OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč.1-

OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
21. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006-2010,
ki je bila v petek 04. junija 2010, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Odranci
Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Martin Jerebic, Jožef Maučec, Marjan Marič, Ciril
Kavaš, Mateja Smodiš, Branko Ferenčak, Igor Kavaš
Odsotni člani občinskega sveta: /
Prisotni vabljeni:
Član NO: Štefan Virag
Tadeja Gostan, višji referent I.
Odsotni vabljeni: Član NO: predsednik: Simon Hozjan in član: Franc Balantič
Povabljeni:
Marija Smolko, ravnateljica OŠ Odranci
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo vseh devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
Župan je dal predlog spremenjenega dnevnega reda v potrditev:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
2. Sistematizacija vrtca Mavrica za leto 2010/2011
3. Obravnava in sprejem
a) Odloka o načinu izvajanja obveznosti občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave mešanih komunalnih odpadkov
b) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
4. Obravnava
a) Predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci (prva
obravnava)
b) Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih
voda na območju Občine Odranci (prva obravnava)
5. Določitev Cene oskrbe s pitno vodo in cene čiščenja odpadnih voda po novem
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 63/2009)
6. Sklep o prenosu kmetijskih zemljišč iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino
Odranci
7. Prošnja za razparcelacijo in izvedbo infrastrukture
8. Prošnja za podaljšanje obratovalnega časa
9. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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K. tč. 1 Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta in sprejem poročila
nadzornega odbora o zaključnem računu Občine Odranci za leto 2009
Delavka OU je prebrala sklepe 20. redne seje občinskega sveta.
Župan je dal sklepe na razpravo.
Ivanka Tompa je vprašala, če je prišlo do dogovorov s podjetjem Telemach?
Branko Ferenčak je povedal, da so predstavniki podjetja Telemach prišli na sestanek in da sta
oba z županom bila prisotna. Pove, da z njimi ni bil preveč zadovoljen, ker so ceno povečali
že prej kot je bil dogovor. Razložili so, da ceno usklajujejo na celotnem Pomurju. Glede
kratkoročnih oz. dolgoročnih vlaganj pa so povedali, da je sistem tako daleč da je možna
izvedba optike na infrastrukturi CATV. Priklop na hrbtenično omrežje je v Črenšovcih in bi
moral kabel priti iz Črenšovec v Odrance. To je tudi najhitrejša rešitev, da bi lahko občane
zadovoljili z novo tehnologijo (trojček). Če bi šlo vse po načrtih, bi se lahko v roku 6
mesecev do 1 leta realiziralo. Seveda pa je še tukaj ogromno dogovarjanj.
Župan je seznanil, da je problem v tem, ker se na ta kabel, ki gre skozi Odrance ni enostavno
mogoče priklopiti. V Črenšovcih bodo v letošnjem letu prišli do ceste za Turnišče in od tu je
možno optiko nekako pripeljati v Odrance. Zaenkrat druge možnosti ni.
Martin Jerebic je vprašal glede lastništva CATV? Kdo je lastnik občani ali občina?
Župan je povedal, da nihče ni lastnik, ker lastništvo formalno nikoli ni bilo urejeno. Tako niso
lastniki niti občani niti občina.
Član nadzornega odbora Štefan Virag je predlagal, da se naj spremeni sklep št.151-20/2010 in
sicer v zvezi s Poročilom nadzornega odbora, da beseda potrdi zamenja s sprejme.
SKLEP ŠT. 154-21 /2010
Potrdi se zapisnik 20. redne seje občinskega sveta občine Odranci s tem, da se
delno popravi sklep št. 151-20/2010 in sicer:
Občinski svet sprejme poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Občine
Odranci za leto 2009.
Sklep je bil soglasno sprejet
K. tč. 2 Sistematizacija vrtca Mavrica za leto 2010/2011.
Župan: je pozdravil gospo ravnateljico OŠ Odranci Marijo Smolko in ji predal besedo.
Marija Smolko je povedala, da so opravili vpise otrok v novo šolsko leto. Predhodno so si
pridobili soglasje za oblikovanje treh oddelkov, ker so predvidevali večje povpraševanje kot
je bilo do sedaj. Po opravljenem vpisu se je zgodila situacija, da je bilo vpisanih veliko več
