OBČINA DORNAVA
Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo
Štev.: 011-10/2019-10
Datum: 05. 11. 2020

ZAPISNIK
9. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo, ki se je sestal v
četrtek, 05. 11. 2020 ob 16.00 uri v dvorani večnamenskega centra vaško – kulturne dvorane
Dornava.
Prisotni: člani vseh odborov pri Občinskem svetu
Ob tem so bili prisotni sledeči člani Odbora za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo:
Dominik Kukovec, Tonček Cenar, Jože Brumen, Danijel Rus, Srečko Kondrič
Prisotni so bili še: Janko Merc - župan, Nada Kolednik - direktorica občinske uprave, Erika
Masten Toplak - pravnica, Anja Cigala - okolje in prostor, Terezija Čuš - računovodkinja in
Brigita Vidovič - tajnica.

DNEVNI RED:
1. Predlog Rebalansa št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2020
2. Predlog Proračuna Občine Dornava za leto 2021
5. Razno
Potrditev dnevnega reda
Z dnevnim redom so bili člani predhodno seznanjeni z vabilom na sejo. Na dnevni red ni bilo
pripomb.
Ad/1
– Predlog Rebalansa št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2020
Predlog Rebalansa št. 2 Proračuna Občine Dornava za leto 2020 je bil poslan članom
odbora po e-mailu. Župan Janko Merc je podrobneje predstavil, da so se prihodki malo
zmanjšali glede na veljavni proračun in sicer iz 2,509.893,00 EUR na 2,440.605,48 EUR.
Povečanje oz. zmanjšanje prihodkov je podrobno predstavljeno v rebalansu.
Prihodki so se povečali pri davku od premoženja, omrežnini, prihodkih od najemnine za
sončno elektrarno, od najemnine za večnamenski center, upravnih taksah, drugih prihodkih
ter kanalščini. Zmanjšali pa so se prihodki pri davku na dediščine in darila, nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča in sredstvih za skupno občinsko upravo.
V proračun za leto 2020 so bili odhodki načrtovani v višini 2,537.914,84 EUR, znašajo pa
2,602.313,61 EUR. Največ so se povečali pri obveščanju domače in tuje javnosti, objavi
občinskih predpisov, investicijah (upravna zgradba), stroški plačilnega prometa, stroških
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vzdrževanja kanalizacijskega sistema in stroških v okviru VO Mezgovci. Zmanjšanje
odhodkov je bilo pri občinskem prostorskem načrtu, komunalni dejavnosti v okviru postavke
prostorskega planiranja ter drugih odhodkih v okviru postavke Socialno varstvo drugih
ranljivih skupin
Na posamezna vprašanja glede postavk v rebalansu, ki jih je postavil Dominik Kukovec, so
mu odgovorili župan, direktorica in računovodkinja.
Prav tako je Marko Mernik dobil odgovor na vprašanje glede pridobitve bona za WIFI4U oz.
sredstev, kjer mu je direktorica Nada Kolednik odgovorila, da sredstva niso prikazana v
rebalansu, saj se sredstva ne nakažejo Občini ampak izvajalcu storitev, ki ga Občina izbere.
Ad/3 – Predlog Proračuna Občine Dornava za leto 2021
Predlog Proračuna Občine Dornava za leto 2021 je bil poslan svetnikom po e-mailu. Župan
Janko Merc je vse prisotne obvestil, da bo od 1. 1. 2021 svojo funkcijo župana opravljal
profesionalno.
Podrobneje predstavil proračun za leto 2021. Prihodki bi se naj povečali na 2,541.391,00
EUR. Največje povečanje je pri davku od premoženja, najemnini za poslovne prostore,
najemnini za večnamenski center Dornava, od prodaje osnovnih sredstev (stanovanjskih
objektov in stanovanj), kanalščine ter sredstev za skupno občinsko upravo.
Zmanjšanje prihodkov pa je načrtovano pri davku na dediščine in darila, davku od prometa
