OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
13. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek 04.10.2012 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), 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 12. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2012
3. Obravnava in sprejem –
 Rebalansa proračuna Občine Odranci za leto 2012 - 1
4. Začetek postopka komasacije kmetijskih zemljišč v k.o. Odranci
5. Potrditev opredelitve tržne dejavnosti zavoda OŠ Odranci
6. Soglasje za člana državnega sveta – Marjan Maučec, Alojz Glavač,
Marjan Kardinar
7. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 12. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 83-13/2012
Potrdi se zapisnik 12. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci za I. polletje 2012
Župan seznani svetnike s poročilom o realizaciji proračuna za I. polletje 2012. Pove, da so
bili prihodki realizirani le 30,2%, kjer je največji izpad prihodkov pri prihodkih od prodaje
zemljišč in neopredmetenih sredstev (100%), pri transfernih prihodkih iz drugih JF institucij
(99,8%), in pri prejetih sredstev iz državnega proračuna ter sredstev proračuna EU (100%).
Odhodki so bili realizirani sorazmerno nizko (20,1%). Razlog je v glavnem izpad investicij v
I. polletju.
Župan odpre razpravo.
Predsednik NO Branko Ferenčak pove, da se je NO sestal in pregledal realizacijo proračuna
za I. polletje, ki je prav tako ugotovil nizko realizacijo proračuna, ni pa ugotovil nobenih
nepravilnosti.
Ivanka Tompa sprašuje, kako je z ureditvijo ribiškega doma.
Župan odgovori, da je izdatek za Ribiško društvo nerealiziran, zaradi problematike z
zemljišči.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 84-13/2012
Občinski svet Občine Odranci sprejme poročilo o realizaciji proračuna Občine Odranci
za I. polletje 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Obravnava in sprejem
 Rebalansa proračuna Občine Odranci za leto 2012 - 1
Računovodkinja Marija Zver predstavi splošni del rebalansa proračuna Občine Odranci za
leto 2012. Prihodki se zmanjšajo skupno za 388.353,00 EUR oz. 19,3% in znašajo
1.627.248,00 EUR.
Odhodki se zmanjšajo za 588.353,00 EUR oz. 19,5% in bodo z rebalansom znašali
2.434.138,00.
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PRIHODKI – 1.627.248,00 EUR
70 -davčni prihodki (962.103,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 905.040,00 EUR)
703 -davki na premoženje (48.540,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (8.523,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (255.391,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (40.550,00 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 (213.361,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (300.600,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (600,00 EUR)
722 -prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (300.000,00 EUR)
74 -transferni prihodki (109.154,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (91.237,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUR(17.917,00
EUR)
ODHODKI – 3.022.491,98 EUR
40 -tekoči odhodki (2573.437,98 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (129.535,000 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (21.749,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (399.549,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (5.700,00 EUR)
409 - rezerve (16.904,98 EUR)
41 -tekoči transferi (597.702,00 EUR)
410 -subvencije (18.000,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (364.230,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (63.328,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (152.144,00 EUR)
42 -investicijski odhodki (1.211.101,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (1.211.101,00 EUR)
43 -investicijski transferi (51.898,00 EUR)
431 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (12.150,00 EUR)
432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (39.748,00 EUR)
50 -zadolževanje (700.000,00 EUR)
500 - domače zadolževanje (700.000,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (6.100,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (6.100,00 EUR)
Po končani prestavitvi župan odpre razpravo.
Župan razloži svetnikom postopek zadolževanja za Širokopasovno omrežje, da si ne bi
bodočo investicijo napačno predstavljali. Po odločbi evropskih sredstev moramo investicijo
najprej zgraditi in potem vložiti enkraten zahtevek za 100% vračilo teh sredstev. Ker pa bo
potrebno investicijo dokončati do oktobra 2013, se moramo kratkoročno zadolžiti, da
zgradimo širokopasovno omrežje, ki je nujno potrebno za našo občino.
Prav tako se bomo zadolžili za investicijo izgradnje vrtca.
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V nadaljevanju so svetniki postavili več vprašanj, katere jim je župan odgovarjal.
Ivanka Tompa (kolesarska steza do Bistrice, brezplačna pravna pomoč, popravki mlin,
krvodajalski avtobus, nezavarovani občani),
Vladimir Balažic (DOŠ II – materialni stroški),
Elizabeta Grabnar ( plato za odpadke),
Vladimir Balažic (selitev občanov v cenejše domove ostarele).
Po končani razpravi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 85-13/2012
Občinski svet Občine Odranci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za
leto 2012 v predlagani vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Začetek postopka komasacije kmetijskih zemljišč v k.o. Odranci
Župan predstavi začetek postopka komasacije. Seznani svetnike, da smo pri pooblaščeni
inštituciji naročili izdelavo dokumentacije potrebne za začetek komasacije. Predvideva se, da
bo občina vložila zahtevek za postopek komasacije v oktobru 2012 in da bo sklep UE o
uvedbi komasacije pravnomočen v roku treh mesecev od vložitev zahtevka. Za komasacijo se
bo občina prijavila na naslednji razpis ministrstva za kmetijstvo, ki financira 100% neto
vrednosti investicije, občina pa mora za ta projekt zagotoviti 20%, kar predstavlja DDV.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 86-13/2012
Občinski svet Občine Odranci potrjuje začetek uvedbe komasacije kmetijskih zemljišč
na področju k.o. Odranci. Stroške komasacije bo občina zagotovila iz razpisa in prijave
Ministrstva za kmetijstvo za financiranje komasacij, DDV pa bo občina pokrila iz
sredstev občinskega proračuna.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Potrditev opredelitve tržne dejavnosti zavoda OŠ Odranci
Poslovna sekretarka Tadeja Gostan predstavi dopis OŠ Odranci, v katerem prosijo za presojo
mnenja in izdajo soglasja ter sklepov k opredelitvi izvajanja tržne dejavnosti ter potrditvi
predlaganih sodil za delitev stroškov med javno in tržno dejavnostjo.
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Po predstavitvi je župan dal v potrditev:
SKLEP št. 87-13/2012
1.
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje Javnemu zavodu OŠ Odranci k opredelitvi
izvajanja tržne dejavnosti in potrjuje predlagana sodila za delitev stroškov med javno in
tržno dejavnostjo.
2.
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Ur.l. RS št. 74/2011, z dne 23.9.2011) so
opredeljene registrirane dejavnosti. V zavodu OŠ Odranci spada med tržno dejavnost le
»Storitev menz (M/55.51)«.
3.
Sodila za delitev stroškov med javno in tržno dejavnostjo bodo uporabili izračunan
delež v % od skupnih prihodkov zavoda .
4.
Ta sklep velja z dnem sprejema.

