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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
21. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 04.02.2014, ob 17.00 uri
v prostorih novega vrtca v Odrancih
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Martin Jerebic,
Jožef Maučec, Marjan Marič, Ivan Smolko in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Predsednik nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
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 20. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2014 – prva
obravnava
3. Občinska priznanja za leto 2014
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 20. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 130-21/2014
Potrdi se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2014 – prva obravnava
Župan pojasni svetnikom postopek sprejetja proračuna. Pove, da zakonodaja določa, da se
proračun občine sprejema v dveh obravnavah.
Predstavi predlog proračuna Občine Odranci za leto 2014. Prihodki so načrtovani v znesku
2.512.893,10 EUR, odhodki pa v znesku 2.593.793,10 EUR. Pojasni svetnikom postopek
sprejetja proračuna.
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
in posredujejo pripombe.
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.
V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo delovna telesa občinskega sveta.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna za
drugo obravnavo. Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje
tri dni pred sejo občinskega sveta.
Planirane investicije v letu 2014:
- Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Odrancih (dokončanje investicije),
- Pomurski vodovod sistem A (primarni in sekundarni vodi),
- Sanacija cest (Mladinska, prečne ulice),
- Zbirni center odpadkov.
Konto
70
71
72
74
78

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

Predlog proračuna 2014
2.512.893,10
939.182,00
428.615,00
76.669,00
1.030.927,10
37.500,00

Delež
100
37,37
17,06
3,05
41,03
1,49

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.593.793,10
476.920,10
505.880,00
1.604.435,00
6.550,00

100
18,39
19,5
61,86
0,25
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Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 131-21/2014
1.
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2014.
2.
Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2014 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Odranci, in sicer od 5.
februarja do 20. februarja 2014.
3.
V času javne razprave od 5. februarja 2014 do 20. februarja 2014 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 5. februarja do 20. februarja 2014.
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.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Občinska priznanja za leto 2014
V skladu s 7. členom Odloka o podeljevanju priznanj Občine Odranci, občinski svet enkrat
letno sprejme sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj.
Po predstavitvi je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 132-21/2014
Občinski svet Občine Odranci sprejme Sklep o javnem razpisu za podelitev priznanja
Občine Odranci za leto 2014.
Razpis bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o izboru
kandidatov, ki prejmejo priznanja, pa bo odločal občinski svet.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 4. Razno
-

komasacija, otvoritev vrtca (Ciril Kavaš),

-

širokopasovno omrežje, trgovina (Vladimir Balažic),

-

parcela Jerebic, prodaja Dominkove in Zverove parcele (župan)

Ciril Kavaš sprašuje župana, kako daleč je komasacija in kdaj se bodo otroci vselili v novi
vrtec.
Župan mu odgovori, da se pri komasaciji čaka na pravnomočno odločbo, v nadaljevanju pa na
razpis Ministrstva za kmetijstvo. Vselitev v novi vrtec bo mogoča po otvoritvi (predaja
dokumentov, zavarovanje…)
Vladimir Balažic vpraša kdaj bo pričela delovati optika. Zanima ga tudi, če bo postavljena
trgovina v obrtni coni Kamenice.
Župan pove, da ponudnik Telemach že prodaja storitve in sicer so prva gospodinjstva na belih
lisah. Pove tudi, da so bili dani projektni pogoji za trgovino Jager.
Župan seznani svetnike, da je bila na sodišču kupljena parcela št. 1495 k.o. Odranci, ki je bila
na prodaj na dražbi. Prav tako pove, da sta na prodaj Dominkova parcela in Zverova parcela.
O teh dveh parcelah prosi svetnike za razmislek.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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