nepremičnin, od najemnin za stanovanja, od najemnin za poslovne prostore v
Večnamenskem centru, sredstvih za kanalizacijo, komunalnem prispevku ter ureditvi vaških
jeder v okviru projekta LAS.
Stanislav Ciglarja je zanimalo, zakaj je takšno povečanje pri objavah in direktorica Nada
Kolednik mu je razložila, da je v Katalogu informacij javnega značaja potrebna objava vseh
občinskih predpisov, sklepov, odlokov,… Ker se za naslednje leto pripravlja kar nekaj novih
predpisov, so predvideni višji stroški.
Dominika Kukovca je zanimalo, katere so tiste nepremičnine, ki jih Občina namerava kupiti
v naslednjem letu in pravnica Erika Masten Toplak mu je razložila, katere so te nepremičnine
oz. da bo vse podrobneje opisano v obrazložitvah proračuna, ki ga bodo svetniki prejeli
naslednji teden.
Rok Strižič je predlagal, da se v proračunu zagotovi subvencija za plačilo komunalnega
prispevka za mlade družine,
Dominik Kukovec je predlagal, da se sredstva za srečanje starejših občanov nad 70 let in
sredstva za društvo upokojencev znižajo iz 3.000,00 na 2.000,00 EUR ter da se sredstva,
ki so namenjena Lovskim društvom v okviru Občine Dornava, dodelijo v takšnem znesku,
kot bo določen v javnem razpisu.
Postavka za vrtce se je prav tako povišala in župan Janko Merc je predlagal, da bo povišanje
postavke obrazložil ravnatelj na naslednji, decembrski seji.
Na vprašanje, zakaj se je zmanjšala postavka za materialne stroške pri šoli, pa je župan
Janko Merc razložil, da je vzrok v tem, da Občina Dornava ne bo več plačevala deleža za
25 učencev, ki obiskujejo OŠ Dornava, so pa iz občine Ptuju, ki pa materialnih stroškov za
te učence ne plačuje. Na željo Roka Strižiča se bo postavka zvišala za 9.000,00 EUR na
52.000,00 EUR.
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Rok Strižič je predlagal tudi sofinanciranje oz. subvencijo komunalnega prispevka za mlade
družine. Direktorica Nada Kolednik mu je razložila, da obstaja določen postopek programa
opremljanja, ki že teče, vendar je potrebno najprej urediti kategorizacijo občinskih cest,
banko cestnih podatkov,… Trajanje postopka ni odvisno od Občine ampak od drugih
institucij, ki to izvajajo. Bodo pa se na občinski upravi pozanimali, kaj je možno storiti, da bi
se vse skupaj pospešilo.
Marko Mernik je predlagal, da se sofinanciranje malih čistilnih naprav zviša na 15.000,00
EUR, kar se bo pri izdelavi končnega proračunu upoštevalo.
Prav tako je Marko Mernik prosil za obrazložitev glede postavke 06030 – Plače in drugi
izdatki zaposlenim. Računovodkinja je povedala, da so v znesku vključene plače direktorice,
pravnice, računovodkinje in tajnice, niso pa v to vključena sredstva za morebitno dodatno
zaposlitev. Direktorica pa je povedala, da lahko vsak svetnik na občinski upravi pogleda
kadrovski načrt in sistematizacijo delovnih mest.
Dominik Kukovec je predlagal dodatno zaposlitev vzdrževalca v okviru postavke 06035 –
Režijski obrat.
Svetniki se pa niso strinjali s postavko 06048 - Materialni stroški režijskega obrata v okviru
katere je bil planiran znesek v višini 11.538,00 EUR za nakup novega vozila. Ta postavka
se bo izločila.
Stanislav Ciglar je predlagala, da se ustvari nova postavka za Dvorec Dornava. Direktorica
Nada Kolednik je predlagala postavko v okviru postavke 04040 – Celovita podoba.
Ad/5 – Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala
Brigita Vidovič

Predsednik odbora
Dominik Kukovec
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