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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 31. marca 2015, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef
Maučec, Anita Kociper, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Član Nadzornega odbora: Ciril Kavaš
- Tadeja Gostan, poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver, računovodja VI
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo osem 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 3. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2015 – druga obravnava
3. Potrditev sklepa:
- cena storitev oskrba s pitno vodo v Občini Odranci za leto 2015,
- cena storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Odranci za leto 2015
4. Program dela in finančni načrt za leto 2015 – Pomurske lekarne
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 3. redne seje občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 23-4/2015
Potrdi se zapisnik 3. redne seje občinskega sveta občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2015 – druga
obravnava
Konto
70
71
72
74
78

Naziv
PRIHODKI PRORAČUNA
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
PREJETA SREDSTVA IZ EU

Proračun 2015
2.568.946,00
853.338,00
225.845,00
0,00
1.489.763,00
0,00

Delež
100
33,22
8,79
0
57,99
0

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.510.975,82
380.750,82
537.648,00
1.585.885,00
6.692,00

100
15,16
21,41
63,16
0,27

Župan pove, da je današnja obravnava javna. V času javne razprave smo dobili s strani PGD
Odranci amandma, za nakup motorne črpalke. Župan pove svetnikom, da se bo v letošnjem
letu nabavila črpalka iz obstoječih sredstev. V proračunu je zajeta tudi investicija v
kanalizacijo in ČN Odranci, ki je odvisna od razpisa EU nepovratnih sredstev iz Kohezijskega
sklada.
Župan preda besedo računovodkinji, ki na kratko predstavi posamezne konte.
Predsednik Odbora za proračun in finance in gospodarske dejavnosti Branko Ferenčak, pove
da so na seji odbora 23.3.2015 preučili posamezne postavke. Seznanili so se tudi z
investicijami, ki se nameravajo izvesti v letošnjem letu. Odbor potrjuje proračun in ga takega
poda v obravnavo občinskemu svetu.
Jožef Maučec, se strinja s predlogom proračuna in omeni nakup motorne črpalke za PGD
Odranci, da verjame županu na besedo. Prav tako ga zanima, kako je s subvencijo za
kmetijstvo. Župan mu odgovori, da se ta sredstva več ne smejo izplačevati iz proračuna.
Ivanka Tompa vpraša župana kako je financiranjem knjižnice Lendava. Župan pove
svetnikom, da Knjižnice Lendava ne financiramo, ker naši občani niso člani v lendavski
knjižnici. Na to temo je organiziran sestanek 12.5.2015 z Ministrstvom za kulturo in bo več
informacij po sestanku.
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Po končani predstaviti je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 24-4/2015
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2015 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3. Potrditev sklepa:
Cena storitve oskrba s pitno vodo v Občini Odranci za leto 2015,
Cena storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Odranci za leto 2015
Poslovna sekretarka VII/2 Tadeja Gostan razloži, da po Uredbi o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št.
87/2012) Občinski svet vsako leto potrjuje:
- Elaborat o oblikovanju cen omrežnine za vodovodno omrežje Občine Odranci,
- Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja ter omrežnine za odvajanje in
omrežnine za čiščenje za kanalizacijski sistem v Občini Odranci.
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.
Predsednica Odbora za infrastrukturo in komunalo Anita Kociper pove, da se je Odbor
30.3.2015 seznanil z obema elaboratoma in predlaga da se cena storitev v letu 2015 ne
spremeni.
Po predstavitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 25-4/2015
Občinski svet Občine Odranci sprejeme Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih služb varstva okolja v Občini Odranci za javno službo oskrba s pitno
vodo.
V Občini Odranci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikuje cena storitev
oskrba s pitno vodo: omrežnina 0,35 EUR/mesec brez DDV, vodarina 0,36 EUR/m3 brez
DDV.
V ceni za vodarino je vključeno vodno povračilo v višini 0,06 EUR/m3.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene se uporabljajo od 1.3.2015 dalje.
Sklep je soglasno sprejet.
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SKLEP št. 26-4/2015
Občinski svet Občine Odranci sprejeme Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih služb varstva okolja v Občini Odranci za javno službo odvajanje in
čiščenje odpadnih voda.
V Občini Odranci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikuje cena storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih voda: omrežnina za odvajanje 4,66 EUR/mesec brez
DDV, omrežnina za čiščenje 2,21 EUR/mesec brez DDV, storitve odvajanja 0,06
EUR/m3 brez DDV, čiščenje 0,36 EUR/m3 brez DDV.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene se uporabljajo od 1.3.2015 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Program dela in finančni načrt za leto 2015 – Pomurske lekarne
Svetnica Ivanka Tompa je že na prejšnji seji seznanila svetnike s Programom dela in
Finančnim načrtom zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota, tako da je župan predlagal
naslednji sklep:

SKLEP št. 27-4/2015
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s Programom dela in Finančnim načrtom
zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota za leto 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Razno
Župan seznani svetnike z delovnim obiskom Mestne občine Velenje. Pohvalili so naše delo.
Vladimir Balažic vpraša, kdaj bo nabavljena rampa pri mrliški vežici. Župan pove, da je v
planu letošnjega leta.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.20 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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