OBČINA ZAVRČ
Zavrč 11, 2283 Zavrč
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Šifra:
Datum: 10. december 2008
ZAPISNIK
20. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v sredo 10. decembra 2008 s pričetkom
ob 17,30 uri v Baru pri Veseliču v Turškem Vrhu.
Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,
118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .
V skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,118/04) je sejo
občinskega sveta vodila podžupanja ga. Marta Bosilj, župan se je opravičil in se pridružil
pozneje. Predsedujoča je ugotovila, da je na seji navzočih 7 članov občinskega sveta /
Marta BOSILJ, Slavko KOKOT, Janko LORBEK, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK, Franc
KELC in Dušan ROJKO.
Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi
navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.
Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:
1.
2.
3.
4.

Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave
Danica Bratuša
delavki občinske uprave: Lidija Domjan in Marjana Logar Kelc
Mediji – Radio Tednik – Martin Ozmec

Predlog dnevnega reda za 20 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli skupaj z
vabilom.
DNEVNI RED:
Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99,
118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)

Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008
Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008
PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009
Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Zavrč
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5.) Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč
6.) Morebitni sklepi in predlogi
¾ Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
¾ Potrditev inventurne komisije
¾ Predlog za odpis terjatev
7.) Razno
Na seji so člani občinskega sveta predlagali naslednje dopolnitve dnevnega reda:
Dopolnitev dnevnega reda:
- modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec (Danica Bratuša)
- informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)
- Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)
- nekaj vprašanj v zvezi z proračunom 2009 (Dušan Rojko)
Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagani in dopolnjeni dnevni red.
AD 1: Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 20.11. 2008
Občinski svet Občine Zavrč brez pripomb potrdi zapisnik 18. redne seje.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: Nihče
SKLEP: Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta se potrdi.

AD 2: Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 25.11. 2008
Občinski svet brez pripomb potrdi zapisnik 19. redne seje.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: Nihče
SKLEP: Občinski svet Občine Zavrč je potrdil zapisnik 19. redne seje z dne 25.11. 2008
AD 3: PREDLOG proračuna Občine Zavrč za leto 2009
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli v gradivo za sejo.
Uvodno obrazložitev poda Danica Bratuša.
Sledi razprava med člani občinskega sveta.
Razpravljali so:
Dušan Rojko: pozorno in natančno je pregledal proračun po posameznih postavkah. Zanima
ga, zakaj tako visok znesek na postavki nadur občinske uprave. Odgovor poda Danica, do nad
ur prihaja zaradi udeležbe občinske uprave na ob seji občinskega sveta, na odborih, dogaja
pa se tudi, da zaradi določenih terminov mora biti delo opravljeno ne glede na delovni čas.
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Nadalje g. Rojko poda predlog, s katerim predlaga znižanje sejnin občinskemu svetu zaradi
gospodarske krize.
O predlogu sledi razprava med člani občinskega sveta, ki menijo, da bi se o tem pogovarjali
na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. Naslednje vprašanje g. Rojko postavlja
predsedniku SPVCP in sicer kaj zajema postavka druge dejavnosti, saj je dokaj visoka. Franc
K. in Janko L. podata odgovor, da postavka zajema sredstva, ki so namenjena za izdelavo
označitve šolskih postajališč. V nadaljevanju g. Rojko predlaga, da se bi v letu 2009 planirala
še sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja.
Sledi razprava med člani občinskega sveta po kateri podžupanja poda predlog Proračuna za
leto 2009 na glasovanje.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: Nihče
SKLEP: s katerim na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSDPO)
in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) občinski svet Občine
Zavrč sprejme Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009.
AD 4: Predlog za povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Zavrč
Gradivo je bilo posredovano skupaj s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda pod Lidija Domjan
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 131/2003) se podaja občinskemu svetu občine Zavrč predlog za povišanje vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč.
Osnova za povišanje vrednosti točke za izračun NUSZ je rast cen življenjskih potrebščin, ki
na letni ravni znašajo 3,1%.
1. Dosedanja vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Zavrč znaša 0,0030€.
2. predlaga nova vrednost točke znaša 0,0031€.
Predlog se poda v obravnavo.
Sledi glasovanje:
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: 0
SKLEP: Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 UPB), 18. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL RS, št. 131/03) in 15. člena
Statuta Občine Zavrč (UL, RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 20.
redni seji dne 10. decembra 2008 sprejel sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč, s katerim vrednost
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč
znaša 0,0031 EUR.Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 01. januarja 2009 dalje.
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AD5: Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.
Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.
Sledi razprava po kateri občinski svet sprejme sklep.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: NIHČE
SKLEP: o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Zavrč, ki ga je
Občinski svet Občine Zavrč sprejel na redni seji dne 14. marca 2008 in je objavljen v
Uradnem listu RS št. 36/08 in se podaljša do 30. junija 2009. sklep se začne veljati takoj in
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
AD 6: Morebitni sklepi in predlogi
AD 6A: Vloga za stalni odpis nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Gradivo k tej točki je bilo posredovano s sklicem današnje seje. Poročilo poda Irena Horvat
Rimele.
Sledi razprava:
Po kateri občinski svet predlaga, da se zavezanka za Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča ga. Petrinjak izloči iz baze podatkov za leto 2009, obveznost poravna Občina
Zavrč, glede na to, da se zavezanka nahaja v domu za starejše občane in je na nepremičnini
že zaznamba (stanje v zemljiški knjigi) na podlagi katere se nepremičnina ne more odtujiti.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: NIHČE
AD 6/B: Potrditev inventurne komisije
Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave. Pove kdo so bili imenovani v inventurno
komisijo leta 2008. Občinski svet sprejme sklep, da komisija ostane nespremenjena in jo tako
sestavljajo; Peter Vesenjak, Dušan Bratuša in Franc Vaupotič.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: NIHČE
SKLEP: V inventurno komisijo so imenovani naslednji člani; Peter Vesenjak, Dušan
Bratuša in Franc Vaupotič.
AD6/C: Predlog za odpis terjatev
Gradivo je bilo članom občinskega sveta posredovano skupaj z vabilom za današnjo sejo.
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Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave.
Dne 25.11. 2007 smo prejeli dopis poslovalnice Mesarije Kokol s katerim so nas obvestili, da
bo z dne 01.11. 2007 prenehala poslovati njihova poslovalnica v naših prostorih na lokaciji
Goričak 7.
Na svoji deseti redni seji dne 03. decembra 2007 je občinski svet občine Zavrč sprejel sklep,
da se ustanovi komisija, ki bo poskrbela za predajo in zaprtje prostora. Najemnina bi se
plačevala, dokler je prostor bil zaseden in ni bila opravljena predaja. V komisijo so bili
imenovani P. Vesenjak, F. Kelc in J. Lorbek.
Iz zapisnika o predaji prostorov izhaja, da je bivši najemnik podal predlog, da se bi
najemnina prenehala plačevati z dnem zaprtja poslovalnice. Glede na to, da sta bila izdana še
računa za najemnino za mesec november in december 2007 kar skupaj znaša 277,84€
strokovna služba občinske uprave predlaga občinskemu svetu, da se terjatev odpiše.
Predlog je podan v razpravo.
Po razpravi občinski svet sprejme naslednje;
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: NIHČE
SKLEP: Na podlagi 82. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04),
Občinski svet občine Zavrč potrjuje, da se terjatve, ki izhaja iz izstavljenega računa št.
00000484 najemnina poslovnih prostorov za mesec november 2007 v višini 138,92€ in
račun št. 00000485 najemnina poslovnih prostorov za mesec december 2007 v višini
138,92€ najemniku Mesarija KOKOL, odpišejo.

