OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
12. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010
ki je bila v četrtek 4. decembra 2008, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Martin Jerebic, Branko Ferenčak, Igor Kavaš,
Marjan Marič, Ciril Kavaš, Mateja Smodiš,
Odstotni člani občinskega sveta:
Jožef Maučec
Prisotni član nadzornega sveta:
član Štefan Virag
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik Občine Odranci
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 osem članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
2. Predstavitev poročila NO za prvo polletje 2008
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
občine Odranci za leto 2008
4. Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2009 – prva
obravnava
5. Sprejem sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2009
6. Sprememba izračuna plačila za okoljsko dajatev
7. Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta ZD Lendava
8. Soglasje k Programu strategije razvoja javnega zdravstvenega zavoda Lendava
za obdobje 2009 – 2013
9. Soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja
10. Predlog za dvig cene storitev javne službe zbiranja, odvoza in odlaganje
nenevarnih komunalnih odpadkov
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11. Imenovanje člana sveta zavoda Pomurske lekarne
12. Razno
- Imenovanje inventurne komisije
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K tč.1 Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
-Župan Ivan Markoja
je dodal obrazložitev k sklepu št. 82-11/2008 – Prodajalki
Dominkove domačije je bil poslan dopis, da je občina pripravljena odkupiti omenjeno
domačijo za 50.000 EUR. Lastnica je odgovorila, da za tako ceno ne bo prodala hiše, ker je
imela že ugodnejšo ponudbo, pa je ni prodala.
Župan je dal zapisnik v obravnavo.
- Martin Jerbic je predlagal, da se naj v zapisnik pri sklepu zapiše št.parcela (št.1748/2 k.o.
Odranci) na kateri je Dominkova zgradba.
- Ciril Kavaš je povedal, da je potrebno čim prej imenovati ulico v obrtni coni, saj se dosti
šoferjev, ki vozijo material za podjetje Carthago ustavlja pri občini, ker ima podjetje tu
registriran sedež.
SKLEP ŠT. 86-12/2008
Sprejmejo se zapisniki 11. redne seje občinskega sveta s predlagano dopolnitvijo, ki
jo je predlagal član OS Martin Jerebic.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K tč.2 Predstavitev poročila NO za prvo polletje 2008
-Župan pove, da je zapisnik nadzornega odbora priložen k gradivu za sejo .
-Tajnik je člane OS seznanil, da se je predsednik NO upravičil, da se sestanka ne bo mogel
udeležiti.
-Virag Štefan, član NO je povedal, da je za obrazložitev bil zadolžen predsednik NO.
Iz zapisnika je razvidno delo NO. Glede pisnega odgovora tajnika Matija Kikla na zapisnik
nadzornega odbora, v zvezi naročila malih vrednosti - preplastitve ceste pred ČN in
kanaliziranje obcestnega jarka je dodal, da zapisnik ni bil podpisan s strani komisije in ni bilo
takoj razvidno kdo je ugodnejši ponudnik, še le, ko so pregledali celotno dokumentacijo je
bilo to razvidno.

