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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
18. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek 28.05.2013 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, Marjan Marič, Ivan Smolko in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Član nadzornega odbora: Simon Hozjan
- Prisotni predstavniki medijev: /
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 17. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci
za leto 2012
 Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za
leto 2012,
 Poročilo inventurne komisije za leto 2012,
 Sklep o odpisu terjatev (Gidgrad d.d., Plastična embalaža Šafarič d.o.o.).
3. Obravnava in sprejem –
 Rebalansa proračuna Občine Odranci za leto 2013 - 1
4. Potrditev Investicijskega programa »Oskrba s pitno vodo Pomurja –
sistem A«
5. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu
Mavrica za šolsko leto 2013/14
 Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci,
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 Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest,
 Soglasje za fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih.
6. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Ljudske univerze v
Lendavi
7. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine
Odranci za leto 2013
8. Razno
-

Konvencija županov

-

Oddaja v najem parcele v obrtni coni Kamenice

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad.1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 17. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 108-18/2013
Potrdi se zapisnik 17. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2012
 Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za
leto 2012,
 Poročilo inventurne komisije za leto 2012,
 Sklep o odpisu terjatev (Gidgrad d.d., Plastična embalaža Šafarič d.o.o.).
Župan preda besedo računovodkinji Mariji Zver, ki predstavi zaključni račun - splošni del. V
letu 2012 so bili skupni prihodki realizirani v višini 1.219.003,48 EUR, kar je za 796.597,52
EUR manj od načrtovanih oz. 89,20% načrtovanih prihodkov. Skupni odhodki so bili
planirani v višini 2.434.138,98 EUR, realizirani pa v višini 1.333.936,38 EUR, kar je 54,80%
načrtovanih.
Član NO Simon Hozjan pove, da se je NO sestal dne 6.5.2013. Cilj je bil pregledati Zaključni
račun ter podati mnenje.
Člani NO pri gospodarjenju s premičnim in nepremičnim premoženjem v Občini Odranci niso
odkrili nepravilnosti.
Zaradi lažjega pregleda in kontrole, se priporoča, da Občinska uprava vzpostavi posebno
evidenco naročil malih vrednosti z vso potrebno dokumentacijo.
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Poročilo inventurne komisije predstavi član komisije Ciril Kavaš. Pri popisu je bilo
ugotovljeno, da so vsa osnovna sredstva in ves drobni material na vpogled. Komisija je
nekatera dotrajana osnovna sredstva (fotokopirni stroj, monitor…) ter drobni material (zavese,
sekira, štampiljka…). Prav tako je komisija popisala tudi nepremičnine in predlagala, da se
odpišejo nekatere nepremičnine v pridobivanju.
Župan predlaga svetnikom, da se sprejeme sklep o odpisu terjatev, ki se nanaša na Gidgrad
d.d. in Plastično embalažo Šafarič d.o.o..
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 109-18/2013
Sprejme se:
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2013 v predlagani obliki
in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 110-18/2013
Sprejme se poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa Občine Odranci
za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 111-18/2013
Sprejme se poročilo inventurne komisije za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 112-18/2013
Sklep o odpisu terjatev
Občina Odranci odpiše naslednje sporne terjatve:
1. Gidgrad d.d. Lendava v stečaju, Glavna ulica 107, 9220 Lendava terjatev v višini
7.075,01 EUR za dvakratno plačilo računa za čistilno napravo Odranci. Ker izvajalec
del čistilne naprave zaradi stečajnega postopka ni plačal podizvajalcu izvršenih del,
podizvajalec ni hotel odpraviti pomanjkljivosti, dokler ni dobil izplačanega zneska za
opravljeno delo. Zaradi zagona čistilne naprave je občina podizvajalcu sama plačala
znesek za opravljena dela.
2. Plastična embalaža Šafarič d.o.o., Beltinci, Žitna ulica 12, 9231 Beltinci v višini
6.605,76 EUR za delež sofinanciranja transformatorja v obrtni coni Odranci.
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O b r a z l o ž i t e v:
Občina Odranci je terjatev obeh dolžnikov prijavila v stečajno maso, iz katere je za
poplačilo terjatev do Gidgrad d.d. Lendava dobila izplačano 7.3.2007 3.268,13 EUR in
4.12.2012 633,36 EUR. Skupaj je znašala terjatev 10.976,50 EUR. Sklep o končanju
stečajnega postopka, ki se je končal 4.1.2013, terjatev v višini 7.075,01 EUR se odpiše.
Plastični embalaži Šafarič d.o.o., Žitna ulica 12, 9231 Beltinci, je Občina Odranci leta
2003 zaračunala delež sofinanciranja transformatorja v obrtni coni Odranci v skupni
višini 6.605,76 EUR. Zaradi stečaja podjetja, znesek ni bil dobljen. Terjatev je bila
prijavljena v stečajno maso. Sklep o končanju stečajnega postopka se je končal brez
razdelitve upnikom dne 17.10.2012. Terjatev v višini 6.605,76 EUR se odpiše.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Obravnava in sprejem –
 Rebalansa proračuna Občine Odranci za leto 2013 – 1
Računovodkinja Marija Zver predstavi glavne značilnosti rebalansa proračuna za leto 2013 ki
so:
- Prihodki se povečajo skupno za 697.157,56 EUR oz. za 23,90% in znašajo
3.620.007,56 EUR.
- Odhodki se povečajo skupno za 369.248,00 EUR oz. 10% in znašajo 4.045.998,00
EUR.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 113-18/2013
Občinski svet Občine Odranci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za
leto 2013-1 v predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Potrditev Investicijskega programa »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«
Župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 114-18/2013
Občinski svet Občine Odranci potrjuje Investicijski program »Oskrba s pitno vodo
Pomurja-sistem A«.
Občinski svet Občine Odranci pooblašča župana Ivana Markojo, da podpiše
Investicijski program v imenu Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 5. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu Mavrica za šolsko
leto 2013/14
 Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci,
 Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest,
 Soglasje za fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih.
Župan pove, da se morajo pred začetkom šolskega leta sprejeti soglasja za OŠ, katere
ustanovitelj je občina.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 115-18/2013
Na podlagi vpisa otrok novincev za šolsko leto 2013/2014 Občinski svet Občine Odranci
potrjuje organizacijo štirih oddelkov v vrtcu Mavrica Odranci.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predlagano sistemizacijo v vrtcu Mavrica za šol.
leto 2013/2014.
Občinski svet Občine Odranci sprejeme in potrdi fleksibilni normativ v vseh štirih
oddelkih.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Ljudske univerze v Lendavi
Župan razloži svetnikom, da smo po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda LU Lendava za
izobraževanje odraslih in mladine soustanovitelj omenjenega zavoda, zato moramo podati
mnenje k izbiri direktorja.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 116-18/2013
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur.l. RS, št. 16/2007), 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Lendava zavod za izobraževanje odraslih in mladine (Ur.l. RS št. 92/1998) in 15. člena
Statuta Občine Odranci (Ur.l. RS, št. 102/2011) Občinski svet Občine Odranci na 18.
redni seji dne 28.05.2013 podaja pozitivno mnenje k izbrani kandidatki ga. Raheli
Hojnik Kelenc, za direktorico Ljudske univerze v Lendavi.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Odranci za leto
2013
Jožef Maučec, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poročal
županu in svetnikom o poteku javnega razpisa in predloženih predlogov za občinska
priznanja.
Po poročilu je predlagal občinskemu svetu naslednje kandidate: PGD Odranci, Bojan Raduha,
Venčeslav Tkalec, Franc Mlinarič in Julijana Ferenčak.
Potrdi se naslednji sklep:
SKLEP št. 117-18/2013
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Odranci (Ur. list RS, št. 34/1996),
sklepa Občinskega sveta o javnem razpisu št. 103-16/2013, razpisa za podelitev priznanj
Občine Odranci v letu, ki ga je izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občinski svet Občine Odranci potrjuje kandidate za prejem občinske
plakete in sicer:
PGD Odranci – 90 let delovanja
Raduha Bojanu – za dolgoletno aktivno pomoč PGD Odranci in za razvoj gasilstva v
Odrancih
Tkalec Venčeslavu – za dolgoletno vodenje PGD Odranci in za razvoj gasilstva v
Odrancih
Mlinarič Francu – predsedniku Krajevne skupnosti Odranci in pobudniku za
kanalizacijsko omrežje v Odrancih.
Ferenčak Julijani – iniciatorki izgradnje prvega vrtca v Odrancih.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Razno
-

Konvencija županov

Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti občine, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi
obnovljivih virov energije na svojih območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo
izpolnili in presegli cilj Evropske unije 20% zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020.
Za pristop h Konvenciji županov pa je potrebno pooblastilo občinskega sveta.
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SKLEP št. 118-18/2013
Občinski svet Občine Odranci pooblašča župana za podpis Konvencije županov in s tem
pristop Občine Odranci h Konvenciji županov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
-

Oddaja v najem parcele v obrtni coni Kamenice

Podjetje Reiffeisen trgovina d.o.o. ima namen odkupiti od Občine Odranci stavbno parcelo št.
1400/10 k.o. Odranci v obrtni coni Kamnice. Ker še nima sklepa svojega organa za nakup
zemljišča, prosi Občino Odranci za začasni najem omenjene parcele. Na njej bi v letu 2013
zgradila asfaltni plato in 60 tonsko tehtnico. Do konca leta bo omenjeno zemljišče ob občine
odkupilo po ceni 3 EUR/m2 za zemljišče in plačilo 17 EUR/m2 nadomestila za opremljanje
stavbnega zemljišča.
SKLEP št. 119-18/2013
Občinski svet Občine Odranci pooblašča župana, da začne postopek oddaje najema
parcele št. 1400/10 k.o. Odranci podjetju Raiffeisen trgovina d.o.o.
Sklep je bil sprejet 7 ZA in 1 PROTI.

Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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