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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
9. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek 06. februarja 2012, ob 17.00 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
- Član nadzornega odbora: Simon Hozjan
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
V začetku je bilo prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, pri drugi točki se jim je
pridružil še svetnik Marjan Marič.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2012 – prva
obravnava
3. Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 8. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev.

SKLEP št. 53-09/2012
Potrdi se zapisnik 8. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2012 – prva obravnava
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 da predlog
proračuna v javno razpravo ter se določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo
in posredujejo pripombe.
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.
V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo delovna telesa občinskega sveta.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna za
drugo obravnavo.
Župan preda besedo računovodkinji Mariji Zver, ki je predstavila predlog proračuna in sicer
po splošnem delu prihodkov in odhodkov.
PRIHODKI – 2.227.754,00 EUR
70 -davčni prihodki (967.483,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 914.521,00 EUR)
703 -davki na premoženje (44.940,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (8.022,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (216.580,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (40.100,00 EUR)
711 -takse in pristojbine (380,00 EUR)
712 –denarne kazni (600,00 EUR)
714 -drugi nedavčni prihodki (175.500,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (470.400,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (400,00 EUR)
722 -prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (470.000,00 EUR)
74 -transferni prihodki (573.291,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (39.673,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUR(533.618,00
EUR)
ODHODKI – 3.234.644,86 EUR
40 -tekoči odhodki (579.752,86 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (141.206,00 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (22.936,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (340.793,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (30.700,00 EUR)
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409 –rezerve (44.117,86 EUR)
41 -tekoči transferi (570.301,00 EUR)
410 -subvencije (18.000,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (347.950,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (61.810,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (142.541,00 EUR)
42 -investicijski odhodki (2.033.523,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (2.033.523,00 EUR)
43 -investicijski transferi (51.068,00 EUR)
431 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (12.150,00 EUR)
432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (38.918,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (6.100,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (6.100,00 EUR)
Po končani predstavitvi splošnega proračuna je župan predstavil načrtovane investicije v letu
2012:
- nabava hidromehanskega kompaktorja s pralnikom na čistilni napravi (javni razpis je
bil objavljen septembra 2011, naprava dobavljena v začetku leta 2012),
- gradnja garaže pri čistilni napravi,
- gradnja kovačnice in žganjarne (financiranje iz projekta LAS),
- gradnja širokopasovnega omrežja (100% sredstva Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja – potrebno se bo zadolžiti),
- novogradnja vrtca (sredstva iz RRP ali javno zasebno partnerstvo),
- odvodnjavanje Gredic (prijava na razpis MKGP).
Prav tako je predstavil projekte, ki se delajo in sicer:
- projekti za meteorno kanalizacijo od Gredic do gasilskega doma,
- razširitev mostu,
- panonska hiša,
- vrtec, projekti PGD in PZI,
- garaža, pridobitev PGD.
Po končani razpravi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 54-09/2012
Sprejeme se predlog Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2012 – prva
obravnava. Predlog proračuna gre v javno obravnavo, ki bo trajala do 21.02.2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
Župan razloži svetnikom, da se subvencioniranje cene storitev odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vsako leto znižuje. V letu 2011 je bila subvencija
40%, ker pa se mora vsako leto znižati za 5%, je lahko subvencija v letu 2012 največ 35%.

3

Po kratki razlagi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 55-9/2012
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep o določitvi višine
subvencioniranja cene storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012 in znaša 35%.
Subvencijo bo občina pokrila iz proračuna za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Razno
Soglasje k izdelani Študiji izvedljivosti za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja –sistem A

Podjetje EKO-PARK d.o.o. iz Lendave je naknadno poslalo soglasje za vse občine UE
Lendava in sicer »Soglasje k izdelani študiji za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem
A«. Soglasje se nanaša, na občino v katerem bo potrebno podati soglasje, da se na podlagi
zgoraj navedene Študije izvedljivosti nadaljuje postopek usklajevanja oz. potrditve predlagane
investicijske strani MOP ter JASPERS in SVLR. V okviru tega soglasja se izjavlja, da bo
občina investicijo vključila v proračun in Načrt razvojnih programov, morebitne spremembe
pa se bodo upoštevale v rebalansu proračuna, ter da se bodo zagotavljali viri financiranja.
Svetniki so podprli omenjeno soglasje, zato je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 56-09/2012
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k izdelani Študiji izvedljivosti za projekt
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A. Občinski svet Občine Odranci pooblašča
župna Ivana Markojo, da v imenu Občine Odranci ureja in podpisuje vse dokumente v
zvezi s projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Klimatska naprava v mrliški vežici – Ivan Smolko
Ivan Smolko predlaga županu, da se v proračun umestijo sredstva za nakup klimatske naprave
v mrliški vežici. Župan pove, da se bo klimatska naprava namestila v letošnjem letu.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.

Seja je bila končana ob 18.40 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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