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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
23. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 8. marca 2018, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Marjan Marič, Branko
Ferenčak, Elizabeta Grabnar, Vladimir Balažic, Jožef Maučec
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Anita Čeh
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan, Marija Zver
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem 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 22. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2018 – prva obravnava
3. Vloga za izdajo sklepa za objavo vpisa novincev in oblikovanju števila oddelkov v
Vrtcu Mavrica Odranci za šol. leto 2018/2019
4. Posebna olajšava pri plačilu vrtca »stanovanjski kredit« za leto 2018 – popravek
sklepa
5. Prošnja za podaljšanje koncesijske pogodbe za opravljanje polivalentne
patronažne dejavnosti v Občini Odranci – Erika Gaber Horvat
6. Vloga za izdajo soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2018 –
Pomurske lekarne
7. Terminski plan sej Občinskega sveta Občine Odranci za leto 2018
8. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 22. seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 153-23/2018
Potrdi se zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2018 – prva obravnava
Župan razloži svetnikom postopek sprejetja proračuna. Po zakonodaji se proračun občine
sprejema v dveh obravnavah.
Po Poslovniku Občinskega sveta se na seji predstavi Predlog o proračunu – prva obravnava.
Opravi se splošna razprava o predlogu proračuna in se sprejme sklep, da se da predlog
proračuna v javno razpravo ter se določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo
vanj in posredujejo pripombe.
Župan pove, da je v letu 2018 predlog proračuna višji, kot je bil prejšnja leta. To pa zaradi
načrtovanih projektov iz EU sredstev (sanacija ČN, Komasacija in Prekmurska hiša).
V okviru predstavitve je računovodkinja Marija Zver predstavila:
- predlog proračuna z obrazložitvami po splošnem delu,
- načrt razvojnih programov,
- kadrovski načrt za leto 2017.
Konto
70
71
72
73
74

Naziv
PRIHODKI PRORAČUNA
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
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ZNESEK
2.666.942,00
1.001.976,00
175.412,00
0,00
0,00
1.489.554,00

Delež
100
37,57
6,58
0
0
55,85

2.954.936,73
749.493,73
591.822,00
1.603.179,00
10.442,00

100
25,36
20,03
54,25
0,35

Po predstavitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 154-23/2018
1.
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2018.
2.
Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2018 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Odranci, in sicer od 9. do 23.
marca 2018.
3.
V času javne razprave od 9. do 23. marca 2018 obravnavajo predlog proračuna delovna
telesa sveta ter zainteresirana javnost.
4.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne
razprave in sicer od 9. do 23. marca 2018.
5.
Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani
občine http://www.obcina.odranci.si pod rubriko obvestila.
6.
Ta sklep velja takoj.
Ad. 3. Vloga za izdajo sklepa za objavo vpisa novincev in oblikovanju števila oddelkov v
Vrtcu Mavrica Odranci za šol. leto 2018/2019
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil z vlogo OŠ Odranci, dopisom župana za
dopolnitev vloge in dopolnitvijo vloge glede izdaje sklepa za objavo vpisa novincev in k
oblikovanju števila oddelkov v Vrtcu Mavrica. Svetnik Branko Ferenčak je na kratko
predstavil županu in ostalim dogajanje na sejah Sveta zavoda OŠ Odranci. Iz poslanega
gradiva s strani OŠ Odranci ni mogoče razbrati, koliko bi znašala ocenjena vrednost
ekonomske cene za 3,5 oddelke in 4 oddelke.
Po daljši diskusiji so svetniki mnenja, da se oblikuje sklep, da se za šol. leto 2018/2019 potrdi
oblikovanje 3,5 oddelkov. Če pa bi ekonomska cena in ekonomičnost poslovanja vrtca bila
ugodnejša za 4 polne oddelke kot za 3,5, se lahko oblikujejo 4 oddelki.

