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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
6. redne seje Občinskega sveta občine Odranci,
ki je bila v sredo, 18. novembra 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 5. redne seje in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta
občine Odranci. Zapisnik 1. slavnostne seje občine Odranci – priložen.
2. Poročilo o realizaciji proračuna občine Odranci za I. polletje 2015
3. Obravnava in sprejem –
 Rebalansa proračuna občine Odranci za leto 2015
4. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Odranci za leto 2016
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta
občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 5. redne seje in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 36-6/2015
Potrdi se zapisnik 5. redne seje in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Poročilo o realizaciji proračuna občine Odranci za I. polletje 2015
Polletni račun proračuna za leto 2015 izkazuje, da so prihodki skupno realizirani v višini
668.202,38 EUR, kar predstavlja 26,0% sprejetega proračuna 2015.
Realizacija prihodkov iz bilance je razvidna iz naslednje tabele:
KONTO
VRSTA
PRORAČUN 2015
PRIHODKA
70
Davčni prihodki
853.338,00 EUR
71
Nedavčni prihodki
225.845,00 EUR
72
Kapitalski prihodki
/
73
Prejete donacije
/
74
Transferni prihodki
1.489.763,00 EUR
78
Prejeta sredstva iz EU
/

REALIZACIJA
I. POLL. 2015
443.350,47 EUR
83.403,33 EUR
/
/
151.448,58 EUR
/

Polletni račun proračuna za leto 2015 izkazuje, da so se odhodki realizirali v višini 625.561,26
EUR, kar predstavlja 24,9% odhodkov sprejetega proračuna 2015.
Realizacija odhodkov iz bilance je razvidna iz naslednje tabele:
KONTO VRSTA ODHODKA
PRORAČUN 2015
40
41
42
43
44

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Kapitalski delež

380.750,82 EUR
537.648,00 EUR
1.585.885,00EUR
6.692,00 EUR
/
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REALIZACIJA
I. POLL. 2015
192.146,63 EUR
235.784,73 EUR
196.583,24 EUR
1.046,66 EUR
/

Po končani predstaviti je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 37-6/2015
Sprejme se poročilo o realizaciji proračuna občine Odranci za I. polletje 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3. Obravnava in sprejem – Rebalansa proračuna Občine Odranci za leto 2015
Župan razloži bistvo rebalansa za leto 2015. Iz realizacije proračuna v obdobju od 1.1.2015 do
30.9.2015 je razvidno, da prihodkov in odhodkov, ki so bili načrtovani s proračunom za leto
2015 ne bo možno realizirati v predvideni višini, zato moramo sprejeti rebalans.
KONTO
70
71
72
73
74
78

VRSTA PRIHODKA
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacija
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz EU

PRORAČUN 2015
853.338,00 EUR
225.845,00 EUR
/
/
1.489.763,00 EUR
/

REBALANS 2015
850.246,00 EUR
226.100,00 EUR
29,00 EUR
/
565.553,00 EUR
/

KONTO
40
41
42
43
44

VRSTA ODHODKA
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Kapitalski delež

PRORAČUN 2015
380.750,82 EUR
537.648,00 EUR
1.585.885,00 EUR
6.692,00 EUR
/

REBALANS 2015
413.534,82 EUR
550.253,00 EUR
616.437,00 EUR
3.713,00 EUR
/

Po predstavitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 38-6/2015
Občinski svet Občine Odranci sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Odranci za
leto 2015 v predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.4. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Odranci za leto 2016
Župan pove svetnikom, da v skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe
na območju občine Odranci moramo vsako leto potrditi koncesionarju - podjetju
Saubermacher & Komunala Murska Sobota letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za
naslednje leto, za našo občino.
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Svetnice in svetniki se strinjajo s predlogom Letnega programa ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Odranci za leto 2016, zato župan da na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP št. 39-6/2015
Občinski svet občine Odranci potrjuje Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki
v občini Odranci za leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Razno
Načrti s starim vrtcem – Elizabeta Grabnar
Svetnica Elizabeta Grabnar vpraša župana v zvezi z načrtom upravljanja s starim vrtcem. Na
seji Sveta zavoda OŠ Odranci je prejela pobudo, da bi se na parceli uredila parkirišča.
Župan ji odgovori, da parcela nikakor ne more biti parkirišče, saj je v bližini šole več kot 100
parkirnih mest.
Zapornica pri mrliški vežici – Vladimir Balažic
Svetnik Vladimir Balažic spet opozori župana za postavitev zapornice pri mrliški vežici.
Ljudje se pripeljejo k maši ali na pokopališče prav do vrat vežice, kjer pa avtomobili puščajo
olja na tlakovanec.
Udarna jama na cestišču na Dolinski ulici, hrup traktorjev na Ravenski ulici – Anita
Kociper
Svetnica Anita Kociper opozori na udarno jamo na Dolinski ulici ter hrup traktorjev na
Ravenski ulici.
Župan ji odgovori, da bo udarna jama sanirana do konca novembra, za hrup pa žal ne more
nič, kajti cesta na Ravenski ulici je lokalna cesta. Upa, da se bo z izvedo komasacije promet
preusmeril na obvozne poti.
Pločniki na Panonski ulici – Branko Ferenčak
Svetnik Branko Ferenčak opozori župana na pločnike na Panonski ulici, da še zmeraj niso na
nekaterih mestih sanirani v prvotno stanje. Župan mu pove, da izvajalec za te napake ve in je
bilo povedano, da se bodo uredile tudi do konca novembra.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.05 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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