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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
10. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 17. maja 2016, ob 18.30 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 9. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2015
- Poročilo Nadzornega odbora o Zaključnem računu proračuna Občine Odranci
za leto 2015
3. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda OŠ Odranci
4. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu Mavrica za
šolsko leto 2016/2017
5. Soglasje k Poslovnemu načrtu OŠ Odranci za leto 2016
6. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Odranci za leto 2016, s poročilom o delu za leto 2015
7. Seznanitev z dopisom in vlogo g. Nedelko Franca
- Predlog o rešitvi sporne ograje med parcelama št. 2007/3 in 2025 k.o. Odranci
- Vloga za izdajo soglasja
8. Sprememba podatkov v NRP 2016-2019
9. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 9. redne seje Občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 58-10/2016
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2015
- Poročilo Nadzornega odbora o Zaključnem računu proračuna Občine Odranci za
leto 2015
Župan predstavi svetnikom predlog Zaključnega računa Občine Odranci. Pove, da so v
Zaključnem računu prikazane vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med
izvrševanjem proračuna, ki so vplivale na dejansko realizacijo proračuna.
V nadaljevanju k besedi povabi računovodkinjo Marijo Zver, da predlog Zaključnega računa
predstavi podrobneje, po splošnem delu.
V letu 2015 so bili skupni prihodki realizirani v višini 1.595.901,42 EUR, kar je za 2,8% oz.
46.006,58 EUR manj od načrtovanih oz. 97,2% načrtovanih prihodkov.
Skupni odhodki so bili planirani v višini 1.583.937,82 EUR, realizirani pa v višini
1.536.460,92 EUR, kar je 97% načrtovanih.
REALIZCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2015
Konto
Naziv
Realizacija v EUR
PRIHODKI PRORAČUNA
1.595.901,42
70
DAVČNI PRIHODKI
846.266,19
71
NEDAVČNI PRIHODKI
149.396,64
72
KAPITALSKI PRIHODKI
28,60
73
PREJETE DONACIJE
12.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
588.209,99
78
TRANSFERNI PRIHODKI
0

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.536.460,92
394.908,58
526.376,07
611.982,52
3.193,75

Po obrazložitvi župan povabi k besedi predsednico NO Matejo Zadravec.
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Predsednica NO pove, da so pregled nad razpolaganjem z občinskim premičnim in
nepremičnim premoženjem opravili dne 4.5.2016. Nadzor so opravili predsednica NO Mateja
Zadravec in člana Aleksander Dominko ter Ciril Kavaš, ob prisotnosti računovodkinje Marije
Zver in župana Ivana Markoje.
Člani NO so podali priporočilo, in sicer da pri gospodarjenju s premičnim in nepremičnim
premoženjem v občini Odranci niso odkrili nepravilnosti in predlagajo občinskemu svetu
sprejem predloga Zaključnega računa proračuna občine Odranci za leto 2015.
Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP št. 59-10/2016
Potrdi se:
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2015 v predlagani obliki
in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda OŠ Odranci
Župan k besedi povabi poslovno sekretarko Tadejo Gostan, da svetnikom poda obrazložitev
glede imenovanja predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda OŠ Odranci. Ta pove, da
trenutni mandat Svetu Zavoda preneha 11.6.2016, kar se križa z lokalnimi volitvami. Ker se
Svet Zavoda formira na novo, je potrebno imenovati nove, oz. dosedanje člane.
Svetniki so bili mnenja, da lokalno skupnost v Svetu Zavoda OŠ Odranci še naprej
predstavljajo isti člani kot dosedaj.
Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP št. 60-10/2016
V SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ODRANCI SE IMENUJEJO:
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Anita KOCIPER, Ravenska ulica 58
Štefan Bogdan, Mladinska ulica 6
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu Mavrica za šolsko
leto 2016/2017
Župan preda besedo poslovni sekretarki, ki svetnike seznani, da je v novem šolskem letu
2016/2017 v vrtec Mavrica vpisanih 58 otrok, ter da so na podlagi vpisanih otrok in glede na
starost otrok oblikovali štiri oddelke predšolske vzgoje. Za tako ekonomično oblikovanje
potrebujejo soglasje za fleksibilni normativ, saj v treh oddelkih presegajo zgornji normativ.
Na podlagi predlagane organizacije bodo v vsakem oddelku lahko zagotovili še eno prosto
mesto.
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Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP št. 61-10/2016
Na podlagi vpisa otrok novincev za šolsko leto 2016/2017 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 2016/2017.
Občinski svet Občine Odranci sprejeme in potrdi fleksibilni normativ v vseh štirih
oddelkih.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Soglasje k Poslovnemu načrtu OŠ Odranci za leto 2016
Župan pove, da občina kot ustanovitelj zavoda mora podati soglasje k programu dela in
finančnemu načrtu za leto 2016.
Župan je dal na glasovanje:
SKLEP št. 62-10/2016
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k Poslovnemu načrtu skupaj s programom
dela, kadrovskim in finančnim načrtom OŠ Odranci z leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.6. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Odranci za leto 2016, s poročilom o delu za leto 2015
S strani podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. smo dne 4.4.2016 prejeli
dopis v zvezi z Elaboratom o oblikovanju cene s poročilom za leto 2015. V skladu s 6.