K tč.3 Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
občine Odranci za leto 2008
- Župan pove, da je k gradivu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
občine Odranci za leto 2008 priložena kompletna dokumentacija. Sprememba proračuna se
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dela skoraj vsako leto, v začetku leta skoraj ni mogoče točno predvideti vse prihodke in
odhodke, ki se bodo realizirale v tekočem letu.
Zaradi navedenega je potrebno proračun vrednostno korigirati, da se točno vidi kaj je bilo
realizirano v tekočem letu. Odbor za finance je proračun obravnaval na zadnji seji odbora.
Podal je glavne obrazložitve rebalansa proračuna, tako za prihodkovno, kot odhodkovno stran
proračuna:
PRIHODKI
- Davki na promet nepremičnin – od pravnih oseb so se povečali iz 580 eur na 5.080 eur, to
je posledica prodaje občinskih nepremičnin.
- Obresti za sredstva na proračunih so povečana iz 500 eur na 3.200 eur.
- Zmanjšani so prihodki iz naslova komunalnega prispevka iz 279.060 eur na 20.000 eur.
Zmanjšanje je načrtovano, ker bomo ta zemljišča prodali kot komunalno opremljena in se
zanje ne bo posebej izdala odločba o odmeri komunalnega prispevka, temveč se bo
komunalna opremljenost zemljišča obračunala že v prodajni pogodbi, zaradi navedenega so se
povečali prihodki od prodaje stavbnih zemljišč iz 51.000 eur na 329.529 eur.
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so zmanjšana iz
279.280,00 eur na 247.280 eur iz razloga ker bo del sredstev za dela ki so izvršena v
letošnjem letu nakazan v prihodnjem letu.
ODHODKI
- Plače in drugi izdatki zaposlenim so povečani za 3,10 % več kot je bilo predvideno v planu
proračunu. Povečanje je posledica vrnitve delavke s porodniškega dopusta in zaradi
prevzemanja poslov sta bili nekaj časa zaposleni dve delavki na tem delovnem mestu.
- Za 4 % so povečani stroški na kontu 4022 - za energijo, vodo, komunalne storitve in
komunikacije. Povečanje je predvsem zaradi večje porabe ele. enrgije za razsvetljavo
rokometnega igrišča, mrliške vežice in ulične razsvetljave.
- Konto 4025034 je veliko povečanje, ker je na ta kontu dejansko knjižena vsa dela za
ureditev parcel okrog čistilne naprave in ureditev »Karčekove parcele«
- Pogodbeno delo se je povečalo zaradi zaposlitve delavke, ki ji je pretekla pogodba na javnih
delih in zaradi pogodbenih del za izvedbo DIP-ov za kandidiranje investicij za evropska
sredstva.
- Investicijski odhodki so nekoliko manjši ker se bodo zmanjšali sredstva za večnamensko
športno dvorano, ker v letu 2008 ne bo plačana celotna investicija in se bo prenesla v leto
2009. Dodan je konto Kolesarska steza Odranci-Melinci-geodetski posnetek. Povečanje na
kontu Prizidek gasilskega doma, ker je zajeta celotna pogodbena vrednost in nadzor.
Župan je po predstavitvi rebalansa proračuna za leto 2008 dal točko v razpravo.
Člani OS niso imeli pripomb na rebalans proračuna zato je dal župan na glasovanje:
SKLEP ŠT. 87-12/2008
Sprejeme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine
Odranci za leto 2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K tč. 3 Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2009 – prva
Obravnava
Obrazložitev predloga občinskega proračuna za leto 2008 je podal župan Ivan Markoja.
Povedal je, da je predlog proračuna pripravljen tako, da so v njem zajete tiste postavke, ki so
v tem trenutku znane in jih mora občina tudi po zakonu izvajati.
Odhodki so nekoliko manjši (cca 250.000 eur) predvsem iz razloga, ker še v tem trenutku
niso objavljeni državni ali evropski razpisi, da bi se lahko že sedaj odločili katere investicije
bomo izvajali v naslednjem letu. Rezervirana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje
investicij:
- vodovodno omrežje ( primarno in sekundarno omrežje),
- kompletna ureditev Mladinske ulice,
- nov transformator v Mladinski ulice,
- nadaljevanje - obrtne cone (sanacija Dolinske ulice),
- investicija za izgradnjo mlina in hiše ob potoku Črnec.
Župan je člane sveta še posebej opozoril na problem sofinanciranje projektov v naslednjih
letih s strani evropske skupnosti. Za te projekte je potrebno, da je investicijska vrednost del
večja od 600.000 eur. Do take vrednosti projektov bo občina v naslednjih letih težko prišla.
Prihodki
Na prihodkovni strani je župan posebej dal obrazložitev za:
- Prodaja osnovnih sredstev - zajema prodajo poslovni prostorov (bivša občina Lendava) in
prodajo deleža v poslovnih prostorih Komunale Lendava
- Prihodki od prodaje zemljišč – zajemajo prodajo zemljišč, ki so še v obrtni coni.
- Prihodki od Ministrstva za gospodarstvo in razvoj – so namenjeni za izgradnjo obrtne cone
Odranci.
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izgradnjo obrtne
cone in sanacijo Dolinske ulice.
Na koncu obrazložitve plana prihodkov za leto 2009 je župan podal članom OS poročilo o
strukturi financiranja investicij ( šola, kolesarska steza, večnamenska športna dvorana,
gasilski dom, gradnja cest in komunalnih vodov za OC Odranci) v občini Odranci. Iz poročila
je razvidno, da smo za te investicije plačali 3.927.746 eur. Delež sofinanciranja s strani države
in EU je v višini 61 % in 39 % lastnih sredstev.
Odhodki
- Župan pove, da so tekoči odhodki predvideni na osnovi porabe v letošnjem letu, ki se jih
dosti ne da spreminjati. Večji odhodek je predviden za vzdrževanje mrliške vežice (50.000
eur). Potrebno bo sanirati vlago iz zidov, ki so že polni vlage. Upa, da bo ta znesek
zadostoval za sanacijo.
Pri nakupu opreme je župan opozoril na vzdrževanje pločnikov. Za pluženje in posipavanje
pločnikov nimamo ustrezne opreme. Potrebno bo mala traktorja prodati in kupiti enega
večjega, ki bo primeren za ta dela.
Prav tako so predvidena sredstva za ureditev igrišč v okolici šole. Vrednost tega projekta bo
cca 160.000 eur. Nekaj sredstev za ta namen že imamo odobrenih od Ministrstva za šolstvo in
šport (29.000 eur). Projekt smo tudi prijavili na Fundacijo za šport. Projekt bi izvedli v dveh
letih.
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Za elektrifikacijo obrtne cone (18.000 eur) so predvidena sredstva za položitev cevi v katere
se bodo lahko položile žice za telefon in elektriko za priključitev bodočih novih objektov.
Za delno komunalno ureditev ( vodovod, kanalizacija) Gredic je namenjeno 10.000 eur.
Po končani obrazložitvi plana proračuna za leto 2009 je župan dal točko v obravnavo:
-

