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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
11. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 25. avgusta 2016, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Anita Čeh, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Član Nadzornega odbora: Aleksander Dominko
- Tadeja Gostan, poslovni sekretar VII/2
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 10. redne seje, 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Odranci
2) Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015, sklep Sveta
zavoda glede presežka, dopolnitev k vlogi za soglasje k razporeditvi presežka nad
odhodki vrtca Mavrica za leto 2015 – Javni zavod OŠ Odranci
3) Prošnja za odlog o odstranitvi ograje v obmejnem pasu med parc. št. 2007/3 in parc.
št. 2025
4) Ureditev pravnih razmerij med Občino Odranci in Kavaš Matijo, Cvetna ul. 1
5) Predlog ureditve pokopališča in njegove okolice
6) Seznanitev s Pravilnikom o stimulaciji študentov Občine Odranci – prejeta sredstva
za del opravljenih izpitov in opustitev študija – gradivo na seji
7) Prošnja za finančno pomoč pri stroških kotizacij in prijavnin tekmovalcev za
državno prvenstvo v Kickboxingu za leto 2016, Obnova starega vrtca Odranci v
KICKBOXING Odranci
8) Prošnja za prireditveni prostor, opremo in donacijo in prošnja za finančno pomoč
pri udeležbi na EMF Champions Leauge 2016 ter najem občinskega kombiniranega
vozila
9) Obvestilo – Mileva Kralj Buzeti
10) Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 10. redne seje, 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 10. redne seje, 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 69-11/2016
Potrdi se zapisnik 10. redne seje, 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015, sklep Sveta
zavoda glede presežka, dopolnitev k vlogi za soglasje k razporeditvi presežka nad
odhodki vrtca Mavrica za leto 2015 – Javni zavod OŠ Odranci
Župan predstavi svetnikom vlogo OŠ Odranci »Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov
nad odhodki za leto 2015«, ki ga ja Občinska uprava prejela dne 29. 06.2016. K vlogi je je bil
priložen tudi osnutek sklepa. Ker vloga ni bil prepričljiva, smo dne 12.7.2016 zaprosili za
dodatno pojasnilo. Dopolnitev smo prejeli 2.8 .2016 in v njem navajajo:
Iz Poročila o opravljeni delni notranji reviziji za leto 2015 je razvidno, da je zavod realiziral
presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.855 EUR, od tega pri poslovanju dejavnosti vrtca
v višini 10.045 EUR.
Župan je mnenja, da moramo biti previdni pri določanju sredstev za OŠ Odranci v proračunu
v naslednjih letih.
Župan odpre razpravo in prosi svetnike za mnenja. Svetnike opozori na plačilo kredita, ki ga
plačujemo za novi vrtec in je mišljenja, da mora tudi šola nekako varčevati in trošiti nad
možnostjo.
Elizabeta Grabnar pojasni svetnikom, da so na sejah zavoda o tem seznanjeni, ampak bežno.
Gradiva pred sejami zavoda ne prejmejo, prejmejo le vabilo. Pove, da bodo v bodoče
zahtevali gradivo, da ga bodo lahko preučili.
Župan da na glasovanje predlog OŠ Odranci in sicer, da se presežek prihodkov prerazporedi v
naslednje leto.
Kdo glasuje, da presežek prihodkov ostane v šoli? 0
Kdo glasuje za vrnitev presežka občini? 7 svetnikov, Ivanka Tompa se je vzdržala glasovanja.

SKLEP št. 70-11/2016:
Občinski svet Občine Odranci ne potrjuje soglasja k razporeditvi presežka prihodkov
nad odhodki za leto 2015, tako da bo morala Osnovna šola Odranci, presežek v znesku
10.045 EUR vrniti v občinski proračun.
Sklep je bil sprejet 7x ZA, 1x VZDRŽAN.
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Ad.3. Prošnja za odlog o odstranitvi ograje v obmejnem pasu med parc. št. 2007/3 in
parc. št. 2025
Župan predstavi dopis g. Nedelko Franca in ga. Nedelko Štefanije, Naselje Gredice 8,
Odranci, glede odloga o odstranitvi ograje v obmejnem pasu med parc.št. 2007/3 in parc. št.
2025 k.o. Odranci.
Ker se je zadeva že obravnavala na prejšnji seji in so svetniki prejšnji predlog družine
Nedelko zavrnili, so sedaj po dodatni obrazložitvi mnenja, da zgrajena ograja začasno ostane,
pod pogoji, ki so zapisani v sklepu.
Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP št. 71-11/2016
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/2011) je Občinski svet
Občine Odranci na svoji 11. redni seji, dne 25.08.2016 sprejel S K L E P, da se ugodi vlogi g.
Nedelko Franca in ga. Štefanije, Naselje Gredice 8, Odranci, za odlog odstranitve ograje
pod pogoji:
Zgrajene ograje ob ulici Naselje Gredice začasno ni potrebno odstraniti do izvedbe
projektne dokumentacije za končno ureditev obvozne ceste okrog naselja Odranci in po
sedanji ulici Naselje Gredice.
Če bo projektna dokumentacija za obnovo ulice zahtevala zamik zgrajene ograje, jo bo
potrebno premakniti znotraj meje za 0,5 m, po 35. členu Odloka o prostorskem redu
Občine Odranci (Ur. list RS, št. 124/07 in 50/12); če ne, se bodo lastniška razmerja
reševala takrat.
Zaradi uvoza v bodočo ulico (trenutno parc. št. 2004/5 k.o. Odranci) je potrebno takoj
odstraniti 2m zgrajene ograje, kakor tudi 2 m zgrajene ograje ob bodoči ulici. Obe
ograji se lahko med seboj povežeta poševno.
Za ureditev razmerij po tem sklepu je potrebno skleniti medsebojni dogovor med
lastnikoma parcele št. 2007/3 k.o. Odranci g. Nedelko Francem in ga. Štefanijo ter
Občino Odranci, lastnico parc. št. 2025 k.o. Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Ureditev pravnih razmerij med Občino Odranci in Kavaš Matijo, Cvetna ul. 1

Župan seznani svetnike z dokumentom Odvetniške družbe Kanduti v zvezi z ureditvijo
pravnih razmerij med občino in Kavaš Matijem iz Cvetne ul.1. Občina Odranci je po sklepu o
dedovanju po pok. Mariji Kavaš solastnica nepremičnin parc. št. 2167 in 2168 k.o. Odranci.
Pokojna je bila v institucionalnem varstvu. Bivanje v domu je plačevala občina. Dolg po
sklepu o dedovanju znaša 39.342,47 EUR. Podan je predlog odplačila, ki bi ga v 300
mesečnih obrokih odplačeval Kavaš Matija.
Svetniki se strinjajo s podanim predlogom Odvetniške družbe Kanduti.
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Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:
SKLEP št. 72-11/2016
Občinski svet Občine Odranci se v celoti strinja s predlogom Odvetniške družbe
Kanduti glede rešitve pravnih razmerij med Občino Odranci in Kavaš Matijo.
Odvetniška družba Kanduti naj na podlagi sprejetega sklepa nadaljuje potrebne
aktivnosti, da se zadeva pravno uredi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Predlog ureditve pokopališča in njegove okolice
Župan pove, da nas je koncesionar Ferenčak s.p. opozoril z dopisom o stanju pokopališča.
Stanje na pokopališču je dotrajana živa meja, opuščeni spomeniki, neurejene poti med
grobovi in dotrajane ciprese.
Svetniki se strinjajo s predlogom koncesionarja. Občinska uprava naj začne aktivnosti s
pridobitvijo predračunov za omenjena dela.
Župan je dal na glasovanje.
SKLEP št. 73-11/2016
Občinski svet Občine Odranci se strinja s predlogom koncesionarja Cvetličarstva in
pogrebništva Ferenčak, Martina Hozjan s.p., Trnje 58, Črenšovci, glede ureditve
pokopališča in njegove okolice.
Občinska uprava Občine Odranci naj z dopisom zaprosi za predračun omenjenih del.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.6. Seznanitev s Pravilnikom o stimulaciji študentov Občine Odranci – prejeta
sredstva za del opravljenih izpitov in opustitev študija – gradivo na seji
Župan seznani svetnike s statistiko študentov, ki so končali oz. nedokončali študij in so
prejemali stimulacije. Svetnike opozori na 9. člen pravilnika, ki pravi, da stimulacijo študent
vrne, če opusti študij in študija ne dokonča v času dvakratne dobe rednega študija. S tem
členom smo v prekršku, ker noben študent, ki ni dokončal študija ni vrnil sredstev v občinski
proračun, čeprav so bil z dopisom pred leti na to opozorjeni.
Občina Odranci je v letih od 2000 do 2015 porabila za stimulacije študentov znesek v višini
177.750,68 EUR. Študentov, ki so dokončali študij je 115, skupni znesek izplačila znaša
119.055,54 EUR. Za nedokončani študij je bilo porabljenih 58.695,14 EUR in ga je prejelo 99
študentov.
