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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
25. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 24. maja 2018, ob 18.30 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Marjan Marič, Branko
Ferenčak, Elizabeta Grabnar, Vladimir Balažic, Jožef Maučec
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Anita Čeh
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan, Marija Zver
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem 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 24. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2017
3. Poročilo letnega nadzora Nadzornega odbora za leto 2017
-

Letni program dela in finančni načrt dela NO za leto 2018

4. Predlog spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem
redu Občine
5. Seznanitev Občinskega sveta s sklepom o začetku postopkov za spremembo
prostorskih aktov
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 24. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 24. redne seje in 9. izredne seje Občinskega sveta Občine
Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 166-25/2018
Potrdi se zapisnik 24. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2017
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki ter predvideni in realizirani odhodki občine za preteklo leto.
Računovodkinja Marija Zver, pove da so bili v letu 2017 skupni prihodki realizirani v višini
1.617.151,69 €, kar je za 0,2% oz. 3.338,69 € več od načrtovanih oziroma 100,2%
načrtovanih prihodkov. Skupni odhodki so bili realizirani v višini 1.220.952,15 €, kar je za
21,8% oz. 340.614,87 € manj od načrtovanih oziroma 78,2% načrtovanih odhodkov.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ODRANCI ZA LETO 2017
Zap.št.
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Konto
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40
41
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43

Naziv
PRIHODKI PRORAČUNA
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

ZNESEK
1.617.151,69
943.544,34
605.832,76
0,00
0,00
67.774,59

Delež
100
58,35
37,46
0
0
4,19

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI
ODHODKI
INVESTICIJSKI
TRANSFERI

1.220.952,15
431.253,12
545.170,63

100
35,32
44,65

231.593,08

18,97

12.935,32

1,06
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Po predstavitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 167-25/2018
Potrdi se:
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2017 v predlagani obliki
in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Poročilo letnega nadzora Nadzornega odbora za leto 2017
Župan preda besedo predsednici NO Mateji Zadravec, ki predstavi poročilo o delu NO v letu
2017. Pove, da je NO opravil dve seji . Dne 26.6.2017 je bil pregledan Zaključni račun, dne
12.12.2017 pa je bila pregledana realizacija proračuna za I. polletje 2017 in javno naročilo
Gradnja BMX Pumptrack Odranci – I faza. Ugotovitve in mnenja so bila poslana Občinski
upravi in županu. Predsednica predstavi tudi letni program dela za NO za leto 2018, kjer je
predviden obširnejši nadzor. Predvidenih je pet nadzorov.

SKLEP št. 168-25/2018
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s Poročilom letnega nadzora Nadzornega
odbora za leto 2017 in letnim programom dela za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Predlog spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem
redu Občine
Župan pove Občinskemu svetu, da nas je podjetje Carthago zaprosilo za spremembo odloka,
zaradi nadaljnje širitve svojih obratov na parc. št. 1469/7, 1417/15 in 1456/3. Te parcele po
dosedanji ureditvi spadajo v področje industrijske cone pod oznako PE 2. Predlagajo, da bi na
teh parcelah veljali prostorski pogoji, kot so določeni za del parcele PE 1 in PE 11. Vsebinsko
gre za nekaj metrov višine gradnje, predvsem za gradnjo vodnega stolpa, ki ga bodo gradili za
potrebe požarne varnosti na objektih.
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 169-25/2018
Občinski svet Občine Odranci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskem redu Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 5. Seznanitev Občinskega sveta s sklepom o začetku postopkov za spremembo
prostorskih aktov
Župan seznani Občinski svet in sicer sklepom o začetku postopkov za spremembo prostorski
planov, ki ga po zakonodaji, kot prvi postopek sprejme župan. Omeni tudi sprejet novi
gradbeni zakon, ki je začel veljati s 1.6.2018., ki pa mnogo bolj strog predvsem v delu, ki se
nanaša na spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Zakon predvideva deset letni
moratorij sprememb. Spremembe bodo dovoljene le za kompenzacije, kar pomeni, da se bodo
kmetijska zemljišča spremenila v stavbne pod pogojem, da se bo ista površina obstoječih
stavbnih površin spremenila v kmetijska.
Občina bo s komasacijo pridobila nekaj sprememb iz gozdnih površin v njivske površine in s
tem argumentom se bo poskušalo dobiti soglasja za predvidene spremembe in sicer:
- Pomožno igrišče za veliki nogomet, malo nogometno igrišče, kolesarski poligon,
- Področje Gabrovih grab, posebej ribiški dom,
- Parcele na Ristarci za namen stanovanjske gradnje,
- Kolesarske steze proti Bistrici in Melincih,
- Nova obvoznica s strani Lipe po njivah,
- In morebitne predloge s strani privatnih lastnikov.
S sklepom, ki je izdan pred uveljavitvijo omenjenih zakonov bodo postopki sprememb lahko
tekli še po starih predpisih.
Po daljši obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 170-25/2018
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s sklepom o začetku postopka za
spremembo prostorskih aktov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Razno
Podsekretarka Tadeja Gostan pove svetnikom, da smo omenjeni sklep pogojno sprejeli na 6.
izredni seji 2012, vendar ga nismo objavili v Uradnem listu, ker smo počakali da so ga
sprejele tudi ostale občine. Nanaša se na izvajalca javne GJS oskrbe s pitno vodo, to je
podjetje EKO- PARK d.o.o. Lendava.
Pri potrditvi sklepa ni bilo diskusije, zato je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 171-25/2018
Občinski svet Občine Odranci sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Župan je posredoval Občinskemu svetu gradivo pisno poročilo revizije OŠ Odranci.

SKLEP št. 172-25/2018
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s pisnim poročilom o opravljeni delni redni
notranji reviziji za leto 2017 v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dne 10.5.2018 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli priporočilo v zvezi s podelitvijo
koncesije za opravljanje zasebne patronažne dejavnosti v Občini Odranci ga. Eriki Gaber
Horvat. V dopisu nad opozarjajo, da se po novem Zakonu zdravstveni dejavnosti koncesija
podaljša za dobo 15 let.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:

SKLEP št. 173-25/2018
Občinski svet Občine Odranci sprejme priporočila Ministrstva za zdravje in s tem
soglaša, da se Eriki Gaber Horvat, dipl. medicinski sestri iz Turnišča, Ob potoku 12,
9224 Turnišče, podaljša koncesija za opravljanje zasebne polivalentne patronažne
dejavnosti (patronažne službe na domu) v Občini Odranci, za dobo 15 let, od dneva
sklenitve pogodbe o koncesiji.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep št. 157-23/2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Svetnica Ivanka Tompa predstavi županu in Občinskemu svetu delo v Svetu zavoda ZD
Lendava, predvsem zadeve z Občino Turnišče.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.

Seja je bila končana ob 19.30 uri.
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