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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
7. redne seje Občinskega sveta občine Odranci,
ki je bila v ponedeljek, 21. decembra 2015, ob 17.00 uri,
v sejni sobi občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Anita Kociper, 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 6. redne seje Občinskega sveta občine Odranci
2. Izhodišča za pripravo proračuna občine Odranci za leto 2016
3. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2016
4. Sklep o začasnem financiranju občine Odranci v obdobju januar - marec
2016
5. Sklep o dedovanju - Marija Kavaš, Cvetna ul. 1
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 6. redne seje Občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 40-7/2015
Potrdi se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Izhodišča za pripravo proračuna občine Odranci za leto 2016
Župan svetnikom predstavi izhodišča, ki bi se naj upoštevala pri pripravi proračuna. Prav tako
zaprosi svetnike za predloge.
V nadaljevanju so na kratko predstavljena izhodišča proračuna 2016:
- Čistilna naprava (obnova, pokritje, zaščita ČN pred vplivom meteornih voda),
- Izgradnja BMX steze in igrišča za mali nogomet,
- Izgradnja vaškega jedra (nakup okoliških parcel),
- Komasacija kmetijskih zemljišč,
- Sociala (olajšava pri plačilu vrtca – stanovanjski kredit, pomoč družini na domu,
subvencioniranje javnih del za občane, domska oskrba, stimulacije študentom,
- Vzdrževanje vasi, pokopališča (zamenjava cipres, odstranitev kabelskega omrežja…),
- Ažurirati občinske predpise (odloke, pravilnike…),
- Sosvet županov UE Lendava – Občina Odranci v letu 2016 prevzema vodenje
sosvetov,
- Monografija.
Po končani predstaviti je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 41-7/2015
Občinski svet občine Odranci se je seznanil z izhodišči za pripravo proračuna občine
Odranci za leto 2016. Izhodišča se bodo upoštevala pri pripravi proračuna za leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2016
Poslovna sekretarka na kratko razloži povišanje vrednosti točke za leto 2016. Predlog, da se
poviša točka za 5% je zaradi povečanja stroškov komunalne infrastrukture, delno pa zaradi
zaostajanja vrednosti točke v primerjavi s sosednjimi občinami.
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Po predstavitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 42-7/2015
Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
RS, št. 2/2004) Občinski svet Občine Odranci sprejeme sklep o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016, ki znaša:
- zazidana stavbna zemljišča 0,00035 EUR
- nezazidana stavbna zemljišča 0,000060 EUR
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.4. Sklep o začasnem financiranju občine Odranci v obdobju januar – marec 2016
Župan razloži svetnikom bistvo sprejetja sklepa, kajti ta sklep ureja začasno financiranje v
obdobju od 1.1. do 31.3.2016, dokler ni sprejet proračun za leto 2016. V obdobju začasnega
financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2015.
Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 43-7/2015
Občinski svet občine Odranci sprejme sklep o začasnem financiranju v obdobju januar
– marec 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Sklep o dedovanju – Marija Kavaš, Cvetna ul. 1
Okrajno sodišče Lendava je na občino Odranci posredovalo sklep o dedovanju po pokojni
Mariji Kavaš iz Cvetne ul. 1 glede zapuščinske obravnave. Omenjena je bila v domu starejših
v Veliki Polani in je za njeno bivanje plačevala občina Odranci. Pokojna je zapustila ½
nepremičnine (hiše), ter nekaj manjših vrednosti. Občina je prijavila terjatev v zapuščinski
postopek, ki znaša 39.342,47 EUR. ½ hiše pripada sinu Matiji Kavašu, ki pa z družino biva v
hiši. Ker se je družina ob vselitvi v dom odpovedala plačilu, jih sedaj ta znesek bremeni.
Župan zaprosi svetnike za predloge, kako rešiti dano situacijo.
Svetniki so soglasni, da se družino povabi na razgovor in prva varianta bi bila odkup terjanega
zneska.
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SKLEP št. 44-7/2015
Občinski svet občine Odranci sprejme sklep, da se družino Kavaš iz Cvetne ul. 1 povabi
na razgovor, glede terjatev iz zapuščinske zadeve po pok. Mariji Kavaš ter se jim ponudi
možnost odkupa terjatev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.5. Razno
- Prošnja NK Odranci
Župan seznani svetnike s prošnjo NK Odranci v zvezi s problematiko pomanjkanja denarnih
sredstev za treniranje mladinskih selekcij. Namreč stroški so se povečali zaradi ustanovitve
selekcij (U7, U7,U11,U13,U15…). S tem so povezani stroški: trenerjev, prevozov, nabave
hrane…V letu 2014 je igrišče zajela poplava, tako da so v letu 2015 morali vse tekme odigrati
izven občine in tako bili ob zaslužek, kot so mednarodne tekme, izkupiček iz prodaje
vstopnic, pijače…
Župan pove svetnikom, da bo NK Odranci iz rezerv proračuna za elementarne nesreče
namenil 3.000 EUR.
- Ogledalo na Gajski ulici
Svetnik Vladimir Balažic apelira na župana za postavitev ogledala v Gajski ulici pri Babičevi
hiši. Župan mu odgovori, da je s predstavniki Cestnega podjetja MS dogovorjeno za
postavitev znakov, zamenjavo starih znakov in preučitev nepreglednih vozišč.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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