OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
4. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v sredo, 7. marca 2007, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- 8 članov OS
- Matija Kikel, tajnik občinske uprave
- Mediji:Lidija Magdič, Jože Žerdin, Jože Graj
ODSOTNI ČLAN OS:
- Mateja Smodiš
Sejo je sklical in vodil župan Ivan Markoja. Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti
je dal dopolnjeni dnevni red v razpravo in potrditev.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje občinskega sveta
2. Predstavitev predloga občinskega proračuna za leto 2007
3. Obravnava in sprejem - Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Odranci (predlog)
4. Odločitev o lastniškem deležu Pokrajinske in študijske knjižnice
5. Soglasje - Občini Lendava k izbiri koncesionarja za odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
6. Izvolitev članov za nadzorni odbor Občine Odranci (dostavite izjave kandidatov )
7. Razno
- Poročilo Odbora za družbene dejavnosti
Dnevni red je bil soglasno sprejet
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1. Točka
Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je povedal, da so sklepi zadnje seje realizirani, prav tako je že podpisana pogodba za
projekt » BUSINESS ZONES NET«.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.

SKLEP ŠT. 15-4/2007
Potrdi se zapisnik 3. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Točka
Predstavitev predloga občinskega proračuna za leto 2007 – I.obravnava
Obrazložitev predloga občinskega proračuna za leto 2007 je podal župan Ivan Markoja.
Po novem zakonu o financiranju občin, ki je stopil v veljavo 1.1.2007, Občina Odranci ni več
upravičena do finančne izravnave, ki jo je do sedaj prejemala. Kljub novemu načinu
financiranja bo občina po izračunih Ministrstva za finance prejela iz državnega proračuna
skoraj enaka sredstva, kot jih je prejemala po starem zakonu. Primerna poraba občine se
zagotavlja na podlagi izračuna, kateri upošteva dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
skupne površine občine, deleža prebivalcev, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža
prebivalcev, starejših od 65 let, števila prebivalcev občine.
Proračun je pripravljen v tolarjih in v evrih, da je lažja primerjava s preteklim letom. Planirani
prihodki za leto 2007 znašajo skupaj za stroškovno mesto 100 - občinska uprava in
stroškovno mesto 200 - režijski obrat 1.432.853 EUR.
Namesto finančne izravnave, davkov na dohodek in dobiček, je v letošnjem letu nova
postavka in sicer Dohodnina – odstopljeni vir občinam v višini 722.442 EUR . Ostali
planirani prihodki se gibljejo v podobnih višinah kot v preteklem letu. Prav tako je predstavil
planirane prihodke za projekte, ki so planirani v letu 2007.
Prav tako je župan podal obrazložitev za odhodkovno stran tako za stroškovno mesto 100
občinska uprava in stroškovno mesto- 200 režijski obrat. Skupni znesek planiranih odhodkov
za stroškovno mesto 100 in 200 znaša 1.708.737 EUR. Poudaril je, da so odhodki večji od
prihodkov zato, ker je obveznost za plačilo situacije za obrtno cono zapadla v letošnjem letu.
Nato je predstavil odhodke po posameznih proračunskih postavkah. Odhodki za posamezne
postavke se gibljejo v enakih zneskih kot v lanskem letu. Za investicijske odhodke je v
letošnjem letu planiranih cca 1 mio EUR. Za gasilski dom je planirano 100.000 EUR. En
prostor v gasilskem domu bo najverjetneje prodan podjetju Telekom za telefonsko centralo.
Za center kulturne dediščine je namenjeno 105.000 EUR. Ta projekt se izvaja skupaj z
ostalimi občinami UE Lendava. Ta skupni projekt zajema urejanje okolic in vodotokov v UE
Lendava. Sredstva za investicije, ki se bodo pojavile tekom leta, so planirana v višini 105.000
EUR. Za študije in projektno dokumentacijo je namenjeno 84.710 EUR.
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Pri investicijah, ki se vodijo preko režijskega obrata, je planirano 547.591 EUR. V tem znesku
so zajeta sredstva za že izvršena dela v letu 2006 za obrtno cono, za projekt Muranija-obrtna
cona –cesta, za nakup zemljišč v obrtni coni in za razsvetljavo igrišča.
Pri investicijskih transferih je planirana postavka –zbirna mesta za zbiranje ločenih frakcij v
Odrancih, to so ekološki otoki.
V računu financiranja so predvidena odplačila glavnic za kredite iz preteklih let v znesku
11.517,00 EUR.
Po končani obravnavi je župan dal plan proračuna v razpravo.
