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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
24. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 01.07.2014, ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Odranci.
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Martin Jerebic,
Jožef Maučec, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovna sekretarka VII/2
- Marija Zver – računovodkinja VI
- Predsednik Nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Ivan Smolko
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 23. redne seje in 9. izredne seje Občinskega sveta
Občine Odranci
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci
za leto 2013
 Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za
leto 2013
 Poročilo inventurne komisije za leto 2013
3. Pogodba o prenosu v upravljanje – Vrtec Mavrica
4. Soglasje k Poslovnemu načrtu OŠ Odranci za leto 2014
5. Predlog sklepa o brezplačnem prenosu deleža odlagališča odpadkov
Dolga vas na podjetje CERO Puconci
6. Razno
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Ad.1. Potrditev zapisnika 23. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 23. redne in 9. izredne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 144-24/2014
Potrdi se zapisnik 23. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2013
V letu 2013 so bili skupni prihodki realizirani v višini 2.736.732,64 EUR, kar je za 24,4% oz.
883.274,92 EUR manj od načrtovanih oziroma 75,6% načrtovanih prihodkov.
Prihodki proračuna:
Realizacija prihodkov iz bilance je razvidna iz naslednje tabele:
KONTO
70
71
72
73
74
78

VRSTA PRIHODKA
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacija
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz EU
Prihodki skupaj:

REALIZACIJA
925.345,53
420.535,59
78.226,00
0
1.300.125,52
12.500,00
2.736.732,64

Skupni odhodki v letu 2013 bili planirani v višini 4.045.998,00 EUR, realizirani pa v višini
3.039.666,85 EUR, kar je 75,1% načrtovanih.
Odhodki proračuna:
Realizacija odhodkov iz bilance je razvidna iz naslednje tabele:
KONTO
40
41
42
43

VRSTA PRIHODKA
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Odhodki skupaj:

REALIZACIJA
481.598,74
509.892,14
2.001.079,46
47.096,51
3.039.666,85

 Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2013
Predsednik NO Branko Ferenčak pove, da se je NO sestal dne 14.05.2014. Cilj je bil
pregledati Zaključni račun ter podati mnenje.
Člani NO pri gospodarjenju s premičnim in nepremičnim premoženjem v Občini Odranci niso
odkrili nepravilnosti, zato NO izreka pozitivno mnenje za leto 2013.
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 Poročilo inventurne komisije za leto 2013
Inventurna komisija v sestavi Zver Marjan, Kavaš Ciril in Martin Jerebic je dne 31.01.2014
popisala drobni inventar, osnovna sredstva ter terjatve do kupcev in obveznosti do
dobaviteljev, finančna sredstva v blagajni ter na računih, terjatve za sredstva dana v
upravljanje ter dolgoročne kapitalske naložbe po seznamu.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 145-24/2014
Potrdi se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2013 v
predlagani obliki in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 146-24/2014
Sprejme se poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto
2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 147-24/2014
Sprejme se poročilo inventurne komisije za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Pogodba o prenosu v upravljanje – Vrtec Mavrica
Župan na kratko predstavi Pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje. Investicija Izgradnja
nizkoenergetskega vrtca v Odrancih je končana. Dokončne vrednosti vseh nepremičnin in
premičnin so znane. Ker je bila občina investitor, moramo prenesti investicijo v upravljanje
OŠ Odranci. Celotna vrednost prenesenih sredstev v upravljanje OŠ Odranci je 1.504.552,63
EUR.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 148-24/2014
Občinski svet Občine Odranci potrjuje Pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje,
sklenjeno med Občino Odranci in OŠ Odranci. S pogodbo se prenašajo vložena sredstva
na upravljavca, to je OŠ Odranci, v skupni višini 1.504.552,63 EUR, za investicijo
»Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Odrancih«.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3

Ad. 4. Soglasje k Poslovnemu načrtu OŠ Odranci za leto 2014
Župan pove, da se morajo pred začetkom šolskega leta sprejeti soglasja k Poslovnemu načrtu
za Zavod OŠ Odranci, katere ustanovitelj je občina.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 149-24/2014
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
Poslovni načrt zavoda Osnovne šole Odranci za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Predlog sklepa o brezplačnem prenosu deleža odlagališča odpadkov Dolga vas na
podjetje CERO Puconci
Župan pove razloge za brezplačen prenos deleža odlagališča odpadkov Dolga vas na podjetje
CERO Puconci. Občina Odranci je solastnica odlagališča odpadkov v Dolgi vasi z deležem
6,95%. Odlagališče se deli na dva dela in sicer na odlagalno polje in zbirni center. Celotno
odlagališče ni več v funkciji od leta 2012, ko mu je poteklo okoljevarstveno dovoljenje. Za
odlagališče je bila narejena tudi sodna cenitev. Pri reševanju problematike odlagališča je
skupaj z upravljavcem odlagališča CERO Puconci prišlo do soglasja, da občine solastnice
brezplačno prenesejo na CERO svoje deleže v odlagalnem polju, CERO pa bo iz svojih
sredstev izvršil vsa potrebna dela za zaprtje odlagališča in njen monitoring. Na takšen način bi
se Občina umaknila iz odlagališča odpadkov Dolga vas in v bodoče ne bi imela več nobenih
bremen iz njenega zapiranja, kakor tudi nobenih koristi iz naslova lastništva.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 150-24/2014
1. Občinski svet Občine Odranci potrjuje brezplačni prenos enega deleža odlagališča
odpadkov Dolga vas (odlagalno polje) na podjetje CERO Puconci.
2. Občinski svet Občine Odranci potrjuje prenos enega dela odlagališča odpadkov Dolga
vas (zbirni center) na Občino Lendava s kompenzacijo lastništva, ki bo dogovorjen z
Občino Lendava. Za dogovor o rešitvi problema zbirnega centra se pooblasti župana, ki
bo o doseženih ter dogovorih z Občino Lendava poročal Občinskemu svetu Občine
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 6. Razno
Elizabeta Grabnar - Igralo Carthago
Svetnica Elizabeta Grabnar vpraša župana, zakaj se pri novem vrtcu ni postavilo novo igralo,
ki ga je izdelalo podjetje Carthago?
Župan odgovori da zato, ker ni bilo predvideno v popisu planirane opreme za zunanja igrala,
katera je bila usklajena s projektantom g. Hojnikom in ravnateljico OŠ Odranci.
Ciril Kavaš - vejevje na poljski poti
Svetnik Ciril Kavaš opozori na vejevje na poljskih poteh, katere je potrebno odstraniti. Župan
mu zagotovi, da se bo v bodoče uredilo (meritev in obvestitev lastnikov).
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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