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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
26. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek, 13. avgusta 2018, ob 18.30 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Marjan Marič, Branko
Ferenčak, Jožef Maučec
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Anita Čeh, Vladimir Balažic, Elizabeta
Grabnar
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo pet 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 25. redne in 7. dopisne (korespondenčne) seje Občinskega
sveta Občine Odranci
2. Soglasje k Programu dela (finančni in kadrovski načrt) in uskladitev pogodbe o
financiranju predšolske
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Odranci
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
4. Vloga za odobritev nakupa parcele št. 2585 k.o. Črenšovci – Hozjan Marija
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 25. redne in 7. dopisne (korespondenčne) seje Občinskega
sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 25. redne seje in 7. dopisne (korespondenčne) seje Občinskega
sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 175-26/2018
Potrdi se zapisnik 25. redne in 7. dopisne (korespondenčne) seje Občinskega sveta
Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Soglasje k Programu dela (finančni in kadrovski načrt) in uskladitev pogodbe o
financiranju predšolske
Župan Ivan Markoje pove Občinskemu svetu, da je zaradi nejasnosti in očitne netočnosti
prikazanih podatkov Občina Odranci Osnovno šola dvakrat zaprosila za pojasnila in analizo
podatkov, ki se posredno tikajo proračuna občine, vendar relevantnih podatkov od šole ni
prejela. Gre predvsem za podatek označen na kontu 7600456 – Prihodki občine Odranci za
vvs v znesku 196.219 EUR. Če se primerja, da je Občina Odranci v letu 2017 namenila za vvs
202.210 EUR in je otroško varstvo bilo organizirano v štirih oddelkih, je prikazani znesek za
leto 2018 premajhen, saj bo od septembra 2018 vrtec imel 5 oddelkov in bo zagotovo
potrebno za otroško varstvo nameniti več sredstev, kot v letu 2017. Tudi iz prikazanega, da je
v prvem polletju 2018 bilo potrebno vrtcu zagotoviti že 109.695 EUR, planirani znesek za
celo leto ne more biti realen. Zato Občinski svet smatra, da je ocena tega prihodka v
finančnem planu napisana na pamet in ne predstavlja verodostojne osnove za zagotovitev
sredstev za otroško varstvo iz proračuna občine za leto 2018. Smatra se, da je dokument šole
program dela (finančni in kadrovski načrt) za leto 2018 narejen dosti prepozno. Tako prosi
šola med drugim za potrditev dokumenta za nabave OS, ki so že izvršene in bi torej morali
izdajati soglasje »za nazaj« ali pa smatra, da so v tem letu nepotrebna, saj občina še vedno
odplačuje kredit za izgradnjo vrtca in si novih finančnih obremenitev proračuna ne more
privoščiti.
Po predstavitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 176-26/2018
Občina Odranci izdaja pozitivno soglasje h kadrovskemu načrtu JZ OŠ Odranci za
leto 2018.
Občina Odranci izdaja negativno soglasje k finančnemu načrtu JZ OŠ Odranci za leto
2018
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Odranci
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Predsednik komisije g. Jožef Maučec poda poročilo. Pove, da je bil javni poziv objavljen na
spletni strani in oglasni deski občine. Rok za oddajo je bil do 29.6.2018. Na 5. seji so se
obravnavali prispele predloge. Komisija je po razpravi skladno z določili Zakona o lokalnih
volitvah pripravila predlog sklepa, ki ga kot takega daje Občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
Župan je dal v potrditev

SKLEP št. 177-26/2018
V Občinsko volilno komisijo Občine Odranci se imenujejo:
Agata Sardelič, Gajska ulica 20, 9233 Odranci, za predsednico,
Klaudija Zadravec Ščančar, Kovaška ulica 9, 9233 Odranci, za namestnico predsednice,
Silva Mertik, Sevranska ulica 13, 9233 Odranci, za članico,
Dejan Čurič, Ulica Štefana Kovača 28, 9233 Odranci, za namestnika članice,
Barbara Ferenčak, Ravenska ulica 30, 9233 Odranci, za članico,
Rok Kolarič, Žitna ulica 7, 9233 Odranci, za namestnika članice,
Tina Duh, Vezna ulica 7, 9233 Odranci, za članico,
Simon Hozjan, Panonska ulica 31, 9233 Odranci, za namestnika članice.
Volilna komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Vloga za odobritev nakupa parcele št. 2585 k.o. Črenšovci – Hozjan Marija
Župan predloži Občinskemu svetu prošnjo ga. Hozjan Marije iz Hotite, katera bi rada kupila
parcelo št. 2585 od Katarine Kolenko, ki se nahaja v k.o. Črenšovci.
Svetniki so bili enotnega mnenja, zato je župan dal v potrditev

SKLEP št. 178-26/2018
Občinski svet Občine Odranci ne soglaša s prošnjo za odobritev nakupa parcele št. 2585 k.o.
Črenšovci, ki jo je vložila Hozjan Marija, Srednja ulica 28, iz Hotize. Parcela št. 2585 k.o.
Črenšovci je last občanke Kolenko Katarine, Panonska ulica 20, Odranci, kateri Občina
Odranci plačuje instuticionalno varstvo v Domu starejših Lendava. Na parceli ima Občina
Odranci zaznambo prepovedi odtujitve nepremičnine in bo po zapuščinski obravnavi
omenjeno parcelo rabila za svoje potrebe.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 5. Razno
Ni bilo vprašanj.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.

Seja je bila končana ob 19.30 uri.
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