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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
14. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek, 27. februarja 2017, 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 Čeh, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Član Nadzornega odbora: Aleksander Dominko
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan in Marija Zver
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 zapisnikov 13. redne, 4. in 5. izredne ter 3. korespondenčne seje
Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2017 – prva obravnava
3. Obravnava in sprejem –
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci (skrajšani
postopek)
4. Nakup nepremičnine parc. št. 2030/2 k.o. Odranci
5. Program dela in finančni načrt za leto 2017 – Pomurske lekarne
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 13. redne, 4. in 5. izredne ter 3. korespondenčne seje
Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 13. redne, 4. in 5. izredne ter 3. korespondenčne seje
Občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnike v potrditev:

SKLEP št. 98-14/2017
Potrdijo se zapisniki:
13. redne, 4. in 5. izredne ter 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2017 – 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 2017.
Proračun Občine Odranci za leto 2017 – predlog
Konto
Naziv
Proračun 2017
PRIHODKI PRORAČUNA
2.026.676,00
70
DAVČNI PRIHODKI
932.092,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
465.920,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
29.512,00
73
PREJETE DONACIJE
0
78
TRANSFERNI PRIHODKI
599.152,00

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

Delež
100
45,99
22,99
1,46
0
29,56

1.974.430,02 100
1.138.995,02 57,69
589.926,00 29,88
225.101,00 11,40
20.408,00 1,03
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Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 99-14/2017:
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2017.
Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2017 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Odranci, in sicer od 2. do 16.
marca 2017.
V času javne razprave od 2. do 16. marca 2017 obravnavajo predlog proračuna delovna
telesa sveta ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne
razprave in sicer od 2. do 16. marca 2017.
Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani
občine http://www.obcina.odranci.si pod rubriko obvestila.
Ta sklep velja takoj.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3. Obravnava in sprejem – Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Odranci (skrajšani postopek)
Delavka OU Tadeja Gostan obrazloži sprejetje novega pravilnika o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Občini Odranci. Pove, da Pravilnik o enkratni denarni pomoči obstaja iz leta
2011, ampak se je navezoval na Poštno banko Slovenije (odprtje Hrčkove knjižice), ki pa je s
1.9.2016 prenehala poslovati. Tako bi se po novem enkratna denarna pomoč nakazala enemu
od staršev na transakcijski račun. Višina pomoči ostaja nespremenjena in sicer 100,00 EUR
neto.
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 100-14/2017:
Občinski svet Občine Odranci sprejme Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 4. Nakup nepremičnine parc. št. 2030/2 k.o. Odranci
Župan seznani svetnike s križiščem v obrtno cono Kamenice in ulico Naselje Gredice. Del
cestišča na ulici Naselje Gredice, parc. št. 2030/2 k.o. Odranci v izmeri 106m2 je last podjetja
Mobix d.o.o., Prekmurske čete 61, Črenšovci. Župan predlaga svetnikom, da bi lastnika
zaprosil za ponudbo oz. prodajo zemljišča 106m2.
Svetniki se strinjajo s predlogom. O nakupu se bodo odločili naknadno, po ponudbi podjetja
Mobix d.o.o..
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 101-14/2017:
Občinski svet Občine Odranci soglaša s predlogom župana o nakupu zemljišča parc. št.
2030/2 k.o. Odranci v izmeri 106m2. O nakupu se bo odločilo naknadno, po ponudbi
lastnika Mobix d.o.o..
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.5. Program dela in finančni načrt za leto 2017 – Pomurske lekarne
Župan preda besedo svetnici ga. Ivanki Tompa, ki na kratko predstavi program dela in
finančni načrt za zavoda Pomurske lekarne za leto 2017. Pove, da zavod tudi v letu 2017
načrtuje pozitivno poslovanje. V letu 2017 načrtujejo za investicije sredstva v višini čez
1.200.000 EUR (izgradnja nove lekarne v Lendavi, odkup treh lekarn od družbe Galex d.d.).
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 102-14/2017:
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
- Program dela in Finančni načrt zavoda Pomurskih lekarn Murska sobota za leto 2017.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.6. Razno
Ni bilo vprašanj.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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