OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
3. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v četrtek, 28. decembra 2006, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- 9 članov OS
- Matija Kikel, tajnik občinske uprave
- Mediji: /
ODSOTNI ČLAN OS: /
Sejo je sklical in vodil župan Ivan Markoja. Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti
je dal dnevni red v razpravo in potrditev.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
2. Obravnava sprememb - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3. Sprememba cene vode in kanalščine
4. Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2007
5. Potrditev projekta » BUSINESS ZONES NET«
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet
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1. Točka
Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta
Tajnik je prebral sklepe zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je povedal, da je večina sklepov zadnje seje realiziranih, oziroma so v realizaciji.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal zapisnik v potrditev.

SKLEP ŠT. 11-3/2006
Potrdi se zapisnik 2. redne seje občinskega sveta občine Odranci.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Točka
Obravnava sprememb - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Župan je povedal, da je točka dana na dnevni red iz dveh razlogov. Prvi je ta, da se je začel
nov mandat občinskega sveta, drug pa, da jo je potrebno prilagoditi naši novi valuti EUR.
Sejnine so nekoliko povišane in prilagojene višini sejni sosednjim občinam.
Pripomb na predlog sprememb pravilnika o sejninah ni bilo, zato je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 12-3/2006
Potrdi se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Točka
Sprememba cene vode in kanalščine
Župan je povedal, da že dve leti nismo dvignili ceno za vodarino in kanalščine. Cena za m3
vode in kanalščine ne pokrivata stroškov osnovnega vzdrževanja kanalizacijskega in
vodovodnega sistema. Zaradi tega je potrebno nekoliko povečati osnovno ceno.
V tabelah so prikazani dejanski stroški delovanja obeh sistemov v letu 2006, brez upoštevanja
amortizacije.
Tajnik je povedal, da je zaradi boljšega čiščenja čistilne naprave znižana taksa za
obremenjevanje voda iz 25 sit/m3 na 18 sit/m3. Procent čiščenja čistilne naprave Odranci je
bil v letu 2005 80%. V letu 2006 pa analize kažejo 90% čiščenje.
Župan je še dodal, da se je potrebno počasi približali ekonomski ceni tudi zato, ker ko bo
zgrajen pomurski vodovod bo cena vode znatno višja od naše. Zaradi navedenega je potrebno
ceno vodarine počasi približevati ekonomski ceni. Predlagano povišanje osnovne cene za m3
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vode in kanalščine je 20 %, iz 55 sit/m3 na 66 sit/m3, preračunano v evre - 0,2754
EUR/m3. Tako bo končna cena kanalščine napram dosedanji večja za cca 6 %, cena vodarine
pa za 16 %.
Po kratki obravnavi je župan dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 13 -3/2006
Potrdi se predlog povišanja cene za m3 vode in kanalščine, kot sledi
Cena

Vodno
povračilo

EUR/m3

Kanalščina
Vodarina
Vodarina I

0,2754
0,2754
0,2754

Taksa za
obreme.
voda

0,0751
0,0555
0,0555

0,5282

Skupaj

DDV

Skupaj

EUR

8,50%

EUR/m3

0,3505
0,3309
0,8591

0,0298
0,028
0,073

0,380
0,359
0,932

SIT/m
3
91,14
86,03
223,34

Sklep je bil soglasno sprejet.
4. Točka
Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2007
Župan je povedal, da je prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča redni
prihodek občine.
Za leto 2007 je predlog povišanje vrednosti točke za zazidana stavbna zemljišča iz 0,05 sit
na 0,0525 sit- preračunano v evre 0,000219 EUR.
Vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča ter nezazidana stavbna zemljišča v obrtni
coni pa ostaneta nespremenjeni.
Pripomb na predlog ni bilo zato je dal predlog na glasovanje
SKLEP ŠT. 14 -3/2006
Potrdi se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2007 in znaša:
- zazidana stavbnega zemljišča 0,000219 EUR
- nezazidana stavbna zemljišča 0,0000417 EUR
- nezazidana stavbna zemljišča v obrtni coni 0,0000417 EUR
Sklep je bil soglasno sprejet.
5. Točka
Potrditev projekta » BUSINESS ZONES NET«
Župan je povedal, da se je občina prijavila na razpis za projekt » BUSINESS ZONES NET«
skupaj z Madžari – Občina Lenti. Vloga je bila pozitivno ocenjena . Ta projekt se mora v
letošnjem letu speljati. Vrednost planirani odobrenih sredstev je 28 mio.sit. Ta projekt bo
obdeloval področja, ki so zapisana pod točko 1.7 Podroben opis dejavnosti : splošna
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gospodarska slika območja, analiza podjetništva, izdelava dokumentacije za pripravo oziroma
spremembe prostorskih aktov, izdelava vplivov na okolje, izdelava projektne
dokumentacije,…. V projekt bo vključena tudi občinska uprava, ki si bo del plač krila tudi iz
tega projekta. V projektu bodo sodelovali tudi nekateri člani sveta in tudi zunanji sodelavci.
Po končani obrazložitvi je župan je dal točko v razpravo
Ivanka Tompa je vprašala kakšno je financiranje občine.
- Župan je povedal, da je udeležba občine 20 % DDV.
- Kavaš Ciril je povedal, da je take projekte potrebno pozdraviti, saj tak projekt dosti pomeni
za našo občino.
- Maučec Jožef je vprašal, če je denar za omenjeni projekt že nakazan.
- Župan je povedal, da bo to po podpisu pogodbe v letošnjem letu.
Župan je še povedal, da bo naša občina v naslednjih treh letih dobila finančna sredstva iz
naslova za področje dokončanja obrtnih con in sanacija vodotokov (Črnca in Lendave).
Po krajši obravnavi je župan dal predlog sklepa na glasovanje
SKLEP ŠT. 14 -3/2007
Potrdi se projekt » BUSINESS ZONES NET«
Sklep je bil soglasno sprejet.

6. Točka
Razno
Župan je povedal, da ob koncu leta želi povedati nekaj besed ob prevzemu vodenja občine
v naslednjem mandatnem obdobju. Občani pričakujejo od vodstva in občinskega sveta še
naprej take rezultate ali še večje kot so bili doseženi do sedaj. Potrebno se bo prilagoditi
življenju Evrope. Posebno, ko bo zgrajena nova tovarna, ki bo zaposlila precej delavcev tudi
iz drugih krajev.
Na koncu seje je župan izrekel čestitke ob koncu leta in jih povabil na pogostitev v gostilno
Ob Črncu.
Seja je bila končana ob 18.15 uri.
Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.
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