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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
21. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo, 20. decembra 2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Marjan Marič, Branko
Ferenčak, Elizabeta Grabnar, Vladimir Balažic, Jožef Maučec in Anita Čeh
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan
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 20. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Izhodišča za pripravo proračuna Občine Odranci za leto 2018
3. Posebna olajšava pri plačilu vrtca »stanovanjski kredit« za leto 2018
4. Predlog komasacijskemu odboru Občine Odranci
5. Prenos poti na Občino Odranci – Kežmah Rudolf
6. Vloga za podaljšanje financiranja kuharskega pomočnika (Vrtec Mavrica
Odranci)
7. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 20. seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 144-21/2017
Potrdi se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Izhodišča za pripravo proračuna Občine Odranci za leto 2018
Župan je občinskemu svetu predstavil osnutek predlogov za pripravo proračuna za leto 2018.
1. Sanacija čistilne naprave Odranci
Ocenjena vrednost investicije znaša 904.202,12 EUR brez DDV v stalnih/tekočih cenah in
1.103.126,59 EUR z DDV v stalnih/tekočih cenah.
Viri financiranja:
- Sredstva javnega razpisa: 770.732,85 EUR od tega EU del 578.049,63 EUR in SLO
del 192.683,21 EUR,
- Sredstva Občine Odranci: 133.469,27 EUR z vključenim DDV.
2. Center kulturne dediščine – Prekmurska hiša
Ocenjena vrednost investicije znaša 124.719,07 EUR brez DDV v stalnih/tekočih cenah in
149.693,26 EUR z DDV v stalnih/tekočih cenah.
Viri financiranja:
- Sredstva javnega razpisa: 149.693,26 EUR od tega del EU 99.775,25 EUR (LAS)
- Sredstva Občine Odranci: 49.918,01 EUR z vključenim DDV
3. Komasacija kmetijskih zemljišč
Ocenjena vrednost investicije znaša 1.152.389,18 EUR brez DDV v stalnih/tekočih cenah in
1.405.914,79 EUR z DDV v stalnih/tekočih cenah.
Viri financiranja:
- Sredstva javnega razpisa: 1.405.914,79 EUR od tega EU (podpora v okviru PRP 20142020)
- Sredstva Občine Odranci: /
4. Prednostni red manjših investicij v letu 2018
− Prekmurska hiša - prednji del (cca. 120.000,00 EUR),
− Odvodnjavanje Gredic (cca. 170.000,00 EUR),
− Semafor v Obrtno v cono Kamenice (cca. 150.000,00 EUR,)
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− Žarni zid (cca. 130.000,00),
− Namakalni sistem na pomožnem igrišču v Športnem parku Odranci (cca. 30.000,00
EUR),
− Sanacija starega vrtca (cca. 50.000,00 EUR),
− Sanacija prostorov bivše kmetijske zadruge (cca. 50.000,00 EUR).
5. Sociala
− Olajšava pri plačilu vrtca – stanovanjski kredit (v letu 2017 iz proračuna Občine
Odranci cca. 5.699,93 EUR)
− Pomoč družini na domu ( v letu 2017 iz proračuna Občine Odranci cca. 7.854,99
EUR)
− Domska oskrba (v letu 2017 iz proračuna Občine Odranci cca. 60.228,00 EUR)
− Stimulacije študentov (v letu 2017 iz proračuna Občine Odranci 11.751,00 EUR)
− Darilo ob rojstvu otroka (v letu 2017 iz proračuna Občine Odranci 1.400,00 EUR)
Po obravnavi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 145-21/2017
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil z izhodišči za pripravo proračuna Občine
Odranci za leto 2018. Izhodišča se bodo upoštevala pri pripravi proračuna za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Posebna olajšava pri plačilu vrtca »stanovanjski kredit« za leto 2018
Župan pove svetnikom, da je bilo vseh upravičencev olajšave pri plačilu »stanovanjski kredit«
v letu 2017, 18 staršev, kar je bremenilo občinski proračun v znesku cca 5.700,00 EUR. Tudi
za leto 2018 smo že nekateri starši vnaprej spraševali ali bodo upravičeni do olajšave v letu
2018.
Občinski svet se strinja, da se olajšava upošteva tudi v letu 2018, zato je župan dal v
potrditev:

SKLEP št. 146-21/2017:
V Občini Odranci se staršem za plačilo programov vrtca, ki imajo obveznosti po
stanovanjskem kreditu, upošteva posebna olajšava, in sicer se cena plačila vrtca
zmanjša za 20% istega plačilnega razreda.
Ta sklep se uporablja od 01.01.2018 in velja do 31.12.2018.
Ta sklep se skupaj s pozivom staršem o predložitvi morebitnih pogodb za stanovanjske
kredite objavi na oglasni deski osnovne šole in vrtca.

Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 4. Predlog komasacijskemu odboru Občine Odranci
Župan je na kratko predstavil Občinskemu svetu zahteve, ki se bodo posredovale
Komasacijskemu odboru Odranci, da se naj obvezno upoštevajo pri izvedbi komasacije
kmetijskih zemljišč.
Ti predlogi so:
− Od potoka Črnca do meje KS G. Bistrica se na desni strani odmeri 3 metrski pas za
kolesarsko stezo.
− Od začetka ceste prosti Melincem se na desni strani ceste odmeri 3 metrski pas za
kolesarsko stezo.
− Od Petrola do mosta čez Črnec na levi strani ulice se odmeri 3 metrski pas za
kolesarsko stezo.
− Zadnja poljska pot s strani Bistric proti Odrancem do potoka Črnec se razširi na širino
6 metrov zaradi nove obvoznice na obrtno cono.
− V podaljšku Sevranske ulice proti jugu se po parceli št. 1316 k.o. Odranci odmeri 6
metrski pas za nadaljevanje ulice do poljske proti obrtni coni. Poljska pot št. 4009 k.o.
Odranci proti Kamencam se razširi na širino 6 metrov zaradi obvoznice.
− Od sotočja potok Črnec in Dobel se v pravokotni smeri proti magistralni cesti po parc.
št. 3332 in 3333 k.o. Odranci odmeri nova poljska pot širine 5 metrov.
− Od sotočja potokov Črnec in Dobel se v pravokotni smeri proti Melincem po sedanji
parc. št. 3373 k.o. Odranci odmeri poljska pot širine 5 metrov.
− Kot poljska pot se opusti pot, ki seka področje Sirkovišča in teče do Kamenic (parc. št.
3995 in 3997 k.o. Odranci), površine 32,36 arov.
− Občinski parceli št. 3404 in 3270 k.o. Odranci ter parcela št. 3405, ki je v lasti RS
(Kortača) ostanejo na istem mestu, ker gre za degradirano območje in ga bo občina v
bodoče uporabljala za deponijo.
− Občinska parcela št. 262/1 k.o. Odranci, nogometno igrišče in BMX steza osten na
istem mestu.
− Ob kolesarski stezi proti Lipi se odmeri 2 metrski pas za drevored.
− Občinske parcele ob Gabrovih grabah (parc. št. 2350/1, 2346, 2345, 2351, 2352 in
2353 k.o. Odranci), ostanejo na istem mestu, s tem da se zamenjata parceli št. 2346 in
2347, ki je v lasti Kociper Jožefa in leži med občinskimi parcelami. Ob gramoznici se
vriše 3 metrska poljska pot v breme vseh lastnikov, ki mejijo na gramoznico.
− Ostala kmetijska zemljišča, ki so v lasti Občine Odranci se komasirajo v eno parcelo,
ki se locira na področju Petrola do potoka Črnca, kjer so sedaj parcele št. 2034/2 do
2050 k.o. Odranci. Lokacija parcel na tem mestu je nujna zaradi razvoja turistične
infrastrukture v občini.
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Občinski svet se strinja s predlogi, zato je župan dal v potrditev naslednji sklep:

SKLEP št. 147-21/2017
Občinski svet Občine Odranci predlaga Komasacijskemu odboru Odranci, da pri
izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč upošteva potrebe Občine Odranci, v smislu
urejanja prostorske problematike in razvojne plane širitve in urejanja prostora,
predvsem cestne in kmetijske infrastrukture v občini.
Zahteve občine upoštevajte kot prednostne.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.5. Prenos poti na Občino Odranci – Kežmah Rudolf
Župan pove, da smo s strani občana Kežmah Rudolfa, iz Kovaške ul. 29,dne 5.10.2017 prejeli
prošnjo, in sicer bi Občini Odranci podaril parceli št. 1539/4 in 1536/1 k.o. Odranci. Na teh
parcelah bi se lahko uredila občinska cesta, ki bi koristila tudi lastnikom obmejnih parcel, kot
dovozna pot.
S soglasjem Občinskega sveta je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 148-21/2017
Občinski svet Občine Odranci se strinja s prošnjo g. Kežmah Rudolfa, da se podarita
Občini Odranci parceli št. 1539/4 in 1536/1 k.o. Odranci, na katerih se bo uredila
občinska cesta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.6. Vloga za podaljšanje financiranja kuharskega pomočnika (Vrtec Mavrica
Odranci)
S strani OŠ Odranci je bila dne 7.12.2017 posredovana vloga za podaljšanje financiranja
kuharskega pomočnika. Gre za potrebno delovno mesto, kot pomoč pri pripravi kosil
učencem, katerega MIZŠ ne financira. Za to delovno mesto bi iz proračuna Občine Odranci za
leto 2018 bilo namenjenih 8.151,24 EUR denarnih sredstev.
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Občinski svet se strinja s financiranjem, zato je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 149-21/2017
Občinski svet Občine Odranci potrjuje financiranje delovnega mesta kuharskega
pomočnika v Vrtcu Mavrica Odranci za leto 2018. V letu 2018 bo iz proračuna Občine
Odranci za delovno mesto kuharski pomočnik namenjenih 8.151,24 EUR sredstev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.7. Razno
Ni bilo vprašanj.
Seja je bila končana ob 19.45 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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