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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
5. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo, 22. februarja 2017, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Branko Ferenčak, Anita Čeh in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan, podsekretarka
Odstotni člani občinskega sveta: Marjan Marič, Roman Kavaš
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. Obravnava in sprejem Odlok o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah (skrajšani
postopek)
2. Obvestilo - odredba o prodaji (parcela št. 1495 k.o. Odranci)
3. Vloga za odobritev in financiranje celodnevne prireditve
4. Razno - Sklep o potrditvi DIIP-a/IP (Izvedba agromelioracij na komasacijskih
območjih)
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad.1. Obravnava in sprejem Odlok o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah (skrajšani postopek)
Župan razloži svetnikom, da je Odlok o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah
potrebno sprejeti, ker ga uradno nikjer nimamo objavljenega v celoti. Predkupno pravico
občine določa Zakon o urejanju prostora. Tako lahko občina z odlokom določi območje svoje
predkupne pravice, in sicer na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju
obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov zunaj poselitvenih
območij.
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Po obrazložitvi je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP št. 94-5IZ/2017
Občinski svet Občine Odranci sprejme Odlok o predkupni pravici Občine Odranci na
nepremičninah.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Obvestilo – odredba o prodaji (parcela 1495 k.o. Odranci)
Župan seznani svetnike o prodaji parcele št. 1495 k.o. Odranci, ki jo na ustni javni dražbi, dne
2.3.2017 prodaja Okrajno sodišče v Lendavi. Parcela se prodaja v celoti in sicer z izklicno
ceno 23.116,78 EUR. Župan pove svetnikom, da je parcela aktualna, ker posega na občinsko
parcelo, ki je bila kupljena od SKZ Črenšovci. Vpraša svetnike ali naj občina gre v nakup
omenjene parcele.
Svetniki so mnenja, da se za parcelo 1495 k.o. Odranci položi varščina v znesku 2.311,68
EUR (1/10) in če bo možnost tudi kupi oz. se gre na dražbo.
Svetniki so enotni, zato župan predlaga naslednji sklep:
SKLEP št. 95-5IZ/2017
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep, da se na ustni javni dražbi Okrajnega
sodišča v Lendavi dne 2.3.2017 kupi parcela 1495 k.o. Odranci, ki je v izterjavi v znesku
23.116,78 EUR.
Za dražitelja na javni dražbi se pooblasti župana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Vloga za odobritev in financiranje celodnevne prireditve
Župan pove, da Društvo vinogradnikov in sadjarjev Odranci želi organizirati prikaz domačih
kolin s pustno povorko. Svetnike seznani, da bi ta dogodek bremenil občinski proračun za
2.000 EUR.
Župan vpraša svetnike za podpro tega dogodka.
Svetniki so soglasno potrdili organizacijo ter odobritev finančnih sredstev.
SKLEP št. 96-5IZ/2017
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep, da se Društvu vinogradnikov in sadjarjev
Odranci namenijo sredstva iz občinskega proračuna v višini 2.000 EUR. Sredstva bodo
porabljena za organizacijo kulturne prireditve domačih kolin in pustne povorke.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 4. Razno - Sklep o potrditvi DIIP-a/IP (Izvedba agromelioracij na komasacijskih
območjih)
Župan seznani svetnike, da se Občina Odranci prijavlja na razpis »Izvedba agromelioracij na
komasacijskih območjih«. V ta namen zunanji strokovnjaki pripravljajo DIIP, ki pa ga je
potrebno potrditi s občine. Prijava je mogoča do 10.3.2017.
Po seznanitvi je občinski svet občine Odranci sprejel:
SKLEP št. 97-5IZ/2017
Občinski svet Občine Odranci pooblašča župana Ivana Markojo za podpis »Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta« in »Investicijskega programa« v zvezi s prijavo
na razpis »Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih«
Občinski svet Občine Odranci potrjuje vrednost investicije za omenjeni program v
višini 1.405.914,79 EUR (z vključenim DDV), ki se umesti v Načrt razvojnih programov
Občine Odranci 2017 – 2020.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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