- Ciril Kavaš pove, da je proračun dobro planiran, vendar ga moti, da niso predvideni celotni
obljubljeni odhodki za gradnjo zvonikov. Predvideno je le 6 mio sit od 15 mio.sit.
- Ivanka Tompa pove, da je proračun zelo fleksibilen in primeren za javno obravnavo. Na
sestanku odbora za družbene dejavnosti je bilo omenjeno, da je našemu odboru za rdeči križ
zmanjkal denar za plačilo računa za pogostitev starejših občanov. Zanima jo ali je
financiranje RK Lendava obvezno.
- Župan je povedal, da od RK Lendava nekateri naši občani dobivajo skoraj vsaka dva mesca
pomoč v hrani. Prejšnja leta v Lendavo nismo nakazovali finančnih sredstev. Opozorili so
nas, da v kolikor ne bomo nič prispevali, ne bodo več dajali živilskih paketov našim
občanom. Prav tako je povedal, da se z organizacijo pogostitve za starejše občane malo
pretirava, saj jih v enem mescu vabijo na pogostitve tri društva (RK, Karitas, Društvo
upokojencev ) namesto, da bi to organizirali skupaj.
-Jerebic Martin je povedal, da je že med predstavitvijo proračuna dobil precej odgovorov na
svoja pripravljena vprašanja. Zanimalo ga je ali je že podpisana kaka pogodba s Telekomom
za odkup prostora v gasilskem domu.
- Župan je povedal, da pogodba še ni podpisana, saj še ni končnega dogovora.
- Marič Marjan je povedal, da je v proračunu predvidena le investicija za razsvetljavo igrišča,
ni pa zasledil investicije za večnamensko športno dvorano. Prav tako ni predvideni odkup zemljišč
pri igrišču.

- Župan je povedal, da je narejen predračun za večnamensko športno dvorano. Predračunska
vrednost tega projekta je cca. 60 mio sit. Nekaj sredstev nam je že odobrilo Ministrstvo za
šolstvo in šport in Fundacija za šport (skupaj cca. 15 mio.sit). Vendar sta skupna zneska za
sofinanciranje premajhna, da bi z investicijo lahko začeli. Prav tako nimamo zagotovljene
razlike finančnih sredstev, ki bi jih krila občina. Za to odločitev bo potrebno organizirati
javno razpravo, na kateri se bodo občani odločili, ali je smiselno, da se ta prostor zapre.
Občina se bo še naprej prijavljala na javne razpise na katerih bo možno zagotoviti dodatna
finančna sredstva za to investicijo.
-Maučec Jožefa je zanimalo za kaj so namenja sredstva za zbirna mesta ločenih frakcij.
-Tajnik je povedal, da bodo ta sredstva namenjena za ekološke otoke, ki so nameščeni na treh
mestih v Odrancih. Investicija se bo financirala tudi iz okoljske takse za odpadke.
- Smolko Ivan je vprašal kako bo z subvencijami za kmetijstvo v letošnjem letu.
- Župan je povedal, da je v proračunu predvideno 3 mio. sit. Za katere subvencije pa bodo
sredstva namenjena bo odvisno od države. Za koriščenje teh sredstev se dogovarja z
Ministrstvom za kmetijstvom Režonja Franc.
Po končani razpravi je dal župan na glasovanje
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SKLEP ŠT. 16-4/2007
Potrdi se predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2007. Predlog
proračuna se da v javno razpravo do 26.3.2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Točka
Obravnava in sprejem - Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Odranci (predlog)
Župan je povedal, da je bila prva obravnava odloka že konec leta 2005. V tem času ni bilo
nobenih predlogov za spremembo. Le vrednosti za kazni so se iz tolarjev preračunali v evre.
Člani sveta niso imeli pripomb na predlog odloka zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 17 -4/2007
Potrdi se predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

4.Točka
Odločitev o lastniškem deležu Pokrajinske in študijske knjižnice
Župan je povedal, da je Mestna občina Murska Sobota poslala dopis v katerem nas prosi naj
se odločimo o našem lastninskem deležu v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti.
V razpravi so sodelovali vsi člani sveta.
Ferenčak Branko in Maučec Jožef sta predlagal,da naj občina ostane solastnik knjižnice.
Župan je predlagal, da naj ne bi bili lastniki.
Po končani razpravi je župan dal najprej na glasovanje predlog Ferenčak Brankota in Maučec
Jožefa, da naj Občina Odranci ostane solastnik v knjižnici.
Za ta predlog ni glasoval nobeden član občinskega sveta.
Nato je župan dal na glasovanje svoj predlog
SKLEP ŠT. 18 -4/2007
Občina Odranci se odpoveduje lastništvu v Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski
Soboti.
