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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
24. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek, 30. marca 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, Marija Zver
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 23. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev »Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2018 – druga obravnava«
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja v Občini Odranci za javno službo odvajanje in čiščenje odpadnih voda
4. Obvestilo OŠ Odranci – Neizpolnjevanje pogojev za prijavo na javni razpis
5. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 23. seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 161-24/2018
Potrdi se zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev »Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2018 – druga
obravnava«
Župan predstavi predlog proračuna za leto 2018 – druga obravnava. Pove, da se proračun od
prve obravnave ni spremenil, prav tako ni bilo amandmajev. V nadaljevanju župan predstavi
Načrt razvojnih programov proračuna za leto 2018.
V letu 2018 se načrtuje:
- izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Odranci (EU sredstva),
- zamenjavo 50 javnih svetilk,
- izdelavo lesenih skulptur kovača in žganjara (LAS Pri dobrih ljudeh),
- žarna stena na pokopališču,
- semaforizirano križišče v obrtno cono Kamenice,
- rekonstrukcijo ČN Odranci (EU sredstva),
- izgradnjo »Centra kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša«(LAS Pri dobrih
ljudeh),
- izgradnja BMX steze in igrišča za mali nogomet,
- namakalni sitem na pomožnem igrišču (Fundacija za šport).

PRORAČUN OBČINE ODRANCI ZA LETO 2018

Zap.št. Konto Naziv
1
PRIHODKI PRORAČUNA
2
70 DAVČNI PRIHODKI
3
71 NEDAVČNI PRIHODKI
4
72 KAPITALSKI PRIHODKI
5
73 PREJETE DONACIJE
6
74 TRANSFERNI PRIHODKI
7
8
9
10
11

40
41
42
43

ZNESEK
Delež
2.696.742,00
100
1.001.976,00
37,16
198.412,00
7,36
0,00
0
0,00
0
1.496.354,00
55,49

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.984.736,73
761.093,73
591.922,00
1.621.279,00
10.442,00
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100
25,5
19,83
54,32
0,35

Po predstavitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 162-24/2018
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2018 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja v Občini Odranci za javno službo odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Podsekretarka Tadeja Gostan pove, da je Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS
varstva okolja na območju Občine Odranci, pripravljen na podlagi Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja, ki metodološko predpisuje
vsebino in elemente za oblikovanje cene, ki jo mora obravnavati in potrditi Občinski svet za
vsako leto posebej. Elaborat je pripravljen na podlagi predračunskih in obračunskih stroškov
za preteklo in prihodnje obdobje – odvajanje in čiščenje in predračunskih in obračunskih
stroškov za preteklo in prihodnje obdobje – omrežnina odvajanje in čiščenje. Po predlogu
Odbora za proračun, finance in gospodarske dejavnosti Občine Odranci z dne 23.03.2018 so
se zneski stroškov zmanjšali, do ravni sen storitev preteklih let, tako da so cene storitev ostale
nespremenjene.
Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 163-24/2018
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.
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.
Cena storitve odvajanja in čiščenja zajema:
Omrežnino za odvajanje:
Vodomer
Faktor
DN < 20
20< DN < 40
40< DN <50
50< DN <65
65< DN <80
80< DN <100
100< DN <150
150 <

1

Enota
EUR/mesec

Cena za priključek,
brez DDV
4,66
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Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
5,10

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

1

Enota
EUR/mesec

Storitve odvajanja in čiščenja:
Vrsta storitve
Odvajanje
Čiščenje

Cena za priključek,
brez DDV
2,21

Cena za priključek,
z 9,5 % DDV
2,42

Enota

Cena za vodarino
brez DDV

EUR/m3
EUR/m3

0,06
0,36

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

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene se uporabljajo od 01.04.2018 dalje.
Ad. 4. Obvestilo OŠ Odranci – Neizpolnjevanje pogojev za prijavo na javni razpis
Župan seznani Občinski svet z dopisom OŠ Odranci, glede prošnje občanke Tamare Zver, za
odobritev zaposlitve v okviru razpisa MIZŠ. S strani OŠ Odranci je zapisano, da zaposlitve ne
morejo odobriti, zaradi različnih stanj (neplačani prispevki za plača, kasnejšega nakazila
MIZŠ, ni prostih zaposlitvenih kapacitet…).
Ad. 5. Razno
Svetnik Štefan Bogdan opozori župana, da pri nekaterih hišah ob obilnem deževju stoji
voda. Občan Antolin Tomislav iz Gasilske ulice ga je prosil, da se obvesti Občinski svet in
župana, ter se razmisli o morebitni odpravi.
Svetnik Vladimir Balažic obvesti župana in svetnike o prenovi mostička čez potok Črnec, ki
je v slabem stanju.
Svetnica Elizabeta Grabnar povabi župana in svetnike na čistilno akcijo, ki bo dne
14.4.2018.
Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.

Seja je bila končana ob 19.15 uri.
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