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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
11. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek, 04.05. 2012, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Jožef Maučec,
Martin Jerebic, Ivan Smolko, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Članica nadzornega odbora: Renata Vnuk Lepoša
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Prisotni predstavniki medijev: Jože Gabor (Vestnik)
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnikov 10. redne, in 4. in 5. izredne seje Občinskega sveta
Občine Odranci
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2011
 Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2011
 Poročilo inventurne komisije za leto 2011
3. Vloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Odranci
4. Poročilo o postopku o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov
5. Občinska priznanja za leto 2012
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 10. redne in 4. in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine
Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 10. redne, 4. in 5. izredne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev.
SKLEP št. 69-11/2012
Potrdi se zapisnik 10. redne in 4. in 5. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2011
- Poročilo Nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2011
- Poročilo inventurne komisije za leto 2011
Župan preda besedo računovodkinji Mariji Zver, ki je predstavila zaključni račun po splošnem
delu.
PRIHODKI – 1.563.481,00 EUR
70 -davčni prihodki (961.289,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 909.236,00 EUR)
703 -davki na premoženje (44.655,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (7.398,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (183.715,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (20.380,00 EUR)
711 -takse in pristojbine (402,00 EUR)
712 –denarne kazni (463,00 EUR)
714 -drugi nedavčni prihodki (162.470,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (7.255,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (7.255,00 EUR)
74 -transferni prihodki (411.222,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (35.160,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUR(376.060,00
EUR)
ODHODKI – 1.561.089,00 EUR
40 -tekoči odhodki (415.218,00 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (125.878,00 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (21.254,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (260.304,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (3.782,00 EUR)
409 - rezerve (4.000,00 EUR)
41 -tekoči transferi (481.532,00 EUR)
410 -subvencije (22.315,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (282.824,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (42.376,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (134.017,00 EUR)
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42 -investicijski odhodki (640.677,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (640.677,00 EUR)
43 -investicijski transferi (23.622,00 EUR)
431 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (2.000,00 EUR)
432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (21.662,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (5.909,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (5.909,00 EUR).
Župan se zahvali računovodkinji za predstavite in odpre razpravo.
Svetniki so mnenja, da od rebalansa proračuna do zaključnega računa ni bistvenih sprememb
ter da se zaključni račun lahko sprejeme.
K besedi povabi članico nadzornega odbora Renato Vnuk Lepoša, katera pove stališča
nadzornega odbora. Člani so se sestali 19.4.2012 ob prisotnosti računovodkinje Marije Zver.
Pri gospodarjenju s premičnim in nepremičnim premoženjem v občini niso ugotovili
nepravilnosti. Priporočajo, da se preverijo odprte postavke kupcev in dobaviteljev, ki so
starejše več let, se ugotovi njihovo stanje, ter se naj z zakonskimi postopki ukrepa.
Župan prav tako seznani prisotne na seji, da se bo v mesecu juniju prvič po obstoju občine
opravila revizija. Revizija se bo delno opravila tudi v osnovni šoli Odranci.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev naslednje sklepe:
SKLEP št. 70-11/2012
Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2011 v
predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 71-11/2012
Sprejme se poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto
2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 72-11/2012
Sprejme se poročilo inventurne komisije za leto 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3

Ad. 3. Vloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelje v Svet zavoda OŠ Odranci
Svet zavoda OŠ Odranci je dne 16.4.2012 obvestil občino, da članom zavoda dne 26.5.2012
poteče mandat. Občina Odranci ima v Svetu zavoda tri predstavnike. Svetniki so se po
posvetu odločili, da potrjujejo dosedanja člana Vladimirja Balažic in Elizabeto Grabnar. Tretji
predstavnik pa bo Marjan Marič.
Po razpravi je župan dal v potrditev.
