OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
3. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 21. februarja 2019, ob 18.00 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 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 2. redne seje Občinskega sveta
2. Poročilo 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta:
Svet zavoda Pomurskih lekarn,
Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Lendava,
Svet JSKD OI Lendava,
Svet zavoda Osnovne šole Odranci,
Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti,
Odbor za družbene dejavnosti,
Odbor za infrastrukturo in komunalo,
Statutarno-pravna komisija,
Komisija za pritožbe.
4. Izvolitev članov Nadzornega odbora
5. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2019 – prva obravnava
6. Vloga za izdajo sklepa o oblikovanju števila oddelkov predšolske vzgoje v Vrtcu
Mavrica za šol. l. 2019/2020
7. Predlog ekonomske cene programa predšolske vzgoje
8. Dopis Zavarovalnice Triglav – dodatno financiranje zavarovalnih premij (pomoč
kmetovalcem)
9. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občina Odranci
10 . Razno
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Ad.1.
Delavka OU je prebrala sklepe 2. redne seje občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 9-3/2019
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
Branko Ferenčak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predstavi poročilo s 1. seje. Pove, da se je Komisija sestala dne 10.1.2019, na kateri so
predlagali kandidate za člane delovnih teles in obravnavali predloge za kandidaturo za člane
nadzornega odbora in jih bo kot take podala v obravnavo na sejo občinskega sveta.
Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 10-3/2019
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s poročilom 1. seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je podala predlog za imenovanje članov
Občinskega sveta v delovna telesa in obravnavala predloge za izvolitev članov v
Nadzorni odbor.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3.
Člani Občinskega sveta niso imeli pripomb za člane delovnih teles, je župan dal predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na glasovanje.
SKLEP št. 11-3/2019
Potrdijo se kandidati za delovna telesa:
SVET ZAVODA POMURSKIH LEKARN
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
SVET JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
SVET JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI LENDAVA
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ODRANCI
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Branko FERENČAK, Panonska ulica 24
Aleksander JEREBIC, Vezna ulica 26
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SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Aleksander JEREBIC, Vezna ulica 26
ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Marjan MARIČ, Mlinska ulica 10a
Jožef MAUČEC, Sevranska ulica 21
Štefan BOGDAN, Mladinska ulica 6
Mario BALAŽIC, Ulica Štefana Kovača 25
Branko FERENČAK, Panonska ulica 24
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Ivanka TOMPA, Ul. Štefana Kovača 35
Mario BALAŽIC, Ulica Štefana Kovača 25
Marjan MARIČ, Mlinska ulica 10a
Branko FERENČAK, Panonska ulica 24
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN KOMUNALO
Štefan BOGDAN, Mladinska ulica 6
Aleksander JEREBIC, Vezna ulica 26
Jožef MAUČEC, Sevranska ulica 21
Marjan MARIČ, Mlinska ulica 10a
Mirko VRBNJAK, Ravenska ulica 25
STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA
Mirko VRBNJAK, Ravenska ulica 25
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Jožef MAUČEC, Sevranska ulica 21
KOMISIJA ZA PRITOŽBE
Mirko VRBNJAK, Ravenska ulica 25
Mario BALAŽIC, Ulica Štefana Kovača 25
Štefan BOGDAN, Mladinska ulica 6
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4.
Župan dal izvolitev članov Nadzornega odbora v potrditev.
SKLEP št. 12-3/2019
V Nadzorni odbor Občine Odranci za obdobje 2018-2022 se potrdijo:
LIDIJA KUZMA, Naselje Gredice 19, Odranci,
MIRJANA HORVAT, Mladinska ulica 28, Odranci,
MONIKA VIRAG, Ravenska ulica 29a, Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.5.
Župan pojasni svetnikom postopek sprejetja proračuna. Pove, da zakonodaja določa, da 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 poda predlog
proračuna v javno razpravo in se določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo
ter posredujejo pripombe.
Predlog proračuna Občine Odranci po splošnem delu predstavi računovodkinja VI Marija
Zver.
Po končani predstaviti je župan dal v potrditev:
SKLEP št. 13-3/2019
1.
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2019.
2.
Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2019 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Odranci, in sicer od 22.2. do
8.3.2019.
3.
V času javne razprave od 22.2. do 8.3.2019 obravnavajo predlog proračuna delovna
telesa sveta ter zainteresirana javnost.
