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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
15. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek 27.12.2012 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, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Predsednik nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Ivan Smolko
- Prisotni predstavniki medijev: Jože Gabor (Vestnik)
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2013 – druga
obravnava
3. Sprejem sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
4. Mnenje k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava
5. Razno:
-

Subvencioniranje dela cene storitev obdelave in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 14. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 96-15/2012
Potrdi se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2013 – druga
obravnava
Župan in računovodkinja Marija Zver sta predstavila končni predlog proračuna Občine
Odranci za leto 2013. Prihodki so načrtovani v znesku 2.922.850,00 EUR, odhodki pa v
znesku 3.676.750,00 EUR.
PRIHODKI – 2.922.850,00 EUR
70 -davčni prihodki (924.477,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 867.331,00 EUR)
703 -davki na premoženje (48.945,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (8.201,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (244.898,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (22.800,00 EUR)
711 -takse in pristojbine (380,00 EUR)
712 –denarne kazni (600,00 EUR)
713 –Prihodki od prodaje blaga in storitev (500,00 EUR)
714 -drugi nedavčni prihodki (220.618,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (100.300,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (300,00 EUR)
722 -prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (100.000,00 EUR)
74 -transferni prihodki (1.653.175,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (305.006,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUR(1.348.169,00
EUR)
ODHODKI – 3.676.750,00 EUR
40 -tekoči odhodki (560.232,00 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (136.082,00 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (22.017,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (337.387,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (20.500,00 EUR)
409 - rezerve (44.246,00 EUR)
41 -tekoči transferi (496.979,00 EUR)
410 -subvencije (11.000,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (306.050,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (53.368,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (126.561,00 EUR)
42 -investicijski odhodki (2.609.509,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (2.609.509,00 EUR)
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43 -investicijski transferi (10.030,00 EUR)
431 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (2.200,00 EUR)
432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (7.830,00 EUR)
44 - dana posojila in povečanje kapit. deležev (10.000,00 EUR)
441 – povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb (10.000,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (56.100,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (56.100,00 EUR)
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 97-15/2012
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2013 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Sprejem sklepa za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2013
Poslovna sekretarka VII/2 Tadeja Gostan razloži svetnikom, da se vrednost točke poviša,
zaradi inflacije, delno pa zaradi zaostajanja vrednosti točke s sosednjimi občinami. Sklep
moramo posredovati na DURS.
Ker so se vsi člani OS strinjali s povišanjem vrednosti točke za izračun nadomestila za
stavbno zemljišče, je župan dal v potrditev.
Župan poda v sprejem naslednji sklep:
SKLEP št. 98-15/2012
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2013, ki znaša:
-zazidana stavbna zemljišča 0,00030 €
-nezazidana stavbna zemljišča 0,000052 €
2. člen
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče za stanovanjske objekte se
upošteva 110 točk, za poslovne objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče na
območju stanovanjske gradnje 30 točk, za nezazidano stavbno zemljišče v obrtni coni 60
točk.
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3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 (Uradni list RS, št. 1/2012).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od
01.01.2013 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Mnenje k izbranemu kandidatu za direktorja Knjižnice Lendava
Poslovna sekretarka VII/2 Tadeja Gostan predstavi dopis Knjižnice Lendava z dne 8.11.2012,
v katerem prosijo za mnenje o izbiri kandidata za direktorja Knjižnice Lendava g. Alberta
Haláza.
Ker je Svet knjižnice za direktorja že predlagal g. Haláza, občinski svet tako podaja pozitivno
mnenje.
Župan dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 99-15/2012
Občinski svet občine Odranci podaja pozitivno mnenje k izbranemu kandidatu g.
Albertu Halázu za direktorja Knjižnice Lendava.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Razno
Subvencioniranje dela cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
Župan razloži svetnikom, da se subvencioniranje cene storitev odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vsako leto znižuje. V letu 2012 je bila subvencija
35%, ker pa se mora vsako leto znižati za 5%, je lahko subvencija v letu 2013 največ 30%.
SKLEP št. 100-15/2012
1.
Občinski svet občine Odranci sprejme sklep o subvencioniranju dela cene storitev
obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
višini 30% cene javne infrastrukture.
2.
Subvencijo bo občina pokrila iz proračuna za leto 2013.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Sklep je bil soglasno sprejet.
4

Marjan Marič vpraša, kdaj se bo pričela sanacije zemljišč, katera so se kupila zaradi potreb
NK Odranci?
Župan mu pove, da je zmenjeno z geodeti, da se bodo parcele izmerile in se pripravil teren za
pomožno igrišče.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 18.15 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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