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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
14. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek 10.12.2012 ob 17.00 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
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Prisotni predstavniki medijev: Silva Eöry (Večer), Simona Roudi (Pomurec.com)
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 13. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2013 – prva
obravnava
3. Vstop Občine Odranci v lastništvo podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava in
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava
4. Predlog znižanja ekonomske cene v vrtcu Mavrica
5. Sklep za posebno olajšavo za plačilo vrtca – stanovanjski kredit
6. Imenovanje člana sveta zavoda – Pomurske lekarne Murska Sobota
7. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 13. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 89-14/2012
Potrdi se zapisnik 13. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2013 – prva obravnava
Župan predstavi predlog splošnega dela proračuna Občine Odranci za leto 2013. Prihodki so
načrtovani v znesku 2.922.850,00 EUR, odhodki pa v znesku 3.676.750,00 EUR.
PRIHODKI – 2.922.850,00 EUR
70 -davčni prihodki (924.477,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 867.331,00 EUR)
703 -davki na premoženje (48.945,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (8.201,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (244.898,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (22.800,00 EUR)
711 -takse in pristojbine (380,00 EUR)
712 –denarne kazni (600,00 EUR)
713 –Prihodki od prodaje blaga in storitev (500,00 EUR)
714 -drugi nedavčni prihodki (220.618,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (100.300,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (300,00 EUR)
722 -prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (100.000,00 EUR)
74 -transferni prihodki (1.653.175,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (305.006,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUR(1.348.169,00
EUR)
ODHODKI – 3.676.750,00 EUR
40 -tekoči odhodki (560.232,00 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (136.082,00 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (22.017,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (337.387,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (20.500,00 EUR)
409 - rezerve (44.246,00 EUR)
41 -tekoči transferi (496.979,00 EUR)
410 -subvencije (11.000,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (306.050,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (53.368,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (126.561,00 EUR)
42 -investicijski odhodki (2.609.509,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (2.609.509,00 EUR)
43 -investicijski transferi (10.030,00 EUR)
431 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (2.200,00 EUR)
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432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (7.830,00 EUR)
44 - dana posojila in povečanje kapit. deležev (10.000,00 EUR)
441 – povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb (10.000,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (56.100,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (56.100,00 EUR)
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 90-14/2012
1.
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2013.
2.
Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2013 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Odranci, in sicer od 11.
decembra do 25. decembra 2012.
3.
V času javne razprave od 11. decembra 2012 do 25. decembra 2012 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 11. decembra do 25. decembra 2012.
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. Vstop Občine Odranci v lastništvo podjetja EKO-PARK d.o.o. in Odlok o
ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – hitri postopek
Župan razloži svetnikom zakaj Občina Odranci vstopa v lastništvo podjetja EKO –PARK
d.o.o. Lendava. Pove, da je eden od pogojev za vložitev vloge za financiranje projekta
pomurski vodovod-sistem A, ki bo zgrajen iz državnih in evropskih sredstev, da občine
predvidijo samo enega upravljalca. Vstop v lastništvo EKO-PARKA d.o.o. je možen na dva
načina: s prenosom deleža zgradbe TLP Lendava in z denarnim vložkom.
Svetnikom predlaga, da se kot vložek v EKO-PARK odobri denarni vložek v znesku
10.000,00 EUR.
Župan istočasno predstavi Odlok o ustanovitvi EKO-PARKA d.o.o. v predloženi obliki.
Po končani predstavitvi župan poda v sprejem naslednja sklepa:
SKLEP št. 91-14/2012
Občinski svet potrdi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava v
predloženi obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP št. 92-14/2012
Občinski svet Občine Odranci sprejeme sklep, da se javnemu podjetju EKO-PARK
d.o.o. iz Lendave - upravljalcu Pomurskega vodovoda – sistema A nameni denarni
vložek v znesku 10.000,00 EUR, ki je 2,5 krat manjši kot delež ocenjene vrednosti
zgradbe TLP 10. Delež zgradbe TLP 10 bo občina poskušala prodati sedanjemu
najemniku EKO-PARK d.o.o..
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Predlog znižanja ekonomske cene v vrtcu Mavrica
Poslovna sekretarka VII/2 Tadeja Gostan predstavi dopis OŠ Odranci in sicer predlog
znižanja ekonomske cene v vrtcu Mavrica. Zmanjšanje cene ugotavljajo na osnovi zmanjšanja
plač in prejemkov, ki pripadajo delavcu po predpisih po delovno pravnih razmerjih.
Predlagana ekonomska cena je korigirana za 3,8%.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 93-14/2012
Občinski svet občine Odranci potrjuje predlagano ekonomsko ceno za naslednje
programe, od 1.1.2013 naprej in sicer:
I. starostno obdobje, dnevni program 385,75 €
II. starostno obdobje, dnevni program 335,82 €
II. starostno obdobje, poldnevni 302,23 €
kombinirani oddelek, dnevni program 357,15 €
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Sklep za posebno olajšavo za plačilo vrtca – stanovanjski kredit
Župan pove, da se je od 1.4.2012 do 31.12.2012 posebna olajšava pri plačilu vrtca –
stanovanjski kredit za 20% istega plačilnega razreda upoštevala 21 družinam (upošteval se je
1 otrok).
Olajšava je proračun Občine Odranci v letu 2012 bremenila v znesku 3.960,00 EUR, kar je
knjiženo skupaj z ostalimi vv storitvami na proračunski postavki 19001, konto 411921.
V nadaljevanju je pripravljen osnutek sklepa, ki bi veljal od 1.1.2013.
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Svetniki so soglasno potrdili naslednji sklep:
SKLEP št. 94-14/2012
V Občini Odranci se staršem za plačilo programov vrtca, ki imajo obveznosti po
stanovanjskem kreditu, upošteva posebna olajšava, in sicer se cena plačila vrtca
zmanjša za 20% istega plačilnega razreda.
Ta sklep se uporablja od 01.01.2013 in velja do 31.12.2013.
Ta sklep se skupaj s pozivom staršem o predložitvi morebitnih pogodb za stanovanjske
kredite objavi na oglasni deski osnovne šole in vrtca.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Imenovanje člana sveta zavoda - Pomurske lekarne Murska Sobota
Župan seznani svetnike da konec meseca februarja 2013 poteče štiriletni mandat svetu zavoda
Pomurske lekarne Murska sobota. Članica v svetu je ga. Ivanka Tompa, zato župan predlaga,
da se jo ponovno izvoli v novi mandat.
Svetniki so soglasno potrdili naslednji sklep:
SKLEP št. 95-14/2012
V Svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje Ivanka Tompa,
Ulica Štefana Kovača 35, Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4 Razno
-

Zvočna tipka za slepe (Elizabeta Grabnar)

-

Snežni koli cesta Melinci (Vladimir Balažic)

-

Občinski kombi (Marjan Marič)

Svetnica Elizabeta Grabnar sprašuje ali bi bilo mogoče, da se na semaforju namesti zvočna
tipka za slepe?
Župan podpira pobudo in pove, da se bomo posvetovali s pristojnimi upravljalci semaforja.
Vladimir Balažic vpraša ali se bodo namestili snežni koli na cesti Odranci – BistricaMelinci?
Župan pove, da ne.
Marjan Marič vpraša ali se lahko uporablja nov občinski kombi za društvene namene.
Župan mu potrdi, da je nov kombi usposobljen za vožnjo. Problem je v skrbniku – šoferju, ki
ga moramo določiti ter nabaviti tahografe ter ostale dokumente za prevoz otrok.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 18.40 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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