem na nogometnem igrišču (po šest tekem na
teden). On sam to ne more več vse urejati. Ravnateljica je povedala, da je potrebno določiti
človeka, ki bo odgovarjal za rekreacijo v telovadnici in na igrišču.
Župan je povedal, da se bo o teh stvareh potrebno dogovoriti na eni od naslednjih sej. Saj bi
bilo škoda, da se objekti ne bi pravilno vzdrževali
Branko Ferenčak je vprašal kaj pomeni postavka Druge najemnine – parcela Taljan Ana ter
regresiranje prevoza v šolo.
Župan odgovori, da se Taljan Ani plačuje najemnina za parcelo v Žitni ulici, ki jo uporablja
šola in Društvo žena. Regresiranje prevoza pa se plačuje za prevoz deklice v posebno šolo v
Lendavo.
Igor Kavaš je vprašal kaj z novo delovno zaposlitvijo, ki je navedena v kadrovskem načrtu
Občine Odranci.
Župan pove, da je v projektu, ki smo ga prijavili na 5. javni razpis RRP2010-2012 za
izgradnjo Turistične in kulturne infrastrukture v Odrancih predvidena nova zaposlitev –
referent za kulturo in turizem. Na to mesto je nameščena Tadeja Gostan.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
SKLEP ŠT. 178-23/2010
Občinski svet Občine Odranci sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna
občine Odranci za leto 2010 skupaj s Kadrovskim načrtom Občine Odranci za leto
2010.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K. tč. 3. Razno
Župan se je na koncu seje vsem članom občinskega sveta zahvalil za dobro sodelovanje v
končanem mandatnem obdobju.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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