Ad. 6. Soglasje za člana državnega sveta RS – Marjan Maučec, Alojz Glavač, Marjan
Kardinar
Župan seznani svetnike s kandidaturami za člane državnega sveta RS. Prejeli smo tri prošnje
za obravnavo na občinski seji in sicer od Marjana Maučeca, Alojza Glavača in Marjana
Kardinara.
Svetniki so mnenja, da se za kandidata za člana državnega svet RS predlaga Marjana
Maučeca, Gančani 80, 9231 Beltinci.
SKLEP št. 88-13/2012
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje kandidatu za člana državnega sveta RS
Marjanu Maučecu, Gančani 80, 9231 Beltinci.
Za elektorja se imenuje svetnik Ciril Kavaš.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4 Razno
-

Obdarovanje otrok iz Vrtca Mavrica (Elizabeta Grabnar)

-

Usedanje mosta na Črncu (Vladimir Balažic)

-

Leseni mostiček na Mladinski ulici (Ivan Smolko)

-

Cesta Odranci – Beltinci ( Vladimir Balažic)

-

Vrv na igralu ob trim stezi (Vladimir Balažic)
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-

Jame na pločniku (Ivan Smolko)

Svetnica Elizabeta Grabnar sprašuje ali bo občina pokrila stroške novoletnega obdarovanja
otrok iz vrtca.
Župan pove, da se bomo posvetovali z ravnateljico.
Vladimir Balažic pove, da je opazil usedanje starega mosta čez Črnec.
Ivan Smolko opozarja na reže na lesenem mostičku (Mladinska ulica) in jame na pločnikih ob
glavni cesti, katere so nevarne za kolesarje.
Svetnika Vladimirja Balažica zanima, kdo je odgovoren za cesto Odranci – Beltinci. Že tako
je bila uničena, sedaj po popravkih pa je še hujše. Prav tako opozori župana, da je pretrgana
vrv na igralu ob trim stezi.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.15 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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