-priloga k tč.1-

OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
7. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v soboto 03. decembra 2011, 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
- Marija Zver – računovodja V
Odsotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
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 6. redne, 2. in 3. izredne seje občinskega sveta Občine
Odranci
2. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Odranci za leto 2011 – hitri postopek
3. Obravnava in sprejem –
-

Statuta Občine Odranci

-

Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci

4. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Odranci
5. Predlog medsebojnega pobota in nakupa lastniškega deleža v nepremičnini
TLP 10 , Občina Lendava
6. Poziv za oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave
JSKD Lendava
7. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 6. redne, 2. in 3. izredne seje občinskega sveta Občine
Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 6. redne, 2. in 3. izredne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev.

SKLEP št. 42-07/2011
Potrdi se zapisnik 6. redne, 2. in 3. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Odranci za leto 2011 – hitri postopek
Župan pove, da je na razpolago celotna dokumentacija rebalansa proračuna za leto 2011.
Župan povabi k besedi računovodkinjo Marijo Zver, katera svetnikom podrobneje predstavi
rebalans proračuna.
PRIHODKI – 1.752.426,00 EUR
70 -davčni prihodki (963.876,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 909.236,00 EUR)
703 -davki na premoženje (44.220,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (10.420,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (191.255,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (22.700,00 EUR)
711 -takse in pristojbine (380,00 EUR)
712 – denarne kazni (600,00)
714 -drugi nedavčni prihodki (167.575,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (107.400,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (7.400,00 EUR)
722 -prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (100.000,00 EUR)
74 -transferni prihodki (489.895,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (39.523,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (450.372,00
EUR)
ODHODKI – 1.862.932,00 EUR
40 -tekoči odhodki (560.404,00 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (128.524,00 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (21.547,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (379.566,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (7.700,00 EUR)
409 –rezerve (23.067,00 EUR)
41 -tekoči transferi (512.005,00 EUR)
410 -subvencije (23.000,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (298.086,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (53.206,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (137.713,00 EUR)
2

42 -investicijski odhodki (753.066,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (753.066,00 EUR)
43 -investicijski transferi (37.457,00 EUR)
432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (35.457,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (6.000,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (6.000,00 EUR)
Rebalans Občine Odranci predstavlja formalnost. Izločiti smo morali Širokopasovno omrežje.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 43-07/2011
Občinski svet Občine Odranci sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine
Odranci za leto 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Obravnava in sprejem -

Statuta Občine Odranci

Župan preda besedo poslovni sekretarki Tadeji Gostan, ki predstavi razloge za sprejem statuta
in poslovnika.
Do sedaj veljavni statut je Občina Odranci sprejela 20.3.2001, s spremembami 29.12.2003 in
12.7.2007.
16.10.2007 je bilo v Uradnem listu RS, št. 94/2007 objavljeno uradno prečiščeno besedilo
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2).
Ker Statut Občine Odranci ni bil spremenjen oziroma dopolnjen v skladu z ZLS-UPB 2, se
predlaga da sprejme Občinski svet Občine Odranci Uradno prečiščeno besedilo Statuta
Občine Odranci.
Ker ni bilo pripomb in ne razprave je župan dal sklep v potrditev.

SKLEP št. 44-07/2011
Občinski svet Občine Odranci sprejeme Statut Občine Odranci – Uradno prečiščeno
besedilo. Statut se objavi v Uradnem listu RS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
-

Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci

Do sedaj veljavni poslovnik OS je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 30, dne
26.4.2001, in spremenjen v Uradnem listu RS št. 133 z dne 29.12. 2003 in v Uradnem listu
RS, št. 62, dne 12.7.2007.
Spremembe poslovnika so usklajene s spremembo Statuta Občine Odranci od 13. pa do
27.člena.
Sam poslovnik še posebej natančno opredeljuje pravice in dolžnosti članov sveta, potek seje
sveta in način odločanja v občinskem svetu.
Delovna telesa sveta, sam sestav se ne spreminja in tudi naloge ne.
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Ker ni bilo pripomb in ne razprave je župan dal sklep v potrditev.