SKLEP št. 73-11/2012
V Svet zavoda Osnovne šole se imenujejo:
-Vladimir Balažic,
-Elizabeta Grabnar,
-Marjan Marič.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Poročilo o postopku o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov
Župan predstavi poročilo o postopku o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci, Občine Kobilje, Občine
Dobrovnik, Občine Turnišče in Občine Odranci. Strokovna komisija, v kateri je bil tudi
predstavnik naše Občine Matija Kikel, je do dne 19.11.2011 prejela dve ponudbi, in sicer
Saubermacher-Komunala d.o.o. iz Murske Sobote ter Komunale d.o.o.Lendava. Na osnovi
razgovorov s kandidatoma je strokovna komisija pripravila razpisno dokumentacijo za
pripravo končnih ponudb. Prispela je le ena končna ponudba in to ponudnika SaubermacherKomunala Murska Sobota d.o.o., kateremu bi po novem bila podeljena koncesija.
Župan odpre razpravo.
Svetniki so opazili spremembe, katere niso bile upoštevane, kot so sprejeli na 3. izredni, dne
10.11.2011(odvoz odpadkov na 14 dni ter da se ljudje lahko odločijo za 240l ali 120l posode).
Župan razloži, da je to skupna končna ponudba za zbiranje in prevoz odpadkov vseh občin, s
tem da Občina Odranci lahko izrazi željo kako drugače.
Svetniki so odločno potrdili, da ostajajo pri sklepu iz 3. izredne seje in da ne sprejmejo
končne ponudbe, kot je bilo prikazano v poročilu.
Po končani razpravi je župan dav v potrditev.
SKLEP št. 74-11/2012
Občinski svet Občine Odranci potrjuje izbor koncesionarja za izvajanje javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci, s tem da se
odvoz odpadkov vrši na 14 dni.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Občinska priznanja za leto 2012
Župan Ivan Markoja izpostavi, da nekatera društva v občini praznujejo okroglo obletnico
delovanja. Prav tako v maju praznuje najstarejši moški občan 90 let. Župan predlaga
svetnikom, da se sprejeme sklep o podelitvi občinskih plaket, s tem da se 6.5.2012 slavnostno
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podeli plaketa Ivanu Kavašu za dolgoletno družbeno udejstvovanje in razvoj kraja. Na
naslednji seji pa se bodo obravnavali predlogi, katere se zaprosi od društev.
SKLEP št. 75-11/2012
Občinski svet Občine Odranci sprejeme sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto
2012.
Dne 6.5.2012 se ob 90-letnici življenja podeli plaketa občanu Ivanu Kavašu – za
dolgoletno družbeno udejstvovanje in razvoj kraja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Razno
Svetnika Martina Jerebic zanima, kako je širitvijo podjetja Carthago, s prostorskimi plani in s
širokopasovnim omrežjem.
Župan pojasni, da so idejni projekti za Carthago izdelani, vse pa je odvisno od prostorskih
planov. Po zagotovilih Ministrstva za kmetijstvo pove, da do prejetja odločbe prostorskih
planov ni daleč. Širokopasovno omrežje pa se bo začelo graditi, ko dobimo dokument prav
tako s strani Ministrstva za kmetijstvo, da so zagotovljena sredstva za 2013.
Ivan Smolko sprašuje, kdaj je predvidena sanacija Mladinske ulice. Župan pove, da je
nesmiselno asfaltirati ulico pred izgradnjo vodovoda.
Marjan Marič pa vpraša kako je s projekti v zvezi z odvodnjavanjem Gredic. Župan odgovori,
da so projekti izdelani in gradbeno dovoljenje pridobljeno.
Župan pove občinskemu svetu, da nima podpisnika za službena potovanja in dnevne potne
naloge. Občinski svet seznani, da v ta namen pooblašča poslovno sekretarko VII/2 Tadejo
Gostan.
SKLEP št. 76-11/2012
Občinski svet Občine Odranci pooblašča delavko občinske uprave Tadejo Gostan za
podpis službenih nalogov župana Ivana Markoje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.40 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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