OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo, 19. decembra 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
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
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 1. konstitutivne seje občinskega sveta
2. Izhodišča za pripravo proračuna Občine Odranci za leto 2019
3. Razno

Ad.1.
Delavka OU je prebrala sklepe 1. konstitutivne seje občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 6-2/2018
Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad.2.
Župan predstavi občinskemu svetu izhodišča za pripravo proračuna za leto 2019, ki ga je
pripravil skupaj z Občinsko upravo.
Predlaga naslednje projekte:
− Sanacija čistilne naprave,
− Center kulturne dediščine – Prekmurska hiša (gradnja prednjega dela hiše)
− Komasacija kmetijskih zemljišč.
Manjše investicije v letu 2019:
− odvodnjavanje Gredic,
− ulična razsvetljava od semaforjev do Črenšovec,
− žarni zid,
− namakalni sistem na pomožnem igrišču v Športnem parku Odranci,
− sanacija starega vrtca,
− sanacija prostorov bivše kmetijske zadruge.
Področje sociala:
− olajšava pri plačilu vrtca(stanovanjski kredit),
− pomoč družini na domu,
− domska oskrba,
− stimulacije študentov,
− darilo ob rojstvu otroka,
− subvencija omrežnine za vodovod (v letu 2019 40%).
Osnovna šola:
− sredstva za materialne stroške,
− 0,5 delovnega mesta pomočnik kuharja,
− dodatne dejavnosti,
− javna dela,
− IKT.
Vrtec:
− sredstva za predšolsko vzgojo,
− jelkovanje.
Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 7-2/2018
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil z izhodišči za pripravo proračuna Občine
Odranci za leto 2019. Izhodišča se bodo upoštevala pri pripravi proračuna za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.3. Razno
Prošnja za spremembo Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci
SKLEP št. 8-2/2018
Na podlagi prošnje treh občank z dne 10.12.2018, študentk izrednega študija občinski
svet Občine Odranci ne soglaša s spremembo pravilnika za sofinanciranje šolnine za
izredne študente na višjih oz. visokih šolah.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Svetnica Ivanka Tompa, predstavnica Občine Odranci v Svetu zavoda Pomurskih lekarn na
kratko seznani svetnike s pozitivnim poslovnim izidom in razpisom za direktorja.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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