AD 6/Č: Modernizacija ceste Zeletina – Belski Vrh – Gradec
Obrazložitev poda Danica Bratuša. Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila
stranka g. Fakin, ki bi želela, da se mu del sofinanciranja za modernizacijo ceste Zeletina –
Belski Vrh – Gradec zmanjša.
Občinski svet, predlaga, da se skliče gradbeni odbor, ki je imenovan in se o primeru Fakin
odločijo člani odbora, saj sredstva zbrana po pogodbah še vedno ne dosegajo
dogovorjenega oz. pogojenega zneska.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: NIHČE
AD 6/D: Deponija posipnega materiala pri farmi Majcenovič (Slavko Kokot)
Sprašuje, kako je z deponijo posipnega materiala pri farmi Majcenovič, saj je sol raztrošena
po blatu. Meni, da bi bilo prav, da se deponija sanira in se posipni material skladišči na
plato. Odgovor poda predsednik odbora za gospodarstvo g. Janko, in sicer pove, da so se za
prestavitev deponije odločili Majcenovičevi sami. Stanje si bo ogledal in se bo uredila tako
kot je potrebno.
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AD 6/E: informacija – Investicija izgradnje doma starejših občanov (Irena Horvat Rimele)
Obrazložitev poda tajnica občinske uprave;
Občinski svet obvesti, da se je na sedežu občine oglasila predstavnica podjetja INTERIM
d.o.o. s projektom za izgradnjo doma starejših občanov. Omenjeno podjetje potrebuje izjavo
občine, da soglaša s navedenim projektom. Izjavo potrebujejo kot prilogo vlogi na razpis za
pridobitev koncesije s strani Ministrstva za socialno delo.
Občinski svet predlaga, da za podpis izjave pooblašča župana g. Mirana VUKA.
Navzočih: 7 članov občinskega sveta
ZA: 7
PROTI: NIHČE

AD 7: Razno
Pri točki razno ni bilo razprave.
Seja zaključena ob 20,00 uri.
Zapisala: Lidija Domjan
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