SKLEP št. 45-07/2011
Občinski svet Občine Odranci sprejme Poslovnik občinskega sveta Občine Odranci –
Uradno prečiščeno besedilo. Poslovnik občinskega sveta Občine Odranci se objavi v
Uradnem listu RS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci
Župan pove, da je ta odlok potrebno dopolniti s topografsko karto, vse ostalo pa ostane
nespremenjeno.
Ker ni bilo pripomb in ne razprave je župan dal sklep v potrditev.

SKLEP št. 46-07/2011
Občinski svet Občine Odranci sprejem Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Predlog medsebojnega pobota in nakupa lastniškega deleža v nepremičnini
TLP 10 , Občina Lendava
Župan seznani svetnike z namero Občine Lendava in sicer:
Občina Lendava predlaga plačilo toženega zneska v višini 14.809,69 EUR, brez obresti.
Zamudne obresti od maja 2000 do julija 2011 znašajo 17.617,24 EUR.
Skupaj glavnica + obresti 32.426,93 EUR.
Ocenjena vrednost nepremičnine TLP 10 z dne 25.03.2008 je 401.464,46 EUR, s tem da je
delež Občine Odranci 6,95%, kar znaša 27.901,78 EUR.
Občina Lendava ponuja kupnino solastniškega deleža Občine Odranci v znesku 20.000,00
EUR.
Tako bi bila Občina Odranci s strani Občine Lendava v oškodovana v obeh primerih, za
obresti v znesku 17.614,24 EUR in za razliko do ocenjene vrednosti nepremičnine v znesku
7.901,78 EUR.
Ker ni bilo pripomb je župan dal sklep v potrditev.

SKLEP št. 47-07/2011
Občinski svet Občine Odranci ne sprejme ponudbe Občine Lendava, in sicer predloga
medsebojnega pobota in nakupa lastniškega deleža v nepremičnini TLP 10.
Občina Odranci bi bila s strani Občine Lendava oškodovana:
- za obresti v znesku 17.614,24 EUR,
- za razliko do ocenjene vrednosti nepremičnine v znesku 7.901,78 EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 6. Poziv za oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave
JSKD Lendava
Župan pove, da je potrebno imenovati člana občinskega sveta v svet območne izpostave
JSKD Lendava.
Vsi svetniki so mnenja, da to funkcijo še naprej opravlja občinska svetnica Ivanka Tompa.
Ker ni bilo razprave je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 48-07/2011
V Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lendava se
imenuje Ivanka Tompa, Ulica Štefana Kovača 35, Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 7. Razno
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti – Elizabeta Grabnar
Elizabeta Grabnar seznani svetnike z udeležbo predsednikov društev na skupnem sestanku
Odbora za družbene dejavnosti, ki je bil 28.11.2011. Odbor za družbene dejavnosti jih je
sklical z namenom, da prinesejo finančno poročilo ter plan črpanja sredstev iz občinskega
proračuna za leto 2012. Od 16 delujočih društev, se jih je udeležilo 13. Ob občinskih
prireditvah so izrazili željo po skupnem sodelovanju.
Sociala v občini –Ivanka Tompa
Kako je s socialo v naši občini? Koliko staršev ima drugega otroka v vrtcu?
SVIT program! Medicinska sestra je opozorila, da se iz naše občine najmanj ljudi odloča za ta
program. Dogovor je, da bi se program predstavil občanom.
Telovadnica OŠ Odranci –Ivanka Tompa
Ivanka Tompa seznani župana o plačevanju koriščenja telovadnice za rekreacijo občanov.
Župana prosi, naj se situacija nekako reši s strani občine. Župan pove, ne ve zakaj bi se
telovadnica plačevala in da se bo situacija rešila z ravnateljico.
Občinska tržnica –Ivanka Tompa
Županu predlaga, da se novozgrajeni tržnici naj da vsebina.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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