OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
15. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v torek 31. marca 2009, 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
Prisotni član nadzornega sveta:
Predsednik NO: Simon Hozjan
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik Občine Odranci
Mediji: /
Ker je župan javil, da se vrača iz Ljubljane in bo na sejo zamudil, je sejo odprl in vodil
podžupan Branko Ferenčak, ki je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red, kot so ga prejeli z
vabilom.
Prisotnih je bilo vseh devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.
Podžupan je dal predlog dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2008
- Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine Odranci za leto 2008
- Poročilo inventurne komisije za leto 2008
3. Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2009 –druga
obravnava
4. Obravnava predloga nove koncesijske pogodbe - Petrol Plin d.o.o.
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K tč.1 Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe 14. redne seje občinskega sveta.
Podžupan je dal zapisnik v razpravo.
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- Marjan Marič je povedal, da je v zapisniku pri sklepu 106-14/2009 narobe napisan izid
glasovanja za imenovanje ulice Presar ali Ulica Lojzeta Kozarja. Pravilen izid glasovanja
je 7 ZA in 2 PROTI.
- Simon Hozjan je povedal, da je pri sklepu 102-14/2009 narobe napisan številka aneksa pri točki
2. in pri točki 3 – Aneks 4, pravilno je Aneks 5 in Aneks 6.
Drugih pripomb na vsebino zapisnika ni bilo, zato je podžupan dal zapisnika v potrditev.
SKLEP ŠT. 111-15/2009
Potrdi se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta s predlaganimi spremembami.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K. tč. 2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2008
- Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine Odranci za leto 2008
- Poročilo inventurne komisije za leto 2008
Od te točke dnevnega reda je na seji bil prisoten tudi župan, zato je podžupan predal vodenje
seje županu.
Župan se je najprej opravičil, da je malo zamudil, ker je bil službeno v Ljubljani.
Nato je dal besedo predsedniku nadzornega odbora.
Simon Hozjan je povedal, da se je NO na zadnji seji predvsem osredotočil na pravilnost sestave
zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2008. Iz priložene tabele je razvidno
kateri dokumenti so zaključnemu računu priloženi. V glavnem so priložene vse sestavine, kot to
navodilo zahteva, razen obrazložitev načrta razvojnih programov in index med realiziranim in
sprejetim proračunom.
Priporočal je, da se v naslednjem letu te pomanjkljivosti odpravijo. Nadzorni odbor nima drugih
pripomb na zaključni račun proračuna za leto 2008.
Župan je povedal, da res ni pri razvojnem načrtu pismene obrazložitve razvojnih programov,
vendar so bili vsi projekti sprejeti in obrazloženi na sejah občinskega sveta. V bodoče pa bodo
obrazložitve podane tudi pismeno.
V poročilu o zaključnem računu je treba razumeti, da so nekatere investicije že narejene, vendar
še niso vse plačane, ker obveznost zapade v letošnjem letu. Tako je realizirana vrednost
investicije manjša, neplačana vrednost za investicijo pa je zajeta v bilanci kot obveznost do
dobaviteljev.
Bistveno se zaključni račun proračuna ni spremenil glede na rebalans proračuna, ki je bil sprejet
v mesecu oktobru. Manjša odstopanja so le v investicijah. Vsi podatki o realizaciji prihodkov in
odhodkov so razvidni iz priloženega gradiva zaključnega računa Občine Odranci.
Župan je dal točko v razpravo.
Ivanka Tompa je vprašala zakaj ni plačano za sofinanciranje kliničnega laboratorija.
Župan je povedal, da ni bilo zahtevka za sofinanciranje.
Ker drugih vprašanj ni bilo, je župan še na kratko podal obrazložitve oziroma odstopanja za
posamezno investicijo.
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Za Večnamensko športno dvorano je bilo planirano 276.000 eur, realizirano pa je 0 eur.
Realizacija je nič zato, ker je delo bilo izvedeno v letu 2008, plačano pa v letu 2009.
Ta
investicija se je prenesla na režijski obrat, ker se bo dvorana koristila za pridobitno
dejavnost (fitnes). Zaradi navedenega se bo za usluge koriščenja fitnesa obračunaval DDV.
