OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
12. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek, 20.08. 2012, 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
- Predsednik nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Prisotni predstavniki medijev: Silva Eöry (Večer)
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 zapisnika 11. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine
Odranci
2. Povzetek poročila o opravljeni redni delni notranji reviziji za leto 2011
Občina Odranci
Javni zavod OŠ Odranci
Poročilo nadzornega odbora o seznanitvi z opravljeno notranjo revizijo
3. Širokopasovno omrežje
Pogodba o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Odranci
Pogodba o upravljanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v Občini Odranci
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 11. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 11. redne in 6. izredne seje občinskega sveta. Župan izpostavi
sklep št. 74-11/2012 in seznani svetnike, da je s 1.9.2012 za izvajanje javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci, postalo podjetje Saubermacher &
Komunala iz Murske Sobote, ki mu je dodeljena koncesija za dobo 10 let.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 80-12/2012
Potrdi se zapisnik 11. redne in 6. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Povzetek poročila o opravljeni redni delni notranji reviziji za leto 2011
 Občina Odranci
 Javni zavod OŠ Odranci
 Poročilo nadzornega odbora o seznanitvi z opravljeno notranjo revizijo
Župan seznani svetnike z opravljeno revizijo, ki je bila opravljena v juniju na občini in v OŠ.
Pove, da so bila sredstva za revizijo zagotovljena v proračunu.
Predmet delne notranje revizije občine za leto 2011 so bila naslednja področja:
- preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju nabave materiala in
storitev;
- preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri izplačilih in preveritev pravilnosti
izplačil;
- preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja in
evidentiranja osnovnih sredstev,
- skladnost izvajanja javnih naročil z veljavno zakonodajo.
Ugotovitve in priporočila:
- vodstvu se priporoča, da se sprejme interni akt, ki bo celovito določal procese
povezane z nabavo in izplačili;
- pri preveritvi pravilnosti izplačil se poda priporočilo glede razmejitve nalog pri
izvajanju plačil in evidentiranjem plačil;
- podano je priporočilo v zvezi z načinom dopolnitve obstoječe evidence o izvedenih
javnih naročilih, da bo zadoščala določilom iz 24. člena ZJN in v zvezi z metodami
izračunavanja ocenjene vrednosti javnih naročil v skladu s 14. členom ZJN;
- predlagana je vzpostavitev popolnega registra osnovnih sredstev in drobnega
inventarja, ter dosledno spremljanje stopnje odpisa kot jih določa pravilnik;
- potrebno je vzpostaviti evidenco nepremičnega premoženja;
- priporočljivo je stalno izobraževanje zaposlenih odgovornih za izvajanje nalog na
področjih, ki so bila predmet izvedene notranje revizije.
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V OŠ Odranci se je opravila notranja revizija za leto 2011 na naslednjih področjih:
- preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri nabavi materiala in storitev;
- preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri nabavi osnovnih sredstev;
- preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri denarnih izplačilih;
- preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri izbiri pravilnega postopka javnega
naročanja v skladu z zakonodajo;
- preveritev obstoja in pravilnosti evidenc o izvedenem javnem naročanju;
- preveritev internih aktov na področju nabave in storitev in javnega naročanja;
- preveritev pravilnosti evidentiranja osnovnih sredstev;
- preveritev pravilnosti evidentiranja obveznosti za sredstva v upravljanju.
Podana so podrobna priporočila glede:
- dopolnitve internih aktov;
- v zvezi z nabavo;
- v zvezi z izplačili;
- ustreznejšega načina vodenja evidenc o izvedem javnem naročanju;
- ustreznejša opredelitev notranjih kontrol v internih aktih;
- pravilnega obračuna amortizacije.
Po končani predstavitvi župan preda besedo predsedniku NO Branku Ferenčaku, ki se je tudi
srečal s predstavniki revizijske hiše med opravljanjem revizije.
