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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
3. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek, 16. marca 2015, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Anita Kociper, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Člana Nadzornega odbora: Mateja Zadravec in Aleksander Dominko
- Tadeja Gostan, poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver, računovodja VI
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem 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 Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2015 – prva obravnava
3. Vloga za spremembo ekonomske cene vrtca in potrditve dodatnega programa vrtca
Mavrica
4. Sprememba sklepa – vstop v lastništvo podjetja EKO - PARK d.o.o. Lendava
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 2. redne seje občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 18-3/2015
Potrdi se zapisnik 2. redne seje občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2015 – 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.
Župan na kratko povzame izhodišča za pripravo proračuna (sprejet sklep iz prejšnje seje št.
17-22014). Država je z ozirom na problematiko zmanjšala prihodke občinam, kar se pri nas
zelo pozna (cca 80.000 EUR). Prav tako so se zmanjšala sredstva za investicije 21. člena
ZFO (26.455 na 5.867 EUR) in verjetno se bodo še zgodile zadeve, da bomo morali proračun
spreminjati z rebalansom.
Župan je nato predal besedo računovodkinji Mariji Zver, da podrobneje predstavi predlog
splošnega dela proračuna Občine Odranci za leto 2015. Prihodki so načrtovani v znesku
2.559.534,00 EUR, odhodki pa v znesku 2.501.563,82 EUR.
Konto
70
71
72
74
78

Naziv
PRIHODKI PRORAČUNA
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
PREJETA SREDSTVA IZ EU

Proračun 2015
2.559.534,00
853.338,00
195.845,00
0,00
1.510.351,00
0,00

Delež
100
33,34
7,65
0
59,01
0

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.501.563,82
385.078,82
523.908,00
1.585.885,00
6.692,00

100
15,39
20,94
63,4
0,27
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Po končani predstaviti je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 19-3/2015
1.
Izvede se javna razprava o Predlogu proračuna Občine Odranci za leto 2015.
2.
Predlog proračuna Občine Odranci za leto 2015 bo na vpogled vsak delovni dan (od
ponedeljka do petka) v prostorih občinske uprave Občine Odranci, in sicer od 17. do 30.
marca 2015.
3.
V času javne razprave od 17. do 30. marca 2015 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 17. do 30. marca 2015.
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.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3. Vloga za spremembo ekonomske cene vrtca in potrditve dodatnega programa
vrtca Mavrica
Poslovna sekretarka Tadeja Gostan pove, da smo s strani OŠ Odranci v decembru prejeli
vlogo v zvezi s spremembo ekonomske cene vrtca in potrditve dodatnega programa vrtca
Mavrica. Te vloge nismo mogli preučti v enem dnevu pred sejo, da bi jo podali na dnevni
red.
Kot so zapisali v vlogi je nova cena programov oblikovana tako, da so upoštevani stroški dela
dodatne zaposlitve pomočnice vzgojiteljice v deležu 0,5 (polovična zaposlitev). Ostali
elementi oblikovanja cene (materialni stroški, nematerialni stroški, živila), ki so skladni s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in ostajajo nespremenjeni.
V povprečju znaša povišanje ekonomske cene za 3%.
Nova ekonomska cena bi veljala od 1.3.2015 dalje.
Po predstavitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 20-3/2015
Občinski svet občine Odranci potrjuje predlagano ekonomsko ceno za naslednje programe, od
1.3.2015 naprej in sicer:

Program

Ekonomska cena

Prvo starostno obdobje, dnevni program
Prvo starostno obdobje, poldnevni program
Drugo starostno obdobje, dnevni program
Drugo starostno obdobje, poldnevni program

397,24 €
358,83 €
347,31 €
313,72 €

Sklep je bil soglasno sprejet.

