OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
6. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 4. maja 2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Župan: Ivan Markoja
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Štefan Bogdan, Jožef Maučec, Branko
Ferenčak, Anita Čeh in Vladimir Balažic
- Podsekretarka: Tadeja Gostan
- Predstavniki podjetja Carthago d.o.o.: Sandra Županec, Johannes Stumpp in Anton
Fetscher.
- Prevajalka: Natalija Kleiderman
- Odstotni člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Marjan Marič, Roman Kavaš
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne. Prisotnih je bilo šest
članov občinskega sveta od skupno devet.
Seja je bila sklepčna.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Širitev podjetja Carthago d.o.o. Odranci v obrtni coni Kamenice
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad.1. Širitev podjetja Carthago d.o.o. Odranci v obrtni coni Kamenice
ŽUPAN Občine Odranci Ivan Markoja je vse prisotne pozdravil in predstavil namen izredne
seje OS. Kronološko je naštel znane potrebe po širitvi podjetja Carthago in morebitne
posledice oz. negativnosti, ki se iz te širitve predvidevajo. Ponovil je tudi že izraženo zahtevo
občine po plačilu komunalnega prispevka za drugo prodano parcelo, za katero Carthago nikoli
ni plačal občini komunalnega prispevka. Poudaril je, da je podjetje Carthago pisno obvestilo
občino, da jim iz pravnega stališča glede na izdane izjave občine komunalnega prispevka ni
potrebno plačati.
Predstavnik podjetja Carthago g. STUMPP je vse prisotne pozdravil in prenesel tudi
pozdrave Občinskemu svetu in županu s strani lastnika družbe Carthago gospoda Schulerja. V
nadaljevanju je tudi sam predstavil predstoječa vlaganja v odranski obrat. Posebej je
izpostavil, da po sedanjih predvidevanjih v odranskem obratu ne bi bilo več zaposlenih kot
850; sedaj jih je 740.
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Predstavnica podjetja Carthago ga. ŽUPANEC je opisala trenutno stanje v odranskem obratu
in posebej poudarila veliko skrb za izboljšanje kadrovske strukture zaposlenih, splošnega
stanja in počutja zaposlenih in dejavnosti, ki jih podjetje namenja za zadovoljitev potreb
delavcev (investicije v človeške vire).
Gospod STUMPP je nadaljeval z opisom aktivnosti, ki si jih je vodstvo družbe zamislilo za
izboljšanje sodelