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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 četrtek, 15. februarja 2018, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Marjan Marič, Branko
Ferenčak, Elizabeta Grabnar, Vladimir Balažic, Jožef Maučec
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Anita Čeh
- Občinska uprava Občine Odranci: Tadeja Gostan
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem 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 21. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja za javno službo OSKRBA ZA PITNO VODO
3. Razno
- Imenovanje občasnega delovnega telesa
- Pomurske lekarne (Ivanka Tompa)
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad.1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 21. seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 150-22/2018
Potrdi se zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 2. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja za javno službo OSKRBA ZA PITNO VODO
Župan predstavi svetnikom elaborat, ki ga je pripravilo podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava,
v skladu u uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS.
Občine solastnice sistema A so se pred izgradnjo zavezale k enotnemu upravljavcu sistema ter
k enotni ceni vodarine, ki znaša 0,5161 EUR/m3 brez DDV. Iz tega razloga je v elaboratu
prikazan enoten izračun vodarine, ki bo veljal za celoten sistem oziroma v vseh občinah.
Predvidene količine prodane vode v letu 2018 so izračunane na podlagi podatkov za leto 2016
ter po količinah prodane vode v letu 2017 – do 30.09.
Pri izračunu cene omrežnine so upoštevane vrednosti amortizacije, ki smo jih posredovali na
podjetje EKO-PARK. V elaboratu je v izračunu omrežnine upoštevana amortizacijanajemnina za celotne vrednosti VV in TV, znižana za neizkoriščene kapacitete. Tako znaša
omrežnina za vodomer DN˂20 2,3029 EUR/mesec brez DDV.
Po obsežni razpravi so se svetniki odločili, da se za leto 2018 omrežnina subvencionira v
višini 50%, v naprej pa glede na zmožnost proračuna.
Po obravnavi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 151-22/2018
Občinski svet Občine Odranci sprejme in potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo Oskrba s pitno vodo
za Občino Odranci, ki ga je pripravilo podjetje Eko – Park d.o.o. Lendava.
Cena storitve - vodarina:
Vrsta storitve

Enota

Vodarina

Cena za vodarino
brez DDV
0,5161

EUR/m3

Omrežnina:
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
3
10
15
30
50
100
200

EUR/mesec

Cena za priključek,
brez DDV
2,3029
6,9087
23,029
34,5435
69,087
115,145
230,29
460,58

Občina Odranci bo v letu 2018 subvencionirala izračunano omrežnino v višini 50%. V
naslednjih letih bo subvencija znašala toliko, koliko bo za vsako leto vnaprej določil
Občinski svet.
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Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cena omrežnina in cene storitve - vodarina se
uporabljajo od 01.03.2018 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Razno
-

Imenovanje občasnega delovnega telesa

Župan spomni svetnike, da je bil v letu 2017 s podjetjem Carthago sklenjen dogovor, da
prispeva za delovanje odranskih društev. V letu 2017 sredstva niso bila razdeljena, zato je
potrebno za leto 2017 in 2018 sredstva razdeliti med društva.
Občinski svet se strinja, da z županom predlogom, zato je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 152-22/2018
Občinski svet Občine Odranci ustanovi občasni Odbor za razdelitev sredstev Carthago
namenjena društvom registriranim v Občini Odranci.
V Odbor se imenujejo:
Branko Ferenčak - predsednik,
Elizabeta Grabnar – članica,
Vladimir Balažic – član.
Sklep je bil soglasno sprejet.
-

Pomurske lekarne (Ivanka Tompa)

Svetnica Ivanka Tompa na kratko predstavi problematiko v zvezi Pomurskih lekarn, pri
katerih je članica sveta zavoda.
Župan pove, da se bomo s tem problemom soočili na naslednji seji, ko bo že kaj več
dorečeno.

Seja je bila končana ob 19.20 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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