-

Ciril Kavaš je povedal, da so v proračunu podrobno prikazane vse postavke. Večina
postavk se pojavlja vsako leto, tako, da se jih dejansko ne da dosti spreminjati. Dobro je,
da se pripravlja projektna dokumentacija za nove projekte in da je večin sredstev
namenjenih za investicije.
Ivan Smolko povedal, da ima podobno mnenje kot predhodnik. Glede na to, da je PGD
Odranci vključeno v gasilsko zvezo Beltince, ga je zanimala postavka za GZ Lendava

Župan mu je odgovoril, da bo še potrebno v letu 2009 sofinancirati zaposlenega delavca v
GZ Lendava, ki bo imel pogoje za upokojitev v letu 2009.
Podoben problem sofinanciranja bo v primeru rasformiranja SVIZ Lendava in RC Lendava.
Župan je še poudaril, da bo bistveno, da občina izstopi iz takih zavodov kjer je na vidiku
kažejo posledice. Župan je podal obrazložitev tudi s problematiko Komunale Lendava in
problemom odlagališča Dolge vasi.
Župan je povedal, da lahko člani OS z amandmaji do 30. 12.2008 podajo svoje predloge za
morebitne spremembe. Dal je na glasovanje
SKLEP ŠT. 88-12/2008
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2009 – prva obravnava
Proračun se da v javno obravnavo od 5.12. 2008 do 27.12.2008
Sklep je bi soglasno sprejet
K tč. 5 Sprejem sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2009
-Tajnik je povedal, da je na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
pripravil sklep o povišanju vrednosti točke za cca. 5 %. Povišanje vrednosti točke upošteva
predvsem inflacijo v letu 2008. Tako znaša nova vrednost točke za:
zazidana stavbnega zemljišča 0,00024 €, nezazidana stavbna zemljišča 0,000045 € .
Člani OS niso imeli pripomb na predlagano povišanje, zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 89-12/2008
Sprejme se sklep za določitev vrednosti točke za izračun
stavbnega zemljišča za leto 2009 in znaša za:

nadomestila za uporabo

- zazidana stavbnega zemljišča 0,00024 €,
- nezazidana stavbna zemljišča 0,000045 €
Sklep velja od 1.1.2009 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

