OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek 28. marca 2011, 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, Ivan Smolko, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Član nadzornega odbora: Renata Vnuk Lepoša
- Tadeja Gostan in Marija Zver - delavki občinske uprave
Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Prisotni predstavniki medijev: Silva Eöry (Večer), Jože Gabor (Vestnik)
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.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2011 – druga
obravnava
3. Sprejem sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2011
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
Delavka OU je prebrala sklepe 3. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev.

SKLEP št. 17-04/2011
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2011 – II. obravnava
Župan je povedal, da smo prvo obravnavo že izpeljali v mesecu februarju. Od takrat ko je bil
predlog proračuna v javni obravnavi je prišla ena pripomba, in sicer s strani NK Odranci,
katera pa je že vključena v proračunu na kontu nakup kmetijskih zemljišč.
Župan je nato predal besedo računovodkinji Mariji Zver, ki je predstavila spremembe iz
prvega predloga proračuna, po splošnem delu prihodkov in odhodkov.
Računovodkinja Marija Zver pojasni svetnikom spremembe prihodkov in odhodkov.
PRIHODKI – 2.993.127,00 EUR
70 -davčni prihodki (947.934,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 882.674,00 EUR)
703 -davki na premoženje (42.840,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (22.420,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (176.790,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (44.990,00 EUR)
711 -takse in pristojbine (300,00 EUR)
714 -drugi nedavčni prihodki (131.500,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (339.383,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (7.400,00 EUR)
722 -prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (331.983,00 EUR)
74 -transferni prihodki (1.529.020,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (546.441,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (982.579,00
EUR)
ODHODKI – 3.103.633,00 EUR
40 -tekoči odhodki (569.242,00 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (125.142,00 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (21.113,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (331.540,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (7.700,00 EUR)
409 –rezerve (83.747,00 EUR)
41 -tekoči transferi (499.254,00 EUR)
410 -subvencije (21.000,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (293.500,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (54.360,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (130.394,00 EUR)
42 -investicijski odhodki (2.019.683,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (2.019.683,00 EUR)
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43 -investicijski transferi (15.454,00 EUR)
432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (15.454,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (6.000,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (6.000,00 EUR)
Župan se zahvali računovodkinji za natančno razlago proračuna.
Župan odpre splošno razpravo.
Ivanka Tompa seznani svetnike z delom Odbora za proračun in finance. Pove, da so se člani
odbora sestali 2. marca. Na seji so bili vsi prisotni vsi člani odbora. Podrobno seznanili s
proračunom, predvsem s posebnim delom. Obravnavali so amandma NK Odranci in so
ugotovili, da je že zajet v proračunu. Prav tako so se strinjali, da se govornici na pogrebih
pozviša znesek za 5 EUR. V proračun so predlagali znesek 500 EUR za Kozarjeve dneve in
društvu KGŠGP povišanje zneska za 200 EUR.
Obravnavali so tudi prošnjo PGD Odranci v zvezi z nakupom moštvenega vozila. Predlagajo,
da se v prihodnosti nabavi takšno vozilo, ki bo dostopno vsem društvom.
Martin Jerebic sprašuje, kako daleč je projekt širokopasovno omrežje. Omrežje v občini je
slabo, potrebno bo nekaj narediti.
Župan pove, da smo prijavljeni in čakamo odgovor. Prav tako se spet zanima za investicijo
podjetje Telemach. Župan predlaga, da se počaka na odgovor Ministrstva za kmetijstvo.
Ivan Smolko podpira proračun, ker je 60% sredstev namenjenih za investicije. Zdi se mu
dobro, da so sredstva pridobljena iz EU.
Prav tako se s proračunom strinjajo ostali svetniki.
Po končani splošni razpravi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 18-04/2011
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2011 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Sprejem sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2011
Župan razloži svetnikom, da se vrednost točke poviša za cca 5%, zaradi inflacije, delno pa
zaradi zaostajanja vrednosti točke s sosednjimi občinami. Sklep moramo posredovati na
DURS in ga najverjetneje sprejemamo zadnjič, zaradi uvedbe novega davka na nepremičnine.
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Ker so se vsi člani OS strinjali s povišanjem vrednosti točke za izračun nadomestila za
stavbno zemljišče, je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 19-04/2011
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep za določitev vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 in znaša za:
- zazidana stavbna zemljišča 0,00026 EUR
- nezazidana stavbna zemljišča 0,000048 EUR
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Razno
-

Prošnja za podaljšan delovni čas
Ekološka osveščenost (Ivanka Tompa)
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti (Elizabeta Grabnar)
Sprememba prostorskih planov (Ciril Kavaš)
Poraba vode (Vladimir Balažic)

Prošnja za podaljšan delovni čas
Na dan sklica seje je po pošti prispela prošnja podjetnice ga. Ruslane Hrondashevske za
podaljšanje delovnega časa lokala na Ravenski ulici 1. Lokal bi obratoval le v nočnem času.
Vsi prisotni so bili enakega mnenja in sicer, da ne bodo dovolili podaljšanja delovnega časa
od 20.00 ure do 4.00 ure.
Župan je dal v potrditev.

SKLEP št. 20-04/2011
Občinski svet Občine Odranci ne odobri:
Prošnji za podaljšanje obratovalnega časa v lokalu na Ravenski ulici 1, samostojni
podjetnici Ruslani Hrondashevski, Arbajterjeva 3, Ptuj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ekološka osveščenost (Ivanka Tompa)
Ivanka Tompa seznani prisotne o čistilni akciji. Dobra stran je vsekakor, da je manj smeti,
slaba stran pa je bila prisotnost ljudi napram leta nazaj manjša. Župana opozori na žagovino,
ki se je pojavila na bregu potoka Črnca. Pove tudi, da medobčinska inšpektorica kaznuje
lastnike parcel, kar se ji ne zdi v redu. Naj se razišče storitelj.
Župan pove, da smeti ne spadajo ob sprehajalno stezo in da bo obvestil inšpektorico.
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti (Elizabeta Grabnar)
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti predstavi svetnikom delo Odbora iz dveh sej.
Župana vpraša, kdaj bo nabavljen oder za prireditve.
Župan ji odgovori, da bo oder nabavljen v sklopu projekta Center kulturne dediščine.
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Sprememba prostorskih planov (Ciril Kavaš)
Ciril Kavaš sprašuje župana, kako daleč je s prostorskimi plani v zvezi z zemljiščem na
Kamencah.
Župan mu odgovori, da so prostorski plani v teku in da je predlog vložen na Ministrstvo za
kmetijstvo.
Poraba vode (Vladimir Balažic)
Vladimir Balažic opozori občinski svet glede števcev, ki so speljani mimo vodomera. Pove,
da ve za nekatere primere in predlaga, da bi komisija za komunalo in infrastrukturo po vasi
tudi preverila.
Svetniki so bili mnenja, da če ve, naj pove kdo so ti vaščani, ni pa smiselno preverjati po
celotni vasi. Izkušnje komisije iz preteklosti ko so pri nekaterih preverjali števce, so se
izkazale za neresnične govorice.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.20 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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