Podoben primer je investicija za Prizidek gasilskega doma. Dela so izvršena v lanskem letu,
plačano pa je v letošnjem letu.

Po končani razpravi je župan dal zaključni račun v potrditev.
SKLEP ŠT. 112 -15/2009
Potrdi se:
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2008 v predlagani
obliki in vsebini.
- Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu občine Odranci za leto 2008.
- Poročilo inventurne komisije za leto 2008
Sklep je bil sprejet soglasno
K.tč. 3 Predstavitev – Predlog odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2009 –druga
obravnava
Župan pove, da je -Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2009 bil v javni obravnavi. Na
predlog proračuna v času javne obravnave ni bil posredovan nobeden predlog za spremembo.
Na osnovi zaključnega računa in znanih podatkov je nekaj sprememb pripravila občinska uprava.
Nekaj sprememb pa je predlagal Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti.
Župan je dal besedo predsedniku odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti.
Branko Ferenčak predsednik odbora je povedal, da je odbor na zadnji seji obravnaval tudi
predlog proračuna za letu 2009. Člani odbora so imeli določene predloge in dopolnitev na
proračun.
Na odhodkovni strani odbor predlaga naslednje spremembe:
- V besedilu pri postavki 4102170 naj se doda beseda apno, tako da se bo celotno besedilo
glasilo 4102170 Regres za apnenec in apno. Besedilo je potrebno spremeniti, saj se naši
kmetovalci večinoma poslužujejo apna za namene razkuževanja zemlje.
- Odbor predlaga novo dodano proračunsko postavko 411103 Darilo ob rojstvu otroka. Darilo
za novorojenčka bi naj znašalo 75,00 eur (50 + 25). Občina Odranci bi v sodelovanju s
Poštno banko Slovenije d.d. zagotovila ta sredstva.
- Na proračunsko postavko 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTAVOVAM naj se dodajo:
1. Športno ribiško društvo Odranci (novoustanovljeno društvo)
2. Gasilska zveza Beltinci
- Proračunska postavka 4204014 Večnamenska športna dvorana naj se predviden znesek
195.000,00 eur poviša na 210.000,00 eur, kar naj bi zadostovalo za popolno opremo in
dokončanje celotne investicije v ŠRC Odranci. Sorazmerno z zvišanjem te proračunske postavke
naj se zmanjšajo rezerve.
- Proračunska postavka 4205003 Investicijsko vzdrževanje občinski cest, odbor predlaga, da se v
letu 2009 uredi Mladinska ulica.
Župan je povedal, da so predlogi odbora upoštevani v predlogu proračuna občine za leto 2009.
Nekatere investicije so že realizirane (nakup traktorja). Investicija Nakup opreme za igralnice v
vrtcih in za otroška igrišča je bila planirana že v lanskem letu, vendar nismo uspeli pridobiti
nepovratna sredstva. Upa, da bomo v letošnjem letu uspeli pridobiti več nepovratnih sredstev.
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Za večnamensko športno dvorano bo še potrebno nabaviti opremo za fitnes.
V letošnjem letu je predvideno dokončanje obrtne cone. V naselju Gredice je predvidena
ureditev ceste. Prav tako je predvideno sofinanciranje deponije v Dolgi Vasi. Predvideno je tudi
vzdrževanje vodovoda, ureditev komunalnih vodov na poti Presar.
Za ureditev in vzdrževanja občinskih cest je predvidena ureditev Mladinske ulice (asfaltna
preplastitev, parkirni prostor, most čez črnec). Za to investicijo je v letu 2006 bil izbran
izvajalec del za projektiranje omenjenih del. Izbran izvajalec še do danes ni izdelal projektov,
zato ga občina toži.
Za naštete investicije je financiranje predvideno iz različnih virov (občinska, državna in evropska
sredstva), zato se bo potrebno prijaviti za pridobitev teh sredstev.
Župan je po končani obrazložitvi dal točko v obravnavo.
Ivanka Tompa je povedala, da je vesela, da glede na informacije v različnih medijih o finančnih
težavah marsikatere občine, je naša občina likvidna. Prav tako pozdravlja nagrado za
novorojenčke.
Po krajši obravnavi so svetniki dogovorili, da naj bo pomoč pri novorojenčkih 125 eur 100
eur občina in 25 eur pošta.