5

K tč. 6. Sprememba izračuna plačila za okoljsko dajatev
-Tajnik pove, da so analize odpadne vode pokazale, da se je učinek čiščenja iz naše čistilne
naprave poslabšal. V lanskem letu je bil letni povprečni učinek čiščenja ČN po KPK 86,9 %,
v letošnjem letu pa bo znašal povprečni učinek čiščenja 69 %. Zaradi navedenega je potrebno
povišati okoljsko dajatev za obremenjevanje voda iz 0,0751 eur na 0,141 eur.
Prav tako je člane OS seznanil, da občani mečejo v kanalizacijske jaške najrazličnejše
predmete. Posledice so zamašitev cevi, okvara črpalk in slabše čiščenje ČN.
- Župan je še dodal, da je problem kanalizacija tudi izvedba kanalizacije v betonskih ceveh in
jaških, skozi katere nam vdira voda v času deževja v kanalizacijski sistem. Zaradi slabega
čiščenja imamo problem s Občino Črenšovci.
Po krajši obravnavi je župan,dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 90-12/2008
Sprejme se povišanje cene oljske dajatvi, ki znaša 0,141 EUR/m³³.
Sklep je bil sprejet soglasno

K tč. 7 Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta ZD Lendava
- Tajnik povem, da se spremembe in dopolnitve statuta nanašajo predvsem na potrebno
izobrazbo za direktorja, namestnika in za strokovnega vodja zavoda.
Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 91-12/2008
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta
javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava, ki ga je sprejel Svet zavoda
na svoji seji 24.7.2008.
Sklep je bil sprejet soglasno

K tč. 8 Soglasje k Programu strategije razvoja javnega zdravstvenega zavoda Lendava
za obdobje 2009 – 2013
- Župan je predlagal, da se v Program strategije razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom
Lendava za obdobje 2009-2013 predvidi v letu 2010 - 2011 investicija v zdravstveno
ambulanto v Odrancih (v primeru odprodaje trgovskih prostorov Mercatorja) .
Drugih predlogov ni bilo.
Župan je dal na glasovanje
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SKLEP ŠT. 92-12/2008

Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k Programu strategije razvoja
javnega zavoda Zdravstveni dom Lendava za obdobje 2009-2013, ki ga je sprejel
Svet zavoda na svoji seji 24.7.2008 s pripombo, da se v program strategije
predvidi investicija v zdravstveno ambulanto v Odrancih v letu 2010 v znesku
300.000 EUR in v letu 2011 v znesku 170.000 EUR .
Sklep je bil sprejet soglasno

K tč. 9 Soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja
Pripomb k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja ni bilo zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 93-12/2008
Občinski svet Občine Odranci daj soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana,
Občine Radovljice, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec,
Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komende, Občine Slovenska Bistrica, Občine
Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem.
Sklep je bil sprejet soglasno

K tč. 10 Predlog za dvig cene storitev javne službe zbiranja, odvoza in odlaganje
nenevarnih komunalnih odpadkov
Tajnik pove, da je Komunala Lendava poslala vlogo za dvig cene storitve javne službe
zbiranja, odvoza in odlaganja nenevarnih komunalnih odpadkov. Povišanje cene upošteva 5,5
% rast cen življenskih stroškov v letu 2008
Bistvenih pripomb na povišanje cene ni bilo, zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 94-12/2008
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k predlogu za dvig cene storitve javne
službe zbiranja, odvoza in odlaganja nenevarnih komunalnih odpadkov, ki znaša za
odvoz 240 l posode (1x odvoz) brez DDV - 2,1875 EUR.
Sklep je bil sprejet soglasno

K tč. 11 Imenovanje člana sveta zavoda Pomurske lekarne
Tajnik je povedal, da je bila dosedanja članica v zavodu Ivanka Tompa. Člani so soglašali, da
ostane še naprej članica sveta.
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Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 95-12/2008
Za člana sveta zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska
Sobota, se imenuje Tompa Ivanka, Ul. Štefana Kovača 35, 9233 Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno
K tč. 12 Razno
-

Imenovanje inventurne komisije

Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 96-12/2008
Potrdi se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev ter terjatev in obveznosti, v
sestavi:
- predsednik: Smolko Ivan, Mladinska ulica 27,
- član: Kavaš Ciril, Panonska ulica 34,
- član: Zver Silvester, Štefana Kovača 39.
Sklep je bil sprejet soglasno.
-

Dogovorili so se, da bo zaključek poslovnega leta v gostilni Grad v Beltincih.
Branko je predlagal, da naj se pri izplačilo sejnin pošlje tudi obvestilo.

Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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