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Po debati se je sprejel sklep in sicer:
SKLEP št. 74-11/2016
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 11.
redni seji dne 25.08.2016 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci
V Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Odranci (Uradni list RS, št. 94/05 in 12/08)
se spremeni 9. člen tako, da se na novo glasi:
Stimulacijo študent ne vrne, če opusti študij.
V kolikor študent študija ne dokonča v času dvakratne dobe študija se mu pogodba
prekine.
V celoti se brišeta 10. in 11. člen.
Ta Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji
dan po objavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.7. Prošnja za finančno pomoč pri stroških kotizacij in prijavnin tekmovalcev za
državno prvenstvo v Kickboxingu za leto 2016, Obnova starega vrtca Odranci v
KICKBOXING Odranci
Župan seznani svetnike z dopisoma novo ustanovljenega Kickboxing kluba v Odrancih. Kot
vsa društva se tudi oni srečujejo s pomanjkanjem sredstev, zato prosijo za dodatno pomoč v
višini 300 EUR. Dodatna sredstva bodo porabili za pomoč pri stroških kotizacij in prijavnin
tekmovalcev za državno prvenstvo.
Prav tako prosijo za uporabo starega vrtca, da bi ga preuredili v Kickboxing center.
Župan in svetniki odobravajo, da se klubu preda stari vrtec v začasno uporabo, s tem da klub
plačuje mesečne stroške (elektrika, plin, voda). Svetniki pa ne odobravajo prenove vrtca,
zaradi drugih načrtov s starim vrtcem.
Župan je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 75-11/2016
Občinski svet Občine Odranci nameni Kickboxing klubu Odranci, Ravenska ulica 1,
Odranci, dodatna sredstva za dejavnost kluba iz proračuna Občine Odranci za leto
2016, v višini 300 EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.

5

SKLEP št. 76-11/2016
Občinski svet Občine Odranci preda stari vrtec v začasno uporabo Kickboxing klubu
Odranci, pod pogojem plačevanja tekočih stroškov uporabe (voda, elektrika, kurjava).
Občinski svet Občine Odranci ne dovoljuje prenove vrtca, ker bo vrtec prenovljen za
druge namene.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.8. Prošnja za prireditveni prostor, opremo in donacijo in prošnja za finančno pomoč
pri udeležbi na EMF Champions Leauge 2016 ter najem občinskega kombiniranega
vozila
Klub mladih Odranci seznanja svetnike in župana z organizacijo vaških iger, ki bi jih radi
ponovno obudili. Igre se bodo organizirale 27.8.2016. Prosijo za finančno pomoč.
Z drugo prošnjo prosijo za finančno pomoč pri udeležbi na EMF Champions Leauge 2016
(različica lige prvakov), ki se bo odvijala v Mariboru. Vabilo so si priborili z dobrimi rezultati
na državnem prvenstvu.
Župan je dal na glasovanje:
SKLEP št. 77-11/2016
Občinski svet Občine Odranci odobri Klubu mladih Odranci dodatna sredstva iz
proračuna Občine Odranci za leto 2016 v višini:
- 800 EUR za vaške igre,
- 1.800 EUR za udeležbo EMF Champions Leauge 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.9. Obvestilo – Mileva Kralj Buzeti
Svetniki so se seznanili z dopisom učiteljice glasbene umetnosti ga. Mileve Kralj Buzeti. V
dopisu navaja, da se ji je z OŠ Odranci pogodba o zaposlitvi prekinila. Občino Odranci kot
ustanovitelja obvešča na nevzdržne razmere, ki so se in se dogajajo v Zavodu OŠ Odranci, ter
da je vložila prijave na različne inštitucije.
Ad.10. Razno
Elizabeta Grabnar - Temperatura vode iz novega vodovoda
Svetnica Elizabeta Grabnar opozori na toplo vodo iz odranski pip.
Župan ji pove, da je to problem celotnega lendavskega območja. Na spletni strani EKOPARKA si lahko sproti pogledate analize vode.
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Branko Ferenčak - Odločba o komasaciji
Župan razloži svetnikom, da se je načelo financiranja komasacije spremenilo, zraven mora
biti tudi agromelioracija (ureditev poljskih poti). Odločbo o komasaciji smo prejeli že pred
dvema letoma, v teh dneh pa smo dobili odločbo še za agromelioracijo. Čaka se na razpis, ki
bi moral biti v jesenskem času. Odločba, ki so jo dobili lastniki pomeni, da je njihova parcela
zajeta v tej ureditvi.
Seja je bila končana ob 20.45 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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