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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
8. redne seje Občinskega sveta občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek, 14. marca 2016, ob 17.00 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
Član Nadzornega odbora: Ciril Kavaš
- 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 7. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2016 – prva obravnava
3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine
Odranci
4. Predlog za imenovanje člana v svet območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti
5. Predlog za imenovanje člana v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OŠ Odranci
6. Soglasje k ceni storitve »Pomoč družini na domu« od 1.3.2016 dalje
7. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 7. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 7. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 48-8/2016
Potrdi se zapisnik 7. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2016 – prva obravnava
Župan razloži svetnikom postopek sprejetja proračuna. Po zakonodaji se proračun občine
sprejema v dveh obravnavah.
Po poslovniku občinskega sveta se na seji predstavi Predlog o proračunu – prva obravnava.
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.
V okviru predstavitve je računovodkinja Marija Zver predstavila:
- predlog proračuna z obrazložitvami po splošnem in posebnem delu,
- načrt razvojnih programov,
- letni načrt pridobivanja in prodaje nepremičnega premoženja,
- kadrovski načrt za leto 2016.
Proračun Občine Odranci za leto 2016 – predlog
Konto
Naziv
Proračun 2016
1.316.345,00
PRIHODKI PRORAČUNA
70
DAVČNI PRIHODKI
889.147,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
284.062,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
30.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
78
TRANSFERNI PRIHODKI
113.136,00

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.262.080,12
576.498,12
535.002,00
148.260,00
2.320,00
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Delež
100
67,55
21,58
2,28
0
8,59
100
45,68
42,39
11,75
0,18

Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 49-8/2016
1.
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2016.
2.
Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2016 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Odranci, in sicer od 15. do 29.
marca 2016.
3.
V času javne razprave od 15. do 29. marca 2016 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 15. do 29. marca 2016.
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. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine
Odranci
Župan razloži svetnikom bistvo sprejetja Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti
vodnih virov na območju Občine Odranci. Omenjeni Odlok se ukinja zaradi prenehanja
uporabe črpališča Odranci, zaradi uporabe novega Pomurskega vodovoda – sistem A.
Na območju občine Odranci se predvideva komasacija kmetijskih zemljišč. Če bi varovalni
pas iz sedanjega odloka še veljal, bi kmetijska zemljišča, na katera pas posega, bila manj
vredna in bi zaradi tega v času komasacijskega postopka imeli težave glede razvrstitve
zemljišč v kakovostne razrede.
Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 50-8/2016
Občinski svet Občine Odranci sprejeme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.4. Predlog za imenovanje člana v svet območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti nas z dopisom dne 12.2.2016, poziva za oblikovanje
predloga za imenovanje članov v svet območne izpostave JSKD Lendava. Mandat traja štiri
leta.
Župan zaprosi svetnike, da izrazijo predlog za imenovanje člana.
Svetniki so bili enotnega mnenja, da se v svet OI JSKD Lendava imenuje:

SKLEP št. 51-8/2016
V Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se imenuje članica
občinskega sveta Občine Odranci, ga. Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35, 9233
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.5. Predlog za imenovanje člana v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŠ
Odranci
Poslovna sekretarka Tadeja Gostan pove, da je na podlagi dopisa OŠ Odranci z dne 7.3.2016
potrebno imenovati člana v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 67. člen
Poslovnika občinskega sveta Občine Odranci pravi, da lahko občinski svet s sklepom ustanovi
delovna telesa, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi
imenovanje. V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje ena oseba iz
lokalne skupnosti.
Župan zaprosi svetnike, da izrazijo predlog za imenovanje člana.
Svetniki so bili enotnega mnenja, da se v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
imenuje:

SKLEP št. 52-8/2016
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŠ Odranci se imenuje
član občinskega sveta Občine Odranci, g. Štefan Bogdan, Mladinska ulica 6, 9233
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.6. Soglasje k ceni storitve »Pomoč družini na domu« od 1.3.2016 dalje
Župan pove svetnikom, da smo izhodišča za pripravo proračuna obravnavali na 7. seji, kjer je
bila ta storitev zajeta. Občina Odranci že nekaj let za občane Občine Odranci subvencionira
ceno storitve pomoč družini na domu v višini 100% in tako znaša cena za uporabnika storitve
0,00 EUR na uro storitve.
Po obravnavi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 53-8/2016
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k subvencionirani ceni storitve »Pomoč
družini na domu kot socialna oskrba na domu« v višini 100% cene storitve. Cena za
uporabnika znaša 0,00 EUR/uro storitve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.7. Razno
- Stari vodovod
Svetnik Branko Ferenčak vpraša župana v zvezi s starim vodovodom na črpališču.
Župan mu pove, da je stari vodovod odklopljen za potrebe gospodinjstev. Priklopljen je le za
potrebe zalivanja nogometnega igrišča ter za polnjene gasilske cisterne.
Seja je bila končana ob 17.50 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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