Člani NO so se sestali 13.08.2012 ob 19.00 uri v prostorih občine. Na razpolago jim je bilo
daljše poročilo o opravljeni reviziji, za občino in OŠ. NO ugotavlja, da občinska uprava že
izvaja določene aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti, kakor so tudi že pripravljeni razni
pravilniki. Predlagajo, da se naj zaposleni na OU redno izobražujejo na svojih področjih dela,
da bo zagotovljena strokovnost in ažurnost.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 81-12/2012
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil z ugotovitvami in priporočili o opravljeni
reviziji za leto 2011 za Občino Odranci in OŠ Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Širokopasovno omrežje
 Pogodba o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Odranci
 Pogodba o upravljanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v Občini Odranci
Župan predstavi obe pogodbi, ki se navezujeta na gradnjo in upravljanje širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v občini. Svetnike seznani, da bo ministrstvo zgrajeno
investicijo v enkratnem znesku refundiralo, po odločbi od 1.1.2013 naprej. Problem se pojavi,
če bo ministrstvo še imelo sredstva, zato je začeti investicijo doumljivo. V naslednjih nekaj
tednih bo sprejet državni proračun in bomo preverili ali so sredstva še zagotovljena. Bodoča
investicija bo zgrajena na ključ, občino investicija ne stane nič.
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Župan pove svetnikom, da se naj potrdita oba vzorca pogodbe. V primeru, da bodo
zagotovljena sredstva za to investicijo v državnem proračunu za leto 2013, bo občina
nemudoma pristopila k gradnji te pomembne investicije za občino, ki je nujno potrebna.
Po razpravi je župan dal v potrditev:
SKLEP št. 82-12/2012
Občinski svet občine Odranci potrjuje oba vzorca pogodbe, ki se nanašata na
širokopasovno omrežje in sicer:
- Pogodbo o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini
Odranci,
- Pogodbo o upravljanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Občini Odranci.
Samo v primeru, da bodo za to investicijo še zagotovljena sredstva v državnem
proračunu za leto 2013, bo občina pristopila k gradnji investicije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4 Razno
Vladimir Balažic – ambrozija
Vladimir Balažic – objava zapisnikov OS na spletni strani občine
Elizabeta Grabnar – tržnica v Odrancih
Ciril Kavaš – komasacija v Odrancih
Vladimir Balažic – meteorne vode na Gredicah
Svetnik Vladimir Balažic sprašuje, kdo je odgovoren za odstranitev ambrozije.
Župan pojasni, da je ambrozija stvar, s katero se ubadajo kmetijski inšpektorji, prav tako je
potrebno neurejena zemljišča prijaviti medobčinski inšpektorici ga. Alenki Maroša.
Prav tako ga zanima, zakaj ni objavljenih zapisnikov na spletni strani občine. Pripombo je
dobil od občanov.
Poslovna sekretarka Tadeja Gostan mu razloži, da so vsi zapisniki objavljeni na spletni strani
občine. Zapisnik iz prejšnje seje mora najprej potrditi občinski svet in takrat se lahko zapisnik
objavi javnosti. 55. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci pravi, da se zapisniki
potrjujejo le na rednih sejah, ne pa na vmesnih, na izrednih ter korespondenčnih. Ker pa
včasih do redne seje preteče tri mesece, se žal zapisniki prej ne smejo objaviti.
Elizabeta Grabnar daje pobudo za oživitev tržnice v Odrancih. Predlaga, da se seznani občane
s to pobudo.
Ciril Kavaš sprašuje kako daleč je komasacija v občini.
Župan odgovori, da komasacija v občini ni bila možna, ker do sedaj nismo imeli sprejetih
prostorskih planov. V naslednjih dneh se bodo zadeve začele počasi urejati, ker bomo dali
naročilo za izdelavo dokumentacije za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi
komasacijskega postopka.
Župan seznani svetnike, da je bila v avgustu montirana klimatska naprava v mrliški vežici.
Vladimir Balažic sprašuje, kako je z meteornimi vodami na Gredicah.
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Župan odgovori, da je dokumentacija pripravljena. V zvezi z rešitvijo meteornih vod imamo
narejene tri projekte. Počakati je potrebno na razpis Ministrstva za kmetijstvo, da se bomo na
razpis prijavili.
Župan seznani svetnike, da bo občina dne 15.09.2012 organizirala »Dan odprtih vrat
turističnih točk v Odrancih« ob potoku Črncu.
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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