4.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu v času javne
razprave in sicer od 22.2. do 8.3.2019.
5.
Ta sklep in predlog proračuna se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani
občine http://www.obcina.odranci.si pod rubriko obvestila.
6.
Ta sklep velja takoj.
Ad.6.
S strani OŠ Odranci smo dne 16.1.2019 prejeli dopis, da bodo opravili vpis novincev v vrtec
za šol. leto 2019/2020. V njem navajajo, da bi glede na statistične podatke bilo potrebno
oblikovati 5 oddelkov (enako kot v šol. letu 2018/2019).
Občinski svet Občine Odranci se je strinjal z oblikovanjem 5 oddelkov, zato je župan dal na
glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 14-3/2019
Na podlagi ugotovitev glede vpisa otrok novincev za šolsko leto 2019/2020 Občinski svet
Občine Odranci potrjuje predlagano organizacijo 5 oddelkov v vrtcu Mavrica Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.7.
Župan seznani svetnike, da je dne 18.01.2019 Osnovna šola Odranci z dopisom št. 0141/2019-2 poslala Občini Odranci PREDLOG EKONOMSKE CENE PROGRAMA
PREDŠOLSKE VZGOJE, z veljavnostjo od 1.2.2019. V njem predlagajo dvig ekonomske
cene vrtca za prvo starostno obdobje 6,70% in za drugo starostno obdobje 6,73% (povečani
stroški dela, materiali in storitve, živila). Župan predlaga, da se sklep sprejeme od 1.3.2019.
Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 15-3/2019
Občinski svet občine Odranci potrjuje predlagano ekonomsko ceno za naslednja
programa, od 1.3.2019 naprej in sicer:
prvo starostno obdobje, dnevni program 467,35 EUR,
drugo starostno obdobje, dnevni program 414,11 EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.8.
Občinski svet se je seznanil z dopisom Zavarovalnice Triglav, glede sofinanciranja
zavarovanj posevkov in plodov in živine (dodatnih premij) kot pomoč kmetovalcem.
Župan pove, da je občina nazadnje financirala regresiranje kmetijstva leta 2013. Občina
Odranci ni v državni shemi de minimis in zato ne more subvencionirati takšnih pomoči.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 16-3/2019
Občinski svet Občine Odranci v letu 2019 ne bo sofinanciral dodatnih premij v
kmetijstvu - pomoč kmetijstvu, ki ga predlaga Zavarovalnica Triglav d.d..
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.9.
Podsekretarka Tadeja Gostan pove, da smo na Občini Odranci nazadnje financirali politične
stranke leta 1999. Občinski svet kot pristojni organ občine lahko v skladu s 26. členom
predmetnega zakona določi, da politična stranka, ki kandidira kandidatke oz. kandidate na
zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Do sredstev iz proračuna so upravičene
samo tiste politične stranke, ki so na zadnjih lokalnih volitvah dobile najmanj 50% glasov,
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja
iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po
predpisih (primerna poraba). V predlogu proračuna Občine Odranci je za leto 2019 za
financiranje političnih strank namenjenih 1.000,00 EUR. Glede na izračun za leto 2019 je
namenjenih za: SLS 698,70 EUR, SMC 102,30 EUR in NSI 202,00 EUR.
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Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 17-3/2019
Sprejeme se Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine
Odranci. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Sklep je bil sprejet 7x ZA in 2x PROTI (Vrbnjak Mirko, Balažic Mario).

Ad.10.
Ivanka Tompa
- analize vode
Župan odgovori, da je trenutna analiza vode dobra. Ga. Tompa prejme kopijo zadnje analize,
ki jo je opravil NLZOH Maribor.
- ČN Odranci
Župan odgovori, da ČN Odranci deluje brezhibno.
- Svet zavoda pomurskih lekarn
Seznani župana in občinski svet, da je bil izbran direktor pomurskih lekarn.
Branko Ferenčak
- postopek komasacija
Župan pove, da postopki tečejo in da se pričakuje, da bo javna razgrnitev v drugem polletju.
- spremembe prostorskih planov
Župan pove, da je obrazložitev določitve stroškov lokacijske preveritve za Občino Odranci v
februarju 2019 pripravilo podjetje ZEU d.o.o.. V nadaljevanju bo sledil razpis.

Seja je bila končana ob 19.45 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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