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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
23. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 06.05.2014, 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 – poslovna sekretarka VII/2
- Predsednik Nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- 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 22. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2.
Obravnava:
 Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva
okolja v Občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo
 Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva
okolja v Občini Odranci za javno službo odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
3. Dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
4. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu
Mavrica za šolsko leto 2014/15
 Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci,
 Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest,
 Soglasje za fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih.
5. Soglasja k sklepom zavoda –Zdravstveni dom Lendava
6. Nepoklicno opravljanje funkcije župana – seznanitev
7. Razno
- Program dela in Finančni načrt Pomurskih lekarn Murska Sobota
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Ad.1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 22. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 135-23/2014
Potrdi se zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Obravnava:
- Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva okolja v
Občini Odranci za javno službo oskrba s pitno vodo
- Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva okolja v
Občini Odranci za javno službo odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 87/2012) za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitev javne službe ni več
potrebna pridobitev predhodnega strokovnega mnenja pristojnega ministrstva. Ceno storitev
posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec režijski obrat z elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa pristojen občinski organ-Občinski
svet.
Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne
javne službe, kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za
namen oblikovanja cen javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne
infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb ter maksimalen donos na vložena
poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Enako se za namen
oblikovanja cen javnih služb upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani
stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.
Cene za storitve oskrba s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda v Občini
Odranci ostanejo nespremenjene, spremenila se je le metodologija prikaza vseh storitev.
Po novi Uredbi bodo storitve prikazane na položnici od 1.3.2014 dalje.
Ko končani razpravi in obrazložitvi je župan dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 136-23/2014
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS 102/11) in določil Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012, je Občinski svet Občine Odranci
na 23. redni seji dne, 06.05.2014 sprejel
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SKLEP
Elaborat o oblikovanju cen omrežnine za vodovodno omrežje Občine Odranci, ki ga je
izdelal izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo-režijski obrat, se sprejme v predloženi vsebini.
1. člen
Na območju Občine Odranci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikuje cena
storitev oskrba s pitno vodo, ki jo zaračunava Občina Odranci-režijski obrat.
2. člen
Cena storitve oskrba s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
Vodomer

Faktor

Enota

1

EUR/mesec

DN < 20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

Cena za priključek,
brez DDV
0,35

Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
0,38

2. Vodarino:
Vrsta storitve
Vodarina-GJS

Enota

Cena za vodarino
brez DDV

EUR/m3

0,36

Cena za
vodarino z 9,5
% DDV
0,39

V ceni vodarine je vključeno vodno povračilo v višini 0,06 €/m3.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene se uporabljajo od 01.03.2014 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 137-23/2014
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS 102/11) in določil Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012), je Občinski svet Občine Odranci,
na 23. redni seji dne, 06.05.2014 sprejel
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SKLEP
Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in
omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sistem v Občini Odranci, ki ga je izdelal
izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo-režijski obrat, se sprejme v predloženi vsebini.
1 . člen
Na območju Občine Odranci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikuje cena
storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jo zaračunava Občina Odranci-režijski obrat.
2. člen
Cena storitve odvajanja in čiščenja zajema:
1. Omrežnino za odvajanje:
Vodomer
DN < 20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

Faktor

Enota

1

EUR/mesec

Cena za priključek,
brez DDV
4,66

Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
5,10

Cena za priključek,
brez DDV
2,21

Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
2,42

2. Omrežnino za čiščenje:
Vodomer
DN < 20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

Faktor

Enota

1

EUR/mesec

3. Storitve odvajanja in čiščenja:
Vrsta storitve
Odvajanje
Čiščenje

Enota

Cena za vodarino
brez DDV

EUR/m3
EUR/m3

0,06
0,36
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Cena za
vodarino z 9,5
% DDV
0,07
0,39

