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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
19. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek 15.10.2013 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, Marjan Marič, Ivan Smolko in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Predsednik nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- Prisotni predstavniki medijev: /
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.
1. Potrditev zapisnikov 18. redne seje, 7. izredne seje in 8. izredne seje Občinskega
sveta Občine Odranci
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2013
3. Obravnava in sprejem
-

Pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in
transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja- sistem A

-

Pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«

4. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 18. redne, 7. izredne in 8. izredne seje Občinskega sveta
Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 18. redne, 7. izredne in 8. izredne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 122-19/2013
Potrdi se zapisnik 18. redne seje, 7. izredne seje in 8. izredne seje Občinskega sveta
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2013
Župan obrazloži realizacijo polletnega računa proračuna za leto 2013. Realizacija izkazuje, da
so se prihodki skupno realizirali v višini 894.380,75 EUR, kar predstavlja 24,7% sprejetega
rebalansa 2013. Odhodki so realizirani v višini 667.024,63 EUR, kar predstavlja 16,5%
odhodkov sprejetega rebalansa 2013.
Realizacija je sorazmerno nizka. Večina investicij bo končana v II. polletju, razen zastavljenih
sredstev za projekt » Oskrba s pitno vodo – sistem A«, zaradi prepočasnosti del.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 123-19/2013
Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Obravnava in sprejem –
-

Pogodbe o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in
transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja- sistem A

-

Pogodbe o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem A«

Župan seznani svetnike z dvema pomembnima pogodbama, kar se tiče projekta »Oskrba s
pitno vodo Pomurja – sistem A«.
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Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 124-19/2013
Občinski svet občine Odranci se seznani s:
- Pogodbo o opredelitvi lastništva ter pravic in obveznosti za vodna zajetja in
transportne cevovode izgrajene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«,
-Pogodbo o najemu in upravljanju gospodarske javne infrastrukture in izvajanju
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Razno
Župan seznani svetnike o končanju projekta gradnje Odprtega širokopasovnega optičnega
omrežja elektronskih komunikacij na območju občine Odranci. Predvideva se, da se bodo prvi
priklopi vršili do konca leta.
Ciril Kavaš seznani župana in svetnike o nepravilnem delovanju semaforja v Odrancih.
Župan mu pove, da smo v dogovorjeni z Elektro Maribor, SE Ljutomer, ki bodo napako v
naslednjem tednu odpravili.
Ivan Smolko in Martin Jerebic apelirata na župana glede saniranje dotrajane Mladinske ulice.
Župan se zaveda, da je ulica v zelo slabem stanju, ampak občina v letu 2013 sredstev za
sanacijo nima. Predvideva se, da se bo ulica sanirala v letu 2014.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.

Seja je bila končana ob 19.20 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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