Občina Odranci je sofinancirala svoj delež za investicijo zato, da bi knjižnica bila.
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi »ZA« in glas »VZDRŽAN«.
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5. Točka
Soglasje - Občini Lendava k izbiri koncesionarja za odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
Župan je povedal, da je zaradi neurejene situacije med Občino Lendavo in Komunalo
Lendava nastal problem zaradi odvoza odpadkov na odlagališče odpadkov v Dolgi Vasi.
Lastniki tega zemljišča so vse občine UE Lendava. Odlagališče je v taki fazi, da bi po
uradnem dovoljenju Ministrstva za okolje in prostor lahko delovalo še do konca leta. Po
kapaciteti in ureditvi odlagališča pa še 25 let. Na osnovi dogovora županov je bilo
dogovorjeno, da se gre v javni razpis za izbiro koncesionarja. Izbrani koncesionar naj bi imel
nalogo zbiranja odpadkov, ureditev odlagališča ter ureditev papirjev za podaljšanje koriščenja
deponije.
Da ne bi vsaka občina posebej izvajala javnega razpisa za izbiro koncesionarja je potrebno, da
ostale občine dajo soglasje, da javni razpis izvede Občina Lendava. Na koncu postopka bodo
občine za izbranega koncesionarja dale končno soglasje.
Župan je dal po kratki obravnavi na glasovanje
SKLEP ŠT. 19 -4/2007
Občinski svet se je seznanil z nameravanim Odlokom o pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
na območju Občine Lendava in se strinja, da se pristopi k izvedbi razpisa za izbiro
koncesionarja, ki ga bo izvedla Občina Lendava.
Po končanem postopku bo Občina Odranci dala soglasje k izbranemu koncesionarju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
6. Točka
Izvolitev članov za nadzorni odbor Občine Odranci
Tajnik je povedal, da so od svetnikov prispeli na občinsko upravo štirje predlogi za člane
nadzornega odbora Hozjan Simon, Balantič Franc, Virag Štefan in Dominko Aleksander.
Člane sveta je vprašal ali je še kakšen predlog za člana nadzornega odbora.
Člani sveta so se dogovorili, da se izvede tajno glasovanje. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanje je razdelila glasovnice. Po končanem glasovanju je Maučec Jožef
prebral rezultate glasovanja.
HOZJAN SIMON
7 glasov
VIRAG ŠTEFAN
8 glasov
BALANTIČ FRANC
7 glasov
DOMINKO ALEKSANDER 2 glasova
Nato je župan dal v potrditev člane nadzornega odbora
SKLEP ŠT. 20 -4/2007
V Nadzorni odbor Občine Odranci se potrdijo:
HOZJAN SIMON, Odranci, Panonska ulica 31
VIRAG ŠTEFAN, Odranci, Panonska ulica 2,
BALANTIČ FRANC, Odranci, Naselje Gredice 2.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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7. Razno
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti - Jerebic Martin je podal poročilo o opravljenih
sestankih. Na zadnjem sestanku odbora za družbene dejavnosti so sodelovali tudi predsedniki
odranskih društev. Na sestanku so se dogovorili o terminih prireditev v letošnjem letu.
Nekateri predsedniki so predlagali, da je potrebno kupiti oder za proslave in novo ozvočenje.
(zapisnik odbora je priložen v arhiv)
Župan je nato dal nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja svetnikov.
- Župan je pri tej točki seznanil občinski svet o problematiki gradnje zvonikov in o ponudbi
župnije o prodaji njihovih dveh parcel v obrtni coni. V dopisu navajajo, da je njihova cenitev
parcel nekajkrat večja od občinske ponudbe. Pripravljeni pa so zamenjat njihovo zemljišče za
parcelo ob cesti za Trnje. Njihov predlog ni sprejemljiv za občino, saj ni pošteno, da bi cerkvi
plačali več kot ostalim občanom. Odbor za finance bo omenjeno problematiko razpravljal na
sestanku odbora.
- Prav tako je podal odgovor o parcelaciji Naselja Gredice. En del je že razparceliran. V
letošnjem letu bo po vsej verjetnosti razparceliran tudi drugi del Gredic.
- Glede odkupa parcele zraven šole je župan odgovoril, da bo občina naredila vse, da bo
omenjeni parceli odkupila. Po potrebi se bo sprejel dodatek k odloku o predkupni pravici.
Župan je na koncu seje povabil člane sveta na tiskovno konferenco podjetja Carthago v
vaškem domu Odranci dne 20.03.2007 ob 10 uri.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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