3

Ad.4. Sprememba sklepa – vstop v lastništvo podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava
Župan je predstavil razloge za spremembo sklepa. Na 14. seji Občinskega sveta dne
10.12.2012 je bil obravnavan predlog o vstopu Občine Odranci v lastništvo EKO PARKA
d.o.o. iz Lendave. Takrat sta obstajali dve možnosti; vplačilo deleža s prenosom lastništva
zgradbe TLP-10 Lendava ali z denarnim vložkom.
Občinski svet se je takrat odločil, da bo delež Občine Odranci v EKO PARKU denarni znesek
v višini 10.000 EUR. Ocenjevalo se je namreč, da je delež Občine Odranci v TLP-10 Lendava
okrog 25.000 EUR in je bilo s stališča velikosti vložka primernejši manjši vložek v višini
10.000 EUR . Tako kot naša občina se je takrat odločila tudi Občina Velika Polana. Občine
Črenšovci, Kobilje, Turnišče in Dobrovnik pa so vložile svoje deleže v zgradbi TLP-10.
Vstop v EKO PARK d.o.o. do sedaj ni bil formalno realiziran.
V vmesnem času je prišlo do nekaterih dejstev, ki so takratni sklep nekoliko omajala.
1. Tudi Občina Velika Polana se je odločila za vložek v deležu TLP-10. Tako se iz lastništva
TLP-10 umikajo vse občine razen Občine Odranci.
2. Za TLP-10 se najavljajo večja vzdrževalna dela, ki jih bodo morale pokriti v sorazmernem
deležu lastnice zgradbe.
Ker bi v primeru vplačila deleža v EKO PARK v denarnem znesku in morebitno plačilo
stroškov vzdrževanja TLP-10 predstavljalo za občino dva izdatka iz proračuna občine
predlagam, da tudi Občina Odranci vloži v lastništvo EKO PARKA d.o.o. lastni delež v TLP10. Znesek tega deleža bo znan po sodni cenitvi objekta. Racionalno bo tudi, da bo z zgradbo
TLP-10 upravljal en upravljavec (EKO PARK) brez vpliva občin na upravljanje in
vzdrževanje.
Župan je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP št. 21-3/2015
Občina Odranci bo namesto denarnega vložka 10.000 EUR vložila v EKO Park d.o.o.
Lendava svoj delež, ki ga ima v zgradbi TLP-10 v vrednost, ki bo določena s sodno
cenitvijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.7. Razno
Elizabeta Grabnar – plačilo sejnin (svet zavoda OŠ Odranci)
Župan predlaga svetnikom, da se sprejme sklep o izplačilu sejnin svetnikom, ki zastopajo
občino v Svetu zavoda OŠ Odranci. Znesek sejnine je 15 EUR in je isti kot za sejnino v
občinskem odboru.

4

Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 22-3/2015
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep, da se izplačujejo sejnine svetnikom za delo
v Svetu zavoda OŠ Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ivanka Tompa – poročilo Svet zavoda Pomurske lekarne
Svetnica Ivanka Tompa na kratko predstavi poročilo zavoda Pomurskih lekarn. Svetnike
seznani z dobičkom, trgovinsko dejavnostjo, s projektom raznih predavanj, novo lekarno pri
ZD Lendava.
Vladimir Balažic – meteorne vode, gospodinjska skupnost, nepregledna cesta (Gajska ul.)
Župan odgovori, da se projekt meteorne vode še čaka na razpis. Gospodinjska skupnost
zaenkrat ni v prioriteti. Glede nepregledne ceste Gajska ulica (ovinek) bomo pogledali in
ocenili ali je potrebno cestno ogledalo.
Branko Ferenčak – Pomurski vodovod, pločniki
Župan odgovori, da so dela na projektu Pomurski vodovod – sistem A pri koncu. Potrebno je
dokončati še dela ob pločnikih, katera so ostala zaradi zime in so predvidena v
spomladanskem času.
Na koncu župan seznani svetnike z idejno zasnovo ureditve vaškega jedra.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.15 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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