Ivan Smolko je povedal, da v kolikor bo ta plan realiziran bomo lahko zelo zadovoljni, saj se
vsako leto dosti naredi.
Martin Jerebic je vprašal, če je planirano v letošnjem letu nadaljevanje ureditve Presarja.
Prav tako ga je zanimalo ali je Dominkova zgradba zgrajena vsa na njihovi parceli ali pa je tudi
na občinski parceli ter kdo jim je dovolil, da imajo izhod na občinsko parcelo.
Župan je povedal, da je del sredstev predviden v postavki Načrti in druga projektna
dokumentacija. Potrebno bo narediti projekte za odvodnjavanje Presarja, Naselja Gredice in
kanaliziranje ostalih jarkov. Prav tako bo potrebno narediti projekt za kolesarske steze.
Ko bo občina imela toliko svojih sredstev se bo s tema projektoma prijavila na javne razpise.
Glede Dominkove zgradbe je župan povedal, da je hiša vrisana na njihovi parceli, del
gospodarskega poslopja (cca 80 cm) pa je na jarku Presar. Izhod iz Dominkove parcele na
občinsko parcelo pa je bil dogovor, da Dominkovi odstopijo občini cca 17 m² za občinsko
zgradbo. S tem odstopom je bil omogočen krožni promet okrog občinske zgradbe.
Branko Ferenčak je vprašal
- kdaj bo možna priključitev na internet,
- ali bo 50.000 eur dovolj za sanacijo vežice.
Župan je povedal, da je občina prostor v Gasilskem domu pripravila. Pojavil pa se je problem,
ker je investicija v posodobitev telefonije v Odrancih izpadla iz Telekomovega plana za letošnje
leto.
Vežica se bo obnavljala poleti. Kema Puconci so nam pripravili projekt kako se naj vežica sanira
(odstranitev ometov, ploščic, …)
Župan je še podal obrazložitev 10. člena odloka o proračunu glede najemanja kreditov za
investicije, ki se sofinanciranju tudi iz sredstev EU
Prav tako je podal obrazložitev za Načrt razvojnih programov Občine Odranci za leto 2009 –
2012.
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 113 -15/2009
Potrdi se Odlok o proračuna Občine Odranci za leto 2009 v predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil sprejet soglasno

K tč. 4. Obravnava predloga nove koncesijske pogodbe - Petrol Plin d.o.o.
Župan je povedal, da je predlog nove koncesijske pogodbe neke vrste čistopis, ki je prilagojen
novi zakonodaji. Ta koncesija se po novem deli na dobavo plina in na omrežnino.
Razprave ni bilo.
Župan je dal v potrditev
SKLEP ŠT. 114 -15/2009
Potrdi se nova - Koncesijska pogodba za izvajanje izbirne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno
K tč. 5. Razno
Člani sveta so opozorili:
- na luknje na lokalni cesti Odranci –Trnje,
- ureditev jaška v Mladinsko ulico,
- odvoz kosovnih odpadkov.
Župan je povedal, da je že Silvoju naročil, da naj to luknjo asfaltira z asfaltom (v vrečah).
Za ureditev jaška pa je zadolženo Cestno podjetje MS.
Za odvoz kosovnih odpadkov se je potrebno odločiti ali bodo vozili od posameznega
gospodinjstva na klic ali pa kot je bilo do sedaj, da se je odložilo pred vhod in se je nato nalagalo
na kamion.
Ivanka Tompa je povedala, da ZD Lendava posloval z izgubo, ki so jih pokrili iz presežka iz
prejšnjih let. Pomurske lekarne so imele razpis za novega direktorja. Prispela je le ponudba mag
Ivan Zajc.
Branko Ferenčak je vprašal ali se bo dalo upravljanje kanalizacije in vodovoda kakemu
zunanjemu koncesionarju.
Župan je povedal, da bo to potrebno s časoma urediti. Trenutna cena vode je dosti manjša kot so
stroški upravljanja in vzdrževanja.
Ciril Kavaš je opozoril na problematiko urejanja grobov ( družinski, dvojni enojni grobi ).
Člani sveta so soglašali, da naj Kavaš Ciril ureja kje bo kdo zakopan.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
5