SKLEP št. 155-23/2018
Na podlagi vloge OŠ Odranci št. 014-1/2018-1 z dne 10.1.2018 in dopolnitve vloge št. 0141/2017-20 z dne 9.2.2018 za izdajo sklepa za objavo vpisa novincev in k oblikovanju
števila oddelkov v Vrtcu Mavrica za šolsko leto 2018/2019, Občinski svet Občine
Odranci potrjuje oblikovanje 3,5 oddelkov.
V primeru, da bi ekonomska cena in ekonomičnost poslovanja vrtca bila ugodnejša za 4
polne oddelke kot za 3,5, se lahko oblikujejo 4 oddelki.
Javni zavod OŠ Odranci mora pred dokončno odločitvijo o oblikovanju 4-ih oddelkov
Občini Odranci priložiti dokazano utemeljitev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 4. Posebna olajšava pri plačilu vrtca »stanovanjski kredit« za leto 2018 – popravek
sklepa
Podsekretarka Tadeja Gostan seznani svetnike, da je Nadzorni odbor Občine Odranci dne
14.2.2018 opravil nadzor pri priznanju olajšave pri plačilu vrtca zaradi stanovanjskega
kredita. Dne 21.02.2018 smo na Občinsko upravo prejeli osnutek poročila Nadzornega
odbora, kjer je ugotovljeno, da trije upravičenci niso priložili pogodbe za stanovanjski namen,
oz. so priložili potrošniško pogodbo z računi, ki so jih porabili za gradnjo, oz. adaptacijo hiše.
Nadzorni odbor priporoča, da se sklep ustrezno oblikuje, da bodo lahko olajšavo uveljavili
starši s potrošniškim kreditom, s priloženimi dokazili namena porabe.
Župan predlaga svetnikom sprejetje novega sklepa in sicer:

SKLEP št. 156-23/2018
V Občini Odranci se staršem za plačilo programov vrtca, ki imajo obveznosti po
kreditu, upošteva posebna olajšava, in sicer se cena plačila vrtca zmanjša za 20% istega
plačilnega razreda.
Olajšava se upošteva samo za stanovanjski namen.
V primeru, da gre za potrošniški kredit, je potrebno k pogodbi priložiti kopije računov,
iz katerih je razvidno, da je bil kredit porabljen za stanovanjski namen.
Ta sklep se uporablja od 9.3.2018 do 31.12.2018. Z dnem veljave tega sklepa preneha
veljati sklep št. 146-21/2017 z dne 20.12.2017.
Ta sklep se skupaj s pozivom staršem o predložitvi morebitnih pogodb objavi na oglasni
deski osnovne šole in vrtca.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Prošnja za podaljšanje koncesijske pogodbe za opravljanje polivalentne
patronažne dejavnosti v Občini Odranci – Erika Gaber Horvat
Podsekretarka Tadeja Gostan seznani svetnike, da je bilo pri pregledu podeljenih koncesij
ugotovljeno, da je Občinski svet Občine Odranci podelil koncesijo ga. Eriki Gaber Horvat za
opravljanje zasebne polivalentne patronažne dejavnosti, z odločbo za čas 5 let. Pogodba, ki je
bila izdana po preteku pravnega pouka odločbe pa je bila sklenjena za nedoločen čas. Zato
smo ga. Gaber Horvat zaprosili za ponovno vložitev in obnovo postopka.
Župan predlaga da se odpravi napaka in se omenjeni podeli koncesija za dobo 10 let.

SKLEP št. 157-23/2018
Občinski svet Občine Odranci soglaša Občinski svet Občine Odranci soglaša, da se Eriki
Gaber Horvat, dipl. medicinski sestri iz Turnišča, Ob potoku 12, 9224 Turnišče, podeli
koncesija za opravljanje zasebne polivalentne patronažne dejavnosti (patronažne službe
na domu) v Občini Odranci, za dobo 10 let, od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 6. Vloga za izdajo soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2018 –
Pomurske lekarne
Svetnica Ivanka Tompa seznani svetnike, da je Svet zavoda Pomurske lekarne ponovno
odločal o direktorju in je ponovno potrdil g. Ivana Zajca. Prav tako je Svet potrdil Program
dela in finančni načrt za leto 2018, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga potrdi.
Župan je dal v potrditev:

