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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
16. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek, 28. april 2017, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Anita Čeh, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- 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 15. redne in 4. dopisne (korespondenčne) seje Občinskega
sveta Občine Odranci
2. Elaborat o oblikovanju cene za leto 2017 s poročilom o delu za leto 2016
3. Pregrevanje pitne vode na vodovodnem sistemu A
4. Sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj Občine Odranci ob 160 – letnici
šole in 65 – letnici predšolske vzgoje v Odrancih
5. Razno
-

Sklep o izročitvi (parcela Jerebic)

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 15. redne in 4. dopisne (korespondenčne) seje Občinskega
sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 15. redne in 4. dopisne (korespondenčne) seje Občinskega
sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnike v potrditev:

SKLEP št. 110-16/2017
Potrdi se zapisnik 15. redne in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Elaborat o oblikovanju cene za leto 2017 s poročilom o delu za leto 2016
Podsekretarka Tadeja Gostan na kratko povzame prejet Elaborat o oblikovanju cene za leto
2017 s poročilom o delu za leto 2016, ki je bil s strani izvajalca GJS zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Odranci, podjetja Saubermacher&Komunala Murska Sobota
d.o.o. poslan v obravnavo dne 3.4.2017.
Pove, da je v preteklem letu 2016 potrjena cena storitve zbiranja določenih vrst odpadkov
znašala 0,15914 EUR/kg, obračunska cena pa 0,16046 EUR/kg brez DDV in je bila višja
zaradi nekaj manjših količin zbranih komunalnih odpadkov. Obračunska cena zbiranja
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (0,09021 EUR/kg
brez DDV) je nižja od potrjene cene, ki je 0,10996 EUR/kg brez DDV in sicer zaradi zbranih
večjih količin teh odpadkov od načrtovanih.
V poslanem elaboratu so izračuni prikazani tabelarično in opisno.
Za leto 2017 je izračunano, da predračunska cena zbiranja komunalnih odpadkov znaša
0,14382 EUR/kg brez DDV, ki je sicer v okviru 10% od trenutno potrjene cene v letu 2016,
vendar je potrditev nove cene potrebna, zaradi spremembe standarda namesto 26 odvozov v
lanskem letu, na 17 odvozov v letu 2017.
Hkrati se mora potrditi tudi cena zbiranja bioloških odpadkov, ki je bila v letu 2016 0,10996
EUR/kg, v letu 2017 pa bi po izračunu zanašala 0,10243 EUR/kg, ki je tudi nižja od lanske.
S strani Saubermacher&Komunala Murska Sobota d.o.o. prosijo za potrditev novih cen.
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Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 111-16/2017:
Občinski svet Občine Odranci potrjuje nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. in
sicer:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov - 014382 EUR/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov - 0,10243 EUR/kg
V cene ni vključen 9,5% DDV.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Odranci za leto 2017.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v
veljavo z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 01.05.2017 dalje.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3. Pregrevanje pitne vode na vodovodnem sistemu A
Župan Ivan Markoja predstavi Občini Odranci dopise s strani podjetja EKO-PARK d.o.o.
Lendava, o pretopli vodi na vodovodnem sistemu, s strani občin Črenšovci, Odranci in
Dobrovnik. Opozarjajo, da bi bilo potrebno s strani lastnikov omrežja sprejeti takojšnje
ukrepe in sicer zaradi previsokih temperatur v poletnih mesecih in prenizkih temperatur v
zimskem času.
Prav tako opozarjajo na previsoke temperature pitne vode v poletnih mesecih, oz. zahteve
zdravstvenega inšpektorja, zato predlagajo, da bi se potrdil predlog vgradnje dodatnih klornih
naprav.
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 112-16/2017:
Občinski svet Občine Odranci soglaša, da Občina Odranci nadaljuje s spremljanjem
temperature vode. Prav tako se Občinski svet Občine Odranci strinja, da se najdejo
ustrezni izvedenci po strokah, da se pridobijo okvirne cene za njihove analize in da se v
sodnem postopku ugotovi povzročitelje takega stanja na izgradnji Pomurskega
vodovoda- sistema A, dela ki se nanaša na Občino Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 4. Sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj Občine Odranci ob 160 – letnici šole
in 65 – letnici predšolske vzgoje v Odrancih
V skladu s 7. členom Odloka o podeljevanju priznanj Občine Odranci, občinski svet enkrat
letno sprejme sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj. V aprilu je Društvo žena že
obeležilo 20 – let delovanja in je občinski svet izredno podelil eno plaketo in eno priznanje.
S strani OŠ Odranci smo pravočasno prejeli planirano prireditev, zato so se lahko ob tem
dogodku občinska priznanja za leto 2017 pravočasno umestila na redno sejo, da se razpis
izvede po odloku.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila razpis, ki se objavi na
spletni stani občine www.odranci.si in na oglasni deski v prostorih občine.
Občinski svetniki se strinjajo, da se za namen 160 – letnice šole in 65 – letnice predšolske
vzgoje v Odrancih podelita dve plaketi in dve priznanji.
Po končani predstavitvi je župan dal v potrditev naslednji sklep:

SKLEP št. 113-16/2017:
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj
Občine Odranci ob 160 – letnici šole in 65 – letnici predšolske vzgoje v Odrancih.
V letu 2017 se ob 160 – letnici šole in 65 – letnici predšolske vzgoje v Odrancih podeli
največ:

2 plaketi občine
2 priznanji občine
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.5. Razno
-

Sklep o izročitvi (parcela Jerebic)

Župan seznani svetnike s sklepom o izročitvi parcele Jerebic (št. 1495 k.o. Odranci), ki je s
5.4.2017 postala last kupke Milene Čerpnjak, Lendavsko naselje 32, Murska Sobota.
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Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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