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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
20. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek 03.12.2013 ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Jožef Maučec,
Marjan Marič, Ivan Smolko in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Martin Jerebic
- Članica nadzornega odbora: Renata Vnuk Lepoša
- Drago Dervarič - Direktor Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o.
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
Prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto 2014 v
Občini Odranci
3. Obravnava in sprejem 4. »Program razvoja ohranjanja kmetijstva ter proizvodne hrane v Občini Odranci
v letu 2013«
5. Posebna olajšava pri plačilu vrtca - stanovanjski kredit
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 19. redne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev:
SKLEP št. 125-20/2013
Potrdi se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto 2014 v
Občini Odranci
Župan pozdravi direktorja Saubermacher&Komunala g. Draga Dervariča in mu preda besedo
in sicer obrazložitev točke 2. Podjetje Saubermacher&Komunala Murska Sobota d.o.o. je
izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v
Občini Odranci.
Direktor predstavi letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto 2014 v
Občini Odranci. Cena mora biti oblikovana na kg in storitev uporabnikom zaračunana v kg
sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost
odvoza zabojnika. Občinskemu svetu predlaga sprejem predloženega elaborata o oblikovanju
cene izvajanja obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini
Odranci in sicer:
- Zbiranje komunalnih odpadkov 0,13261 EUR/kg
- Zbiranje bioloških odpadkov 0,05534 EUR/kg.
Po končani predstavitvi se župan zahvali direktorju za obrazložitev in da v potrditev naslednji
sklep:
SKLEP št. 126-20/2013
SKLEP O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI IN CEN ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
ZA LETO 2014
1.
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predloženi Letni program ravnanja s
komunalnimi odpadki vključno s frekvencami odvozov posameznih frakcij za leto 2014.
2.
Cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2014, ki ga opravlja podjetje
Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., so naslednje:
Zbiranje komunalnih odpadkov 0,13261 EUR/kg
Zbiranje bioloških odpadkov 0,05534 EUR/kg.
3.
Občinski svet potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Odranci za leto 2014.
4.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v
veljavo z dnem sprejetja, uporablja pa se od 01.01.2014.
Sklep je bil sprejet 6 ZA in 1 VZDRŽAN.
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Ad. 3. Obravnava in sprejem –
»Program razvoja ohranjanja kmetijstva ter proizvodne hrane v Občini Odranci v letu
2013«
Župan preda besedo delavki OU Tadeji Gostan, da obrazloži Program razvoja in ohranjanja
kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini Odranci za leto 2013.
Reforma Skupne kmetijske politike in Program razvoja podeželja sta za obdobje 2007-2013
spremenila možnost sofinanciranja kmetijskih programov razvoja na lokalni ravni. Tako med
drugim ne bi smeli več izplačevati iz občinskih proračunov za analizo zemlje, apnenje in
razne druge podpore.
Da pa lahko iz občinskega proračuna namenimo sredstva za kmetijstvo, moramo sprejeti
program razvoja in ohranjanja kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini Odranci, da nam bo
nekakšna podlaga za pravilno izplačevanje teh sredstev.
Program razvoja in ohranjanja kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini Odranci v letu 2013
določa področje uporabe, namen in cilje, vrste pomoči in drugih ukrepov Občine Odranci na
področju izvajanja razvoja kmetijstva in podeželja.
Pomoč bo obsegala le sofinanciranje apnenja tal. V proračunu za leto 2013 je zagotovljeno
5.000 EUR sredstev, ki pa se bodo procentualno porazdelila na podlagi števila in višine
prejetih vlog.
Občina Odranci bo Program objavila kot javni razpis in dodelila sredstva do konca leta.
Po predstavitvi je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 127-20/2013
Občinski svet občine Odranci sprejme:
Program razvoja in ohranjanja kmetijstva ter proizvodnje hrane v Občini Odranci za
leto 2013.
Občina Odranci bo Program razvoja in ohranjanja kmetijstva ter proizvodnje hrane v
Občini Odranci za leto 2013 objavila kot javni razpis.
Sklep je bil sprejet 6 ZA in 1 VZDRŽAN.
Ad. 4. Posebna olajšava pri plačilu vrtca - stanovanjski kredit
Župan preda besedo delavki OU Tadeji Gostan, da na kratko predstavi posebno olajšavo pri
plačilu vrtca – stanovanjski kredit.
Od 1.1.2013 do 31.12.2013 se posebna olajšava pri plačilu vrtca – stanovanjski kredit za 20%
istega plačilnega razreda upošteva pri 24 družinah (upošteval se je 1 otrok).
Iz poročila OŠ Odranci o obračunani subvenciji za stanovanjski kredit olajšava za leto 2013
bremeni proračun Občine Odranci v znesku 6.222,50 EUR, kar je knjiženo skupaj z ostalimi
vv storitvami na proračunski postavki 19001, konto 411921.
Po predstavitvi je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 128-20/2013
V Občini Odranci se staršem za plačilo programov vrtca, ki imajo obveznosti po
stanovanjskem kreditu, upošteva posebna olajšava, in sicer se cena plačila vrtca
zmanjša za 20% istega plačilnega razreda.
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Ta sklep se uporablja od 01.01.2014 in velja do 31.12.2014.
Ta sklep se skupaj s pozivom staršem o predložitvi morebitnih pogodb za stanovanjske
kredite objavi na oglasni deski osnovne šole in vrtca.
Sklep je soglasno sprejet.
Ad. 4. Razno
Župan pove svetnikom, da se pripravlja otvoritev novega vrtca v Odrancih v februarju 2014.
V ta namen naj bi se ustanovil občasni odbor za pripravo proslave. Svetnike prosi za potrditev
kandidatov v odbor.
Župan dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 129-20/2013
Občinski svet Občine Odranci ustanovi občasni Odbor za pripravo proslave ob otvoritvi
novega vrtca v Odrancih.
V Odbor se imenujejo:
- Ivanka Tompa, članica OS,
-Martin Jerebic, član OS,
-Elizabeta Grabnar, članica OS,
-Tadeja Gostan, občinska uprava Občine Odranci,
-Marija Smolko, ravnateljica OŠ Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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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