-priloga k tč. 1-

OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
5. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 26. maja 2015, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Anita Kociper, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Predsednica Nadzornega odbora: Mateja Zadravec
- Tadeja Gostan, poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver, računovodja VI
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem 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 4. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2014
- Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2014
- Poročilo inventurne komisije za leto 2014
3. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu Mavrica za
šolsko leto 2015/16
- Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci,
- Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest,
- Soglasje za fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih
4. Sklep za podelitev priznanja – častni občan za leto 2015
5. Soglasja k sklepom zavoda – Zdravstveni dom Lendava
- Letno poročilo 2014
- Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2015
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 4. redne seje občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 28-5/2015
Potrdi se zapisnik 4. redne seje občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2014
- Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2014
- Poročilo inventurne komisije za leto 2014
Konto
70
71
72
74
78

Naziv
PRIHODKI PRORAČUNA
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
PREJETA SREDSTVA IZ EU

Znesek
2.503.489,87
936.927,36
376.140,56
32.726,20
1.120.195,75
37.500,00

Delež
100
37,42
15,02
1,31
44,75
1,5

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.583.127,91
425.654,76
490.148,42
1.663.911,77
3.412,96

100
16,48
18,97
64,41
0,13

Župan na kratko povzame zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014, in preda
besedo računovodkinji, ki predstavi splošni del ZK proračuna 2014. Pove, da so bili v letu
2014 prihodki realizirani v višini 2.503.489,87 EUR, odhodki pa 2.583.127,91 EUR. Nato
predstavi posamezne konte.
Jožef Maučec, se strinja z zaključnim računom, prav tako ostali svetniki in svetnice.
-

Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2014

Župan k besedi povabi predsednico nadzornega odbora Matejo Zadravec.
Predsednica NO Mateja Zadravec pove, da se je NO sestal dne 12.05.2015. Cilj je bil
pregledati Zaključni račun ter podati mnenje.
Člani NO pri gospodarjenju s premičnim in nepremičnim premoženjem v Občini Odranci niso
odkrili nepravilnosti, zato NO izreka pozitivno mnenje za leto 2014.
 Poročilo inventurne komisije za leto 2014
Inventurna komisija v sestavi Zadravec Silvester, Kociper Slavko in Gostan Tadeja je dne
30.01.2015 popisala drobni inventar, osnovna sredstva ter terjatve do kupcev in obveznosti do
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dobaviteljev, finančna sredstva v blagajni ter na računih, terjatve za sredstva dana v
upravljanje ter dolgoročne kapitalske naložbe po seznamu.
Po končani predstaviti je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 29-5/2015
Potrdi se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2014 v
predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 30-5/2015
Sprejme se poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto
2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 31-5/2015
Sprejme se poročilo inventurne komisije za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.3. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu Mavrica za šolsko
leto 2015/16
-Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci
-Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest
-Soglasje za fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih
Poslovna sekretarka VII/2 Tadeja Gostan pove, da smo s strani OŠ Odranci dne 24.4.2015
prejeli dopis in sicer obravnavo zgoraj omenjenih soglasij. Kot je razbrati iz dopisa so opravili
vpis v vrtec in za šol leto 2015/16 je vpisanih 63 otrok in na podlagi vpisa so oblikovali 4
oddelkov, dva oddelka prvega starostnega obdobja ter dva oddelka drugega starostnega
obdobja.
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Po predstavitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 32-5/2015
Na podlagi vpisa otrok novincev za šolsko leto 2015/16 Občinski svet Občine Odranci
potrjuje organizacijo štirih oddelkov v vrtcu Mavrica Odranci.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predlagano sistemizacijo delovnih mest v vrtcu
Mavrica za šol. leto 2015/16.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Sklep za podelitev priznanja – častni občan za leto 2015
Župan pove svetnikom, da bo dne 28.6.2015 naš rojak Štefan Ferenčak imel v odranski cerkvi
zlato mašo, ki pomeni tudi 50 let opravljanja duhovniške službe. Ker si je gospod Ferenčak v
vmesnem času pridobil tudi akademska naziva magister in doktor znanosti in ker je v tem
času napisal mnoga znanstvena dela predlagam Občinskemu svetu Občine Odranci, da podeli
dr. Štefanu Ferenčaku naziv častni občan.
Svetnice in svetniki se strinjajo z županovim predlogom, zato župan da na glasovanje
naslednji sklep:

SKLEP št. 33-5/2015
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep za podelitev priznanja Občine Odranci za
leto 2015.
V letu 2015 se podeli:
naziv častni občan, ki ga prejme dr. Štefan A. Ferenčak.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Soglasja k sklepom zavoda – Zdravstveni dom Lendava
- Letno poročilo 2014
- Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2015
Svetnica Ivanka Tompa – članica Sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Lendava podrobneje
prestavi letno poročilo 2014 ter program dela za leto 2015. V letu 2014 so spremljali
zadovoljstvo pacientov (ocena 4,4), kar je zelo dobro. Izpostavi medicina dela, ki je bolj
prazna, imajo najboljši klinični laboratorij, prenovili so spodnjo etažo, nabavili rentgen. V
bodoče si želijo nabaviti dvigalo za invalide. Pohvali delo ZD Lendava, zato predlaga
občinskemu svetu da se sklep sprejme.
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SKLEP št. 34-5/2015
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
- Letno poročilo Zdravstvenega doma Lendava za leto 2014,
- Program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Lendava za leto 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.6. Razno
Igrišče – Marjan Marič
Svetnik Marjana Mariča opozori župana na širjenje KK Bula. Parcela namreč postaja
premajhna za oba kluba, ker je bila namenjena za pomožno igrišče. Apelira na župana, da se
najde rešitev, ki bo zadovoljila oba kluba.
Meteorne vode – Vladimir Balažic
Župan pove, da se čaka na razpis, ki bo v jeseni.
Pločniki – Branko Ferenčak
Župan pove, da bodo po 10. juniju prišli delavci, ki bodo dokončno asfaltirali še
nedokončano.
Čistilna akcija, Ivanec – Ivanka Tompa
Svetnica Ivanka Tompa seznani ostale svetnike z odpadom po obronkih vasi. Kljub zbirnemu
centru (brezplačni sprejem odpadkov), nekateri odlagajo odpadke v naravo.
Pove še tudi, da se je z odranskimi folkloristi udeležila nastopa v Ivancu (Hrvaška) in da jih je
sprejel tamkajšnji župan.
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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