členom Uredbe mora izvajalec enkrat letno pripraviti Elaborat ter za preteklo obračunsko
obdobje ugotoviti razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev in
ugotovljeno razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih
storitev v preteklem obračunskem obdobju v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske
cene za naslednje obdobje. Če navedena razlika presega deset odstotkov od potrjene cene,
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja
cene.
Župan razloži svetnikom, da se predračunska cena zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov za leto 2016 od potrjene cene razlikuje za več kot 10%, zato mora občinski svet
potrditi nove cene. Prav tako je potrebno potrditi ceno zbiranja bioloških odpadkov zaradi
vključitve obdelave.
Svetniki predlagajo, da glede na povišanje cen in posledično zmanjšanje odpadkov v Občini
Odranci (razvidno iz priložene tabele), naj koncesionar pripravi program oz. frekvenco
odvoza mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne.
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Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP št. 63-10/2016
Občinski svet Občine Odranci potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Odranci za leto 2016.
Zaradi povišanja cene Občinski svet Občine Odranci predlaga pripravo elaborata s
frekvenco odvoza mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.7. Seznanitev z dopisom in vlogo g. Nedelko Franca
- Predlog o rešitvi sporne ograje med parcelama št. 2007/3 in 2025 k.o. Odranci
- Vloga za izdajo soglasja
Župan razloži svetnikom, da je družina Nedelko postavila ograjo ob ulici Naselje Gredice 8,
do skoraj 1 m izven meje, ob bodoči ulici parc. št. 2004/5 k.o. Odranci pa je ograja
postavljena na mejo. V dopisu navajajo, da bi del parc. 2025 k.o. Odranci odkupili, vendar je
zemljišče, ki je last občine javno dobro, ki pa ga občina po zakonu ne sme prodati. K dopisu
je priložena tudi vloga za izdajo soglasja in sicer za postavitev ograje na notranji strani ob
občinski parceli št. 2004/5, ki pa je že tudi postavljena na mejo. Občina je izdala soglasje za
ograjo ob Ulici Naselje Gredice, kjer je bilo definirano, da se ograja postavi znotraj parcelne
meje, da se postavi v višini 1,2 m ter da se postavi tako, da je omogočena preglednost in da ni
oviran promet po javni cesti.
V soglasju so bili navedeni tudi vsi členi Odloka o prostorskem redu, kjer so podrobneje
napisana pravila postavitve ograje. Dejstvo pa je, da so narejeni že projekti (Sanacija ČN
Odranci), ki predvidevajo izgradnjo pločnika ob tej ulici. Občinska uprava soglasje za
postavitev ograje med parcela 2004/5 k.o. Odranci in 2007/3 k.o. Odranci ni izdala.
Svetnike zaprosi za mnenja in pomoč pri rešitvi tega problema.
Marjan Marič in Anita Kociper vprašata, ali ima družina Kavaš (sosedje) ograjo na
občinski parceli.
Župan odgovori, da imajo živo mejo, kar se ne smatra kot ograja. Razrasla se je 20 cm izven
meje, vendar pa je opozorjeno lastnika, da jo obreže.
Vladimir Balažic vpraša župana ali po takšnem ograja na notranji strani ni pravilno
postavljena?
Župan mi odgovori, da bi sicer mogli postaviti 0,5 m znotraj parcele, vendar so postavili na
mejo, kar pa bo v bodoče problem, predvsem zaradi izgradnje nove ulice (povesitev ograje) in
pobiralcev smeti, ki pa ne bodo mogli zaviti s tovornjakom na ulico do košev (ograja na
koncu ulice mora biti postavljena polkrožno).
Ivanka Tompa predlaga, da se zadeva preda Medobčinski inšpekciji v nadaljnje reševanje.
Župan ji odgovori, da je inšpektorica že obveščena o tej zadevi.
Župan in Občinski svet je mnenja, da občina ne sme prodati javno dobro, občina se bo še
naprej razvijala in gradila pločnike ob ulicah.
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SKLEP št. 64-10/2016
Občinski svet Občine Odranci se ne strinja s predlogom odkupa dela parcele št. 2025
k.o. Odranci, katero bi odkupila družina Nedelko, Ulica Naselje Gredice 8, ki je
postavila ograjo izven svoje parcele št. 2007/3 k.o. Odranci.
Zadevo naj uredi Medobčinski inšpektorat.
Občinska uprava Občine Odranci naj izda začasno soglasje za postavitev ograje med
parcelama 2004/5 k.o. Odranci in 2007/3 k.o. Odranci. V primeru izgradnje nove ulice,
če bo postavljena ograja v napoto se bo mogla odstraniti in premakniti za 0,5 m znotraj
parcele 2007/3 k.o. Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.8. Sprememba podatkov v NRP 2016-2019
SKLEP št. 65-10/2016
Občinski svet Občine Odranci soglaša s spremembo podatkov v Načrtu razvojnih
programov Občine Odranci za obdobje 2016-2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.9. Razno
Vladimir Balažic – Parkirni stebriček pri mrliški vežici?
Župan odgovori, da smo pri mrliški vežici postavili dve opozorilni tabli, vendar žal ljudje tega
ne opazijo. Nabavljen je parkirni stebriček, ki bo postavljen med obema tablama.
Branko Ferenčak – Kakšna bo nova cena vode?
Župan odgovori, da cena vode zaenkrat za gospodinjstva ostaja nespremenjena.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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