OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek, 22. marca 2019, ob 18.00 uri,
v prostorih Centra kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša
PRISOTNI:
− Ivan Markoja, župan
− Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Aleksander Jerebic, Jožef
Maučec, Mirko Vrbnjak, Štefan Bogdan, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Mario
Balažic
OSTALI PRISOTNI:
− Tadeja Gostan, podsekretarka VII/2
− Marija Zver, računovodkinja VI
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo devet 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 3. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2019 – druga
obravnava
- Poročilo 1. seje Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti
- Predlog amandmaja na predlog proračuna Občine Odranci za leto 2019 –
Društvo vinogradnikov in sadjarjev Odranci
3. Vloga za izdajo soglasja k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2019 za
posredne proračunske uporabnike – Pomurske lekarne
4 . Razno
Ad.1.
Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 3. redne seje občinskega sveta.
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Župan je dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 18-4/2019
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2019 – druga obravnava
Župan predstavi predlog proračuna za leto 2019 – druga obravnava. V nadaljevanju župan
preda besedo Balažic Mariu, predsedniku Odbora za proračun, finance in gospodarske
dejavnosti, da predstavi poročilo s 1. seje.
Proračun Občine Odranci za leto 2019
Konto
70
71
72
73
74

40
41
42
43

Naziv
ZNESEK
Delež
PRIHODKI PRORAČUNA
4.153.099,00
100
DAVČNI PRIHODKI
1.016.111,00
24,47
NEDAVČNI PRIHODKI
198.628,00
4,78
KAPITALSKI PRIHODKI
1.000.000,00
24,08
PREJETE DONACIJE
0,00
0
TRANSFERNI PRIHODKI
1.938.360,00
46,67
ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI
ODHODKI
INVESTICIJSKI
TRANSFERI

4.144.590,35
2.066.895,35
613.588,00

100
49,87
14,8

1.456.029,00

35,13

8.078,00

0,19

Poročilo 1. seje Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti
Mario Balažic, predsednik Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti pove, da se
je Odbor sestal dne 6.3.2019, na kateri so obravnavali predlog proračuna. Odbor je pregledal
splošni del Predloga, bilanco prihodkov in odhodkov, posebni del Predloga, odhodke in druge
izdatke proračuna Občine Odranci po proračunskih uporabnikih. Po pregledu Predloga
proračuna Občine Odranci za leto 2019, je župan zaradi dodatnih del pri izgradnji žarne stene
in ureditvi pokopališča, predlagal spremembe:
-povišanje planiranih sredstev v Investicijskih odhodkih/Nakup in gradnja osnovnih
sredstev/Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije/ 42040107 Izgradnja žarne stene iz
zdajšnjih 98.800€ na 118.800€.
-zmanjšanje planiranih sredstev v Investicijskih odhodkih/Nakup in gradnja osnovnih
sredstev/Nakup zemljišč in naravnih bogastev/ 4206003 Nakup stavbnih zemljišč iz zdajšnjih
93.800€ na 73.800€.
Vse ostale postavke v Predlogu ostanejo nespremenjene. Odbor za proračun, finance in
gospodarske dejavnosti se je s predlagano spremembo strinjal brez glasu proti, zato bo
občinskemu svet predlagal, da se proračun za leto 2019 potrdi.

2

Predlog amandmaja na predlog proračuna Občine Odranci za leto 2019 – Društvo
vinogradnikov in sadjarjev Odranci
V nadaljevanju župan predstavi amandma na predlog proračuna, ki so ga dne 8.3.2019 podali
Društvo vinogradnikov in sadjarjev Odranci. Župan pove, da bo v letu 2019 objavljen razpis
namenjen društvom iz sredstev Carthago. Tam bo mogoče kandidirati ta namen. Zato se
amandma ne potrdi.
Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 19-4/2019
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2019, s predlagano spremembo
Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti. Poveča se PP 16038, konto
42040107 »Izgradnja žarne stene« za 20.000 EUR. Zmanjša se PP 16013, konto 4206003
»Nakup stavbnih zemljišč« za 20.000 EUR. Ostale postavke predloga proračuna
ostanejo nespremenjene.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3.
Vloga za izdajo soglasja k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2019 za posredne
proračunske uporabnike – Pomurske lekarne
Svetnica Ivanka Tompa seznani svetnike, da je Svet zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota
potrdil Program dela in finančni načrt za leto 2019. Predlaga Občinskemu svetu, da ga potrdi.
SKLEP št. 20-4/2019
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
Program dela in Finančni načrt zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4.
Razno
Župan seznani svetnike, da je bil v letu 2017 s podjetjem Carthago sklenjen dogovor, da
prispeva za delovanje odranskih društev. V letu 2019 je potrebno sredstva razdeliti med
društva. Za ta namen se ustanovi občasno delovno telo (priprava razpisa).
Občinski svet se strinja z županom predlogom, zato je župan dal v potrditev:
SKLEP št. 21-4/2019
V Komisijo za razdelitev sredstev Carthago se imenujejo: Branko FERENČAK,
Panonska ulica 24, Odranci, Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4, Odranci in Štefan
BOGDAN, Mladinska ulica 6, Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ivanka Tompa
- Kam lahko občani odlagajo odpadno vejevje?
Župan odgovori, da v Krtačo (bivše odlagališče).
Elizabeta Grabnar, predsednica Odbora za družbene dejavnosti poroča županu in
Občinskemu svetu aktualne dogodke in problematiko društev, ki so bili predstavljeni na seji
odbora z društvi dne 18.3.2019.

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.
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