otrok. Tako, da je vpisanih 59 otrok za jesensko obdobje. Kako ravnati v takšnem primeru ali
odklanjati otroke, je bila velika negotovost. To bi pomenilo, da bi mogli s strani občine
povišati kriterije in imenovati komisijo, ki bo poskrbela za odklanjanje otrok. Druga varianta
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pa je, da se oblikuje dodatna polovica oddelka torej 3,5 oddelkov, kar pomeni, da bi morali
glede na pomanjkanje prostora v vrtcu odstopiti en prostor v šoli. V šoli bi tako imeli en in pol
oddelek. Glede na prostorske pogoje se lahko zagotavlja le eno leto, kajti ve se kakšni so
predpisi in pogoji. Eno leto bi se dalo premostiti, potem je predlog oz. iščejo se rešitve za
razširitev vrtca. Statistični podatki kažejo na to, da bo potreba vedno večja. Najbolj kritično je
letošnje leto, ker je najmanj vpisa v šolo in v vrtec, sledi pa povečanje, glede na statistične
podatke rojstev. Zato je pripravljen nov predlog sistematizacije vrtca na oblikovanje 3,5
oddelkov.
Marija Smolko je prebrala tudi sistematizacijo delovnih mest, zakonsko določene
sistematizacije in dejanske kadrovske zasedbe. Spremembe so pri sistematiziranih delovnih
mestih: ravnatelj, svetovalni delavec, pomočnik vzgojitelja, organizator prehrane, organizator
zdravstveno higienskega režima, hišnik-vzdrževalec, bistvena sprememba pa je, da bi bilo eno
novo razpisano delovno mesto in sicer kombinirano, kar pomeni, da bi ta oseba delala štiri
urno prisotnost v oddelku, štiri ure pa poskrbela za dela čistilke. Ravnateljica je
sistematizacijo delovnih mest dala v predlog oz. v obravnavo. V nadaljevanju je predstavila
kako so oblikovali oddelke glede na starost vpisanih otrok. Predlagala je oblikovanje v 3,5
oddelkih in sicer:
- 1 homogen oddelek prvega starostnega obdobje od 1 do 2 let, ki je polno zasedeni
(normativ 12+2 = 14 trenutno vpisanih otrok)
- 1 heterogen oddelek prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let, ki je prav tako polno
zasedeni (normativ 10+2 = 12 trenutno vpisanih otrok)
- 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja od 3 do 5 let, kjer je prosto še 1
mesto (normativ 19+2= 21, trenutno vpisanih pa je 20 otrok)
- 1 polovični homogen oddelek drugega starostnega obdobja – predšolski otroci, kjer je
normativ 12 otrok. Trenutno vpisanih je 13 otrok. Preseganje normativa za enega
otroka je s prisotnostjo dodatne strokovne pomoči utemeljeno.
Na osnovi teh predlogov sta oblikovani dve kalkulaciji cene programa. Ravnateljica ju je na
kratko predstavila. Do razlike v cenah bo prišlo od meseca septembra do konec meseca
decembra in sicer zaradi oblikovanja novega polovičnega oddelka.
Župan je dal predlog v obravnavo.
Ciril Kavaš je podal kratek predlog in sicer, da se strinja z vsem kar je povedala ravnateljica.
Marjan Marič se prav tako strinja. Pravi, da ni kaj premišljevati in da se mora predlog potrditi.
Ivanka Tompa se strinja. Zanima pa jo le informativno, koliko je otrok, ki so oproščeni plačila
vrtca?
Marija Smolko je povedala, da se da to pogledati in da tega podatka trenutno nima s seboj.
Jože Maučec je tudi za oba predloga. Zanimalo ga je, kako je drugje po ostalih občinah glede
ekonomskih cen.
Marija Smolko pravi, da smo nekje nižje nekje pa višje, največji delež je struktura zaposlenih,
do razlik pa prihaja v starosti, izobrazbi in v pridobljenih nazivih.
Župan je podal svoje mnenje in sicer pove, da je ta predlog le začasen. Rešitev vidi, v
razpisanih evropskih sredstvih (neposrednih regijskih spodbudah), kjer se letos prvič pojavlja
sofinanciranje gradnje vrtcev.
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Po končani razpravi je župan dal vse predloge v potrditev.
SKLEP ŠT. 155-21/2010
Občinski svet potrjuje:
1.
(sistemizacija)
Predlagano sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu Mavrica Odranci za šolsko leto 2010/11
(3,5 oddelki predšolske vzgoje). Za dodatni 0,5 oddelka bo Občina Odranci zagotovila
sredstva v rebalansu proračuna za leto 2010.
2.
(ekonomska cena)
Predlagano ekonomsko ceno za vzgojno varstvene storitve za vrtec Mavrica Odranci za
leto 2010/2011:
I. za prvo starostno obdobje

