OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 4. decembra 2014, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Roman Kavaš, Anita Kociper, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir
Balažic
- Tadeja Gostan, delavka občinske uprave
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo devet 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 1. konstitutivne seje občinskega sveta
2. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta:
- v Svet zavoda Pomurskih lekarn,
- v Svet zavoda Osnovne šole Odranci,
- v Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Lendava,
- v Svet javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Lendava,
- v Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti,
- v Odbor za družbene dejavnosti,
- v Odbor za infrastrukturo in komunalo.
3. Izvolitev članov nadzornega odbora
4. Prenos upravljanja starega vrtca iz šole na občino
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2015
6. Izhodišča za pripravo proračuna Občine Odranci za leto 2015
7. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
Delavka OU je prebrala sklepe 1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 6-2/2014
Potrdi se zapisnik 1. redne-konstitutivne seje občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta:
v Svet zavoda Pomurskih lekarn,
- v Svet zavoda Osnovne šole Odranci,
- v Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Lendava,
- v Svet javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Lendava,
- v Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti,
- v Odbor za družbene dejavnosti,
- v Odbor za infrastrukturo in komunalo.
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Maučec Jožef pozdravi
svetnike in predstavi člane delovnih teles. Pove, da je seja za Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja potekala 4.12.2014 ob 16.00 h in se je končala ob 16.55 h. Iz
zapisnika je razvidno za katera delovna telesa predlagajo določene kandidate.
Župan je člane vprašal ali se strinjajo s predlaganimi kandidati in dal predlog v obravnavo.
Maučec Jožef je povedal, da svetnica Ivanka Tompa ostaja v zunanjih odborih kot v prejšnjem
mandatu, ker dejansko poznata stanje teh organizacij.
Ker so se vsi ostali člani strinjali s predlogom in niso imeli pripomb za člane delovnih teles, je
župan dal predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na glasovanje.

Potrdijo se kandidati za delovna telesa:
SKLEP št. 7-2/2014
SVET ZAVODA POMURSKIH LEKARN
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35

SKLEP št. 8-2/2014
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ODRANCI
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Štefan BOGDAN, Mladinska ulica 6
Anita KOCIPER, Ravenska ulica 58
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SKLEP št. 9-2/2014
SVET JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35

SKLEP št. 10-2/2014
SVET JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI LENDAVA
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35

SKLEP št. 11-2/2014
ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Marjan MARIČ, Mlinska ulica 10a
Jožef MAUČEC, Sevranska ulica 21
Anita KOCIPER, Ravenska ulica 58
Vladimir BALAŽIC, Mlinska ulica 7
Branko FERENČAK, Panonska ulica 24

SKLEP št. 12-2/2014
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Marjan MARIČ, Mlinska ulica 10a
Roman KAVAŠ, Ravenska ulica 64a
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
Elizabeta GRABNAR, Sevranska ulica 4
Vladimir BALAŽIC, Mlinska ulica 7

SKLEP št. 13-2/2014
ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN KOMUNALO
Štefan BOGDAN, Mladinska ulica 6
Ivanka TOMPA, Ulica Štefana Kovača 35
Roman KAVAŠ, Ravenska ulica 64a
Branko FERENČAK, Panonska ulica 24
Anita KOCIPER, Ravenska ulica 58
Ad.3. Izvolitev članov nadzornega odbora
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal, da so na
občinsko upravo prispeli štirje predlogi za člane nadzornega odbora.
Člani OS so se dogovorili, da se izvede tajno glasovanje. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanje je razdelila glasovnice.
Župan je sejo prekinil. Komisija za potrditev mandatov se je umaknila v drug prostor, kjer je
pregledala glasovnice.
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Predsednik Komisije je nato članom OS poročal rezultate glasovanja in sicer:
1. LIDIJA LITROP – 3 glasi
2. ALEKSANDER DOMINKO – 7 glasov
3. MATEJA ZADRAVEC – 7 glasov
4. CIRIL KAVAŠ – 7 glasov
Ker so se vsi ostali člani strinjali z izidom glasovanja, je župan dal izvolitev članov
nadzornega odbora v potrditev.