SKLEP št. 158-23/2018
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
Program dela in finančni načrt Javnemu zavodu Pomurske lekarne Murska Sobota za
leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Terminski plan sej Občinskega sveta Občine Odranci za leto 2018
Podsekretarka Tadeja Gostan pove, da je bilo v okviru inšpekcijskega nadzora MJU, aprila
2017, ugotovljeno, da Občinski svet nima sprejetega terminskega plana sej kot veleva 20. člen
Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci.
Župan predlaga sprejetje okvirnega terminskega plana:

SKLEP št. 159-23/2017
Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Odranci v letu 2018:
Seje Občinskega sveta Občine Odranci bodo potekale enkrat mesečno, v popoldanskih
urah, v sejni sobi Občine Odranci, razen v času počitnic (julij – avgust), ko seje niso
predvidene.
V primeru nujne zadeve se skliče izredna oz. dopisna seja.
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Odranci ni predvidena.
Ta akt prične veljati s sprejetjem na Občinskem svetu Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 8. Razno
Žarni zid - župan
Župan seznani svetnike z nameravano gradnjo žarnih zidov na pokopališču. Pove, da se bo
pred izdelavo potrebno odločiti glede barve kamna, zasnovati primeren način označevanja
posameznega mesta za žare in določiti tipologijo ter barvo napisa na kamniti žarni plošči.
Prošnja občanke Tamare Zver za opravljanje strokovnega izpita v Vrtcu Mavrica
Odranci
Župan in svetniki se seznanijo s prošnjo občanke Tamare Zver, glede opravljanja strokovnega
izpit v Vrtcu Mavrica Odranci. V prošnji je navedeno, da 5 mesečno zaposlitev v celoti
financira MIZŠ, kar je tudi pogoj za opravljanje strokovnega izpita. Na župana se obrača s
prošnjo, da posreduje pri ravnatelju. Sama je že večkrat poskusila sam, ampak vedno rez
posluha. Edini pogoj ki mora biti izpolnjen je zaposlitev 1 meseca po opravljenem
strokovnem izpitu.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:

SKLEP št. 160-23/2017
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s prošnjo občanke Tamare Zver iz Kovaške
ul. 10, zaradi opravljanja strokovnega izpita v Vrtcu Mavrica Odranci. V primeru, da
bo navedena opravljala 5 - mesečno usposabljanje, ki ga financira MIZŠ, bo Občina
Odranci zagotovila sredstva za 1 - mesečno zaposlitev po preteku usposabljanja v okviru
MIZŠ, kar je pogoj razpisne dokumentacije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Odbor za razdelitev sredstev Carthago – Branko Ferenčak
Svetnik Branko Ferenčak seznani svetnike, da se je odbor sestal in ponovno preučil vloge
glede razdelitve sredstev, ki jih je namenilo podjetje Carthago za društva. Sredstva v znesku
20.000 EUR v letu niso bila razdeljena, zato se v letu 2018 razdeli med društva 40.000 EUR.
Odbor predlaga županu in občinskemu svetu naslednjo razdelitev:
- 10.000 EUR za dokončanje prostora za piknike, ki ga bodo lahko koristila vsa društva,
- 12.000 EUR za PGD Odranci (nakup kombija za prevoz moštva),
- 8.000 EUR za ŠRD Odranci (nakup črpalk in dokončanje ribiške brunarice)
- 10.000 EUR za NK Odranci (nabavo rekvizitov, opreme ter za razvoj mlajših selekcij).
Tožba vodovod – Branko Ferenčak
Svetnik Branko Ferenčak vpraša župana kako poteka tožba glede vodovoda. Župan seznani
svetnike, da je tožba vložena in se zaenkrat še nič ne dogaja.
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Svetnica Ivanka Tompa je izpostavila, da si Društvo upokojencev želi prostor za kegljanje
na vrvici, da bi se lahko udeležili tekmovanj. Okoliška društva že imajo takšna igrala. Župan
pove, da se bo takšno igralo uredilo pri ribiškem domu iz proračunskih sredstev.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.

Seja je bila končana ob 19.45 uri.
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