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene se uporabljajo od 01.03.2014 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
Župan pove, da je investitor trgovskega centra Jager zaprosil Občino Odranci za spremembo
odloka, ki bi dovoljeval gradnjo trgovskega objekta na območju PE-3 Kamenice tudi z ravno
streho. Dosedanji člen namreč tega ni omogočal, saj so se ravne strehe lahko izvajale samo
nad obrtnimi ter pomožnimi objekti. Zaradi enotne obravnave spremembe Odloka smo v
spremembo dodali še stanovanjske objekte, da ne bo težav, če bo kdo želel graditi
stanovanjski ali mešani objekt z ravno streho.
Svetniki so se strinjali s spremembo Odloka, zato je župan dal na glasovanje:
SKLEP št. 138-23/2014
Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12, 35/13) in na
podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine
Odranci na 23. redni seji dne 06.05.2014 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
1. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 26. člena Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
(Ur. list RS št. 124/07) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu
Občine Odranci (Ur. l. RS, št. 50/12, 68/13, 79/13) tako, da se spremenjeni stavek glasi:
(1) Tlorisna velikost in oblika objektov je definirana z gradbeno mejo, višina ne sme
presegati dveh stanovanjskih etaž nad terenom. Strehe na objektih so dvokapnice z naklonom
od 25 do 30 ̊, nad stanovanjskimi, obrtnimi, servisnimi, trgovskimi in pomožnimi objekti so
lahko tudi ravne.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Predlog organizacije dela in sistemizacije delovnih mest v vrtcu Mavrica za šolsko
leto 2014/15
 Soglasje k predlagani organizaciji oddelkov v Vrtcu Mavrica Odranci,
 Soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest,
 Soglasje za fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih.
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Župan pove, da se morajo pred začetkom šolskega leta sprejeti soglasja za Zavod OŠ Odranci
– Vrtec Mavrica, katere ustanovitelj je občina.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 139-23/2014
Na podlagi vpisa otrok novincev za šolsko leto 2014/2015 Občinski svet Občine Odranci
potrjuje organizacijo štirih oddelkov v vrtcu Mavrica Odranci.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predlagano sistemizacijo delovnih mest v vrtcu
Mavrica za šol. leto 2014/2015.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje fleksibilni normativ v vseh štirih oddelkih.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Soglasja k sklepom zavoda –Zdravstveni dom Lendava
Dne 15.4.2014 je bilo po e-pošti poslano Letno poročilo ZD Lendava za leto 2013 in Poslovni
načrt za leto 2014. K omenjenim dokumentom je potrebno podati sklep.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 140-23/2014
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
- Letno poročilo Zdravstvenega doma Lendava za leto 2013,
- Program dela in Poslovni načrt Zdravstvenega doma Lendava za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Nepoklicno opravljanje funkcije župana – seznanitev
Župan z dopisom št. Ž-121/2014, z dne 23.4.2014 seznani člane OS, da od 1.5.2014 dalje
opravlja funkcijo neprofesionalno, zaradi upokojitve.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jožef Maučec je povedal,
da se je Komisija seznanila z županovim obvestilom in na seji sprejela sklep o prenehanju
delovnega razmerja, sklep o nepoklicnem opravljanju funkcije župana in sklep o odpravnini.
Na seji so bili sklepi županu s strani predsednika Komisije osebno predani.
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SKLEP št. 141-23/2014
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil, da bo župan Ivan Markoja funkcijo župana
opravljal neprofesionalno in sicer od 1.5.2014 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Razno
- Program dela in Finančni načrt Pomurskih lekarn Murska Sobota
Ker je Občina Odranci tudi ustanoviteljica Zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota, je po
Zakonu potrebo podati soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2014.
Župan je dal v potrditev naslednji sklep:
SKLEP št. 142-23/2014
Občinski svet Občine Odranci potrjuje:
- Program dela in Finančni načrt zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ivanka Tompa vpraša župana glede uporabnosti starega vrtca.
Župan ji odgovori, da bomo o uporabnosti starega vrtca odločili v bodoče, ker moramo
najprej prenesti lastništvo na občino.
Svetnik Jerebic vpraša, kdo so ponudniki na širokopasovnem omrežju in kdaj se bodo začeli
priklopi na sivih lisah.
Župan pove, da sta ponudnika dva in sicer: Telemach in Telekom. Oba ponudnika že
prodajata svoje storitve.

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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