SKLEP št. 14-2/2014
V Nadzorni odbor Občine Odranci za obdobje 2014-2018 se potrdijo:
ALEKSANDER DOMINKO, Ravenska ulica 6
MATEJA ZADRAVEC, Ulica Štefana Kovača 34
CIRIL KAVAŠ, Panonska ulica 34
Sklep je bil sprejet 8x ZA in 1x VZDRŽAN.
Ad.4. Prenos upravljanja starega vrtca iz šole na občino
Župan je povedal, da je občina zavodu OŠ Odranci ob ustanovitvi občine prenesla v
upravljanje zgradbo vrtca, ki je bila v funkciji do zgraditve novega vrtca. Ker je zgradba
postala nefunkcionalna, predlaga občinskemu svetu, da se zgradba s pripadajočim zemljiščem
vrne v upravljanje Občini Odranci. Občina Odranci bo za vrnjeno zgradbo naredila projekt
prilagoditve novim potrebam, da bo objekt postal uporaben za drugačen namen, kot je bil
zgrajen.
Svetniki so se strinjali s predlogom, zato je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 15-2/2014
Nepremičnina »vrtec« na Prešernovi ulici 3 v Odrancih, parc. št. 841/1 k.o. Odranci, se
kot sredstvo dano v upravljanje z dnem 1.1.2015 prenese nazaj na Občino Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2015
Župan je Občinskemu svetu predlagal, da se vrednost točke za leto 2015 poviša za 10%.
Povišanje vrednosti točke se delno usklajuje zaradi inflacije, delno pa zaradi zaostajanja
vrednosti točke v primerjavi s sosednjimi občinami.
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Župan je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP št. 16-2/2014 o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2015, ki znaša:
Zazidana stavbna zemljišča 0,00033 €
Nezazidana stavbna zemljišča 0,000057 €
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče za stanovanjske objekte se upošteva
110 točk, za poslovne objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče na območju
stanovanjske gradnje 30 točk, za nezazidano stavbno zemljišče v obrtni coni 60 točk.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.6. Izhodišča za pripravo proračuna za leto 2015
Župan je Občinskemu svetu predstavil izhodišča za pripravo proračuna za naslednje leto in
sicer naslednje postavke:
- darilo ob rojstvu otroka,
- stimulacije študentom,
- pomoč družini na domu,
- sofinanciranje javnih del izven občine,
- olajšava pri plačilu vrtca (stanovanjski kredit),
- nakup stavbnega zemljišča, Dominko, Ravenska ul. 5,
- nakup stavbnega zemljišča, Zver, Ob Črncu 1.
Župan zaprosi za mnenje svetnike. Občinski svet se strinja z županovim predlogom, da se
postavke upoštevajo v proračunu za leto 2015.

SKLEP št. 17-2/2014
Občinski svet Občine Odranci potrjuje izhodišča za pripravo proračuna za leto 2015 in
sicer:
- darilo ob rojstvu otroka,
- stimulacije študentom,
- pomoč družini na domu,
- sofinanciranje javnih del izven občine,
- olajšava pri plačilu vrtca (stanovanjski kredit),
- nakup stavbnega zemljišča, Dominko, Ravenska ul. 5,
- nakup stavbnega zemljišča, Zver, Ob Črncu 1.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.7. Razno
Pod točko razno je župan sprejemal predloge svetnikov.
Svetnik Roman Kavaš je predlagal, da bi se v bodoče v Občini Odranci ustanovilo turistično
društvo, katero bi organiziralo npr. pohode, izbor naj domačije…. Prav tako županu predlaga
občni zbor 1 x letno za vse občane. Opozori ga tudi na neurejene bankine.
Župan se strinja s predlogom turističnega društva, ustanovijo ga naj občani. Glede občnih
zborov pa župan odgovori, da so seje občinskega sveta javne in se je lahko vsak udeleži.
Vladimirja Balažica zanima, kdaj se bo asfaltirala Mlinska ulica. Župan odgovori, da v čim
krajšem času.
Branko Ferenčak vpraša župana kaj se bo dogajalo z igriščem NK Odranci?
Župan pove, da se bo sanacija pričela takoj ko bodo vremenske razmere omogočale. Občina
se je za pridobitev sredstev prijavila tudi na razpis Fundacije za šport.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 18.40 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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