- 395,28 EUR/mesec,

II. za drugo starostno obdobje - 336,67 EUR/mesec
Novi ceni veljata od 01.09.2010 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K. tč. 3 Obravnava in sprejem
a) Odloka o načinu izvajanju obveznosti občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
b) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Župan je razložil bistvo obeh sprememb odlokov in povedal, da se vsebinsko kaj dosti ni
spremenilo. Drugi odlok pa je prav tako podoben prvemu, le da je prvi odlok določen, da
občina odloča o ravnanju odpadkov, drugi odlok pa se nanaša samo na podjetje Cero Puconci.
Med temi odloki so vsebinsko spremenili le 4. čelen in sicer je navedenih več dejavnosti
podjetij.
Po končani obrazložitvi bistvenih sprememb v odlokih je župan dal oba odloka v razpravo.
Branko Ferenčak je povedal, da ni kaj dosti za razpravljati, saj so se te zadeve že sprejele.
Zanimala ga je informacije glede Komunale in sicer, če nam ponujajo da bi ločevali odpadke?
Poda mnenje, da je mogoče boljše, če to dela Cero Puconci.
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Župan je povedal, da je zadeva različna, saj ne eni in ne drugi še nimajo sistema za to. Če bi
delala to Komunala, bi vozili te naše odpadke v Lenart. Cero Puconci pa še ni razvit tako
daleč, da bi bili sposobni to delati. Trenutno ločujejo še vse ročno.
Branko Ferenčak pove, da je strošek zelo majhen, saj je razlika le 0,57 EUR.
Župan pove, da je mala razlika zato, ker si vredne stvari vzamejo vstran in te stvari dalje
prodajo.
Mateja Smodiš je vprašala, če doma ni potrebno ločevati odpadkov?
Župan je povedal, da ne ker se bodo koši po vasi odstranili, saj ni mogoče nadzorovati, kaj
vse ljudje noter zmečejo. Tako, da bo v prihodnje vsak hiša dobila vreče za smeti za odlaganje
plastike. Bodo pa enkrat na teden ali na dva tedna pobirali te vreče z plastiko.
Po končani razpravi je župan dal oba odloka v potrditev.
SKLEP ŠT. 156-21 /2010
Potrdi se:
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih GJS obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT. 157-21 /2010
Potrdi se:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..
Sklep je bil soglasno sprejet.
K.tč. 4 Obravnava
a) Predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci (prva
obravnava)
b) Predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih
voda na območju Občine Odranci (prva obravnava )
Župan je povedal, da je država določila dve bistveni stvari kateri morata biti v ceni vode, torej
amortizacija obstoječih sistemov oziroma v omrežnini. To pomeni, da mora iti vse to v ceno.
V našem sistemu so tri omrežnine in sicer: kanalizacija, vodovod ter čistilna naprava in
vrednosti teh investicij oz. njihova amortizacija mora iti v ceno te vode, kakor tudi vsi
dejanski stroški, ki pri tem nastanejo. Edina izjema v tej ceni je ta, da se lahko v prvem letu
zmanjša samo omrežnina in sicer za 50 %, ki pa se mora vsako naslednje leto zmanjševati za
10 %; se pravi da bo po petih letih potrebno plačevati 100 % omrežnino.
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Branko Ferenčak je povedal bistvo enega in drugega odloka. In sicer je povedal, zakaj je
prišlo do sprememb. Razlog za to je nova zakonodaja. Sam odlok ne opredeljuje cene, cena se
opredeljuje po pravilniku cen za odpadke in ta pravilnik velja za vse obvezne gospodarske
javne službe. Izpostavil je 14. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci.
Pri drugem odloku pa je izpostavil porabo vode.
Župan je pri odloku o oskrbi s pitno vodo (2.člen 5.točka vzdrževanje delov priključkov stavb
na sekundarni vodovod, ki niso daljši od 50 m) izpostavil oz. predlagal, da se črta del besed
in sicer »ki niso daljši od 50 m« ker enostavno tisto, kar je naprej od ure je last vsakega
občana in si to naj vsak naprej vzdržuje sam. Saj bo od sedaj naprej vsaka ura locirana 1m od
omrežja ne pa na parceli. Še ena pripomba je pri 6. členu, gre za to kar je župan do sedaj
povedal in sicer, da si vsak lastnik stavbe vzdržuje in popravlja vodovod od ure naprej sam.
Ciril Kavaš je povedal, da se strinja z županom, ker vidi sam pri sebi. Ker že imamo tako
rešeno kanalizacijo, zakaj potem nebi imeli tako tudi vodovoda.
Župan je predlagal, da gredo naprej in sicer k Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na območju občine Odranci. Gre predvsem za 22. člen
omenjenega odloka v katerem ni posebej definirana poraba in čiščenje porabljene vode za
živino. Župan je poudaril, da je ta problematika rešena v 2. odstavku 22. člena, ki pravi:
«Stroške čiščenja odpadnih in padavinskih voda plačujejo uporabniki takrat, kadar se te
čistijo na čistilni napravi.«
Omenjeni odstavek 22. člena omogoča, da se bo pri zaračunavanju čiščenja odpadne vode še
naprej odbijala količina pitne vode porabljena za živino po normativih kmetijskega zavoda.
Po končani razpravi je župan dal oba odloka v potrditev.
SKLEP ŠT. 158-21 /2010
Občinski svet Občine Odranci dokončno sprejme:
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP ŠT. 159-21 /2010
Občinski svet Občine Odranci dokončno sprejme:
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na
območju Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 5 Določitev cene oskrbe s pitno vodo in ceno čiščenja odpadnih voda po novem
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služba varstva okolja (Uradni list št. 63/2009).
Branko Ferenčak je razložil predlog nove cene oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje
komunalnih in padavinskih voda za Občino Odranci. Povedal je, da so stroški in omrežnina
ločeni. Stara cena z DDV je bila 0,8665, nova cena pa je sedaj 0,9944 Omrežnina, ki je
vezana na priključek je fiksna. Pravilnik določa, da občina lahko sofinancira del cene, ampak
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tiste, ki se nanaša na omrežnino. Omrežnina se bo vsako leto povečala za 5 % . ( Zmanjšanje
omrežnine bo prvo leto 50 %, drugo leto 45 % itd.). Povedal je, da tudi ostale občine morajo
imeti enak obračun.
Prisotni so diskutirali glede cene vode. Povedali so, da bo s tem zakonom prišlo do večjega
varčevanja z vodo.
Po končani razpravi je župan dal točko 5 v potrditev
SKLEP ŠT. 160-21 /2010
Nova cena oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda za
Občino Odranci:
m3
A Nova cena
Vodarina
0,3000
Odvajanje
0,0600
Čiščenje
0,3600
Vodna povračila
0,0555
Taksa
0,141
Skupaj
0,9165
B

Omrežnina
Oskrba s pitno vodo
Odvajanje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih voda
Omrežina

DN 20 - mesečno
0,71
9,32
4,41
14,44

50 % SUBVENCIJE OBČINE ODRANCI

7,22

Občinski svet Občine Odranci je sprejel sklep in izkoristil možnost, da subvencionira 50 %
omrežnine v prvem letu uvajanja novega sistema obračunavanja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K.tč. 6. Sklep o prenosu kmetijskih zemljišč iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino
Odranci.
Župan je povedal, da se ta sklep potrebuje, da bomo lahko začeli s postopkom pridobitve
kmetijskih zemljišč, ki so v lasti države.
Župan je dal točko 6 v potrditev
SKLEP ŠT. 161-21 /2010
Občinski svet Občine Odranci sprejeme Sklep o začetku postopka pridobitve 12 zemljišč, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K. tč. 7. Prošnja za razparcelacijo in izvedbo infrastrukture
Župan je povedal, da je vloga občanov, lastnikov zemljišč na Kamenicah nekoliko pozna, saj
ko so se komunalno opremljale Kamenice niso hoteli pri tem sodelovati. Predvsem ni
izvedljivo da bi po občinski parceli naredili pot. Edina rešitev bo, da se cesta in vsi komunalni
vodi peljejo z Dolinske ceste. Za to jim je občina ponudila priliko takrat ko so se delale
Kamenice, a tega niso hoteli. Zdaj pa občina nima denarja za to, da bi se njim to omogočilo.
Martin Jerebic je povedal, da smo imeli eno izkušnjo z Gredic in da bi mogli to pozitivno
reševati.
Župan je povedal, da se trenutno nikakor ne da. Ker nimajo izhoda in tu ni komunalnih vodov.
Vsi so bili istega mnenja, da če bi prišlo do razparcelacije bi vsi morali odstopiti sorazmerni
del, ker občinska parcela ne more biti cesta.
Po končani razpravi je župan dal točko 7 v potrditev.
SKLEP ŠT. 162-21/2010
Občinski svet Občine Odranci ne potrjuje predloga oz. prošnje podpisnikov
(Markoja, Šebjanič, Virag, Antolin in Kociper) za razparcelacijo in izvedbo
infrastrukture dela območja Kamenic, da se občinska parcela odmeri kot cesta za
dovoz.
V primeru, da bi prišlo razparcelacije mora za cesto vsak lastnik odstopiti
sorazmerni del svoje parcele.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. tč. 8 Prošnja za podaljšanje obratovalnega časa.
Vsi prisotni so bili enakega mnenja in sicer, da ne bodo dovolili rednega podaljšanja
delovnega časa v petek in v soboto.
Župan je dal 8 točko v potrditev.
SKLEP ŠT. 163-21 /2010
Občinski svet Občine Odranci ne odobri vloge za podaljšanje delovnega časa v petek
in soboto, samostojnemu podjetniku Alenu Feuš, Rothaus klub, Ravenska 1,
Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisala:
Tadeja Gostan. l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.
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