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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
22. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 11.03.2014, ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Odranci.
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Martin Jerebic,
Jožef Maučec, Marjan Marič, Ivan Smolko in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Članica nadzornega odbora: Renata Vnuk Lepoša
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2014 – druga
obravnava
3. Razno
Gradivo k točkam dnevnega reda je priloženo.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 21. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 133-22/2014
Potrdi se zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2014 – druga
obravnava
Župan in računovodkinja Marija Zver predstavita končni predlog proračuna Občine Odranci
za leto 2014. Prihodki so načrtovani v znesku 2.512.893,10 EUR, odhodki pa v znesku
2.593.793,10 EUR.
Župan odpre splošno razpravo.
K besedi povabi predsednico Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti ga.
Ivanko Tompa. Predsednica pove, da se je Odbor sestal 20.3.2014, na katerem so razpravljali
o dveh projektih, ki sta prenesena v letošnje leto (Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v
Odrancih in Pomurski vodovod-sistem A). Prav tako so se osredotočili na socialo in sicer
pomoč družini na domu (komu se nudi).
Razprava je tekla tudi o zbirnem centru kosovnih odpadkov, ki je nujno potreben.
Odbor je mnenja, da bo potrebo v proračunskem letu varčevati, tako šola in vrtec, kakor tudi
vsi ostali proračunski uporabniki. Odbor predlaga podpreti proračun v takšni obliki kot je
pripravljen.
Ko končani razpravi in obrazložitvi je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 134-22/2014
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2014 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 3. Razno
Vladimir Balažic predstavi problem voda ob večji količini dežja na Gredicah.
Župan mu odgovori, da so Gredice kot naselje problematične že 30 let. Takratni lastniki so
hoteli naselje komasirati in za gradnjo je bil je sprejet zazidalni načrt, ki pa je že razveljavljen.
Sedaj se v naselju gradi individualno.
Svetnik Balažic opozarja na problem, da se voda steka iz celotne vasi in se na Gredicah
akumulira in ne more nikamor odteči. Njegova parcela dejansko takrat plava.
Župan mu zagotovi, da je reševanje odvodnjavanja Gredic v reševanju (pripravljeni projekti)
ter da je investicija uvrščena v prijavo za pridobitev evropskih sredstev in bo ob novi finančni
perspektivi investicija tudi prijavljena na RRP.
Na koncu je župan svetnike obvestil o žaljivih komentarjih na spletnem portalu Pomurec.com
in pozivu na plačilo odškodnine in opominom pred vložitvijo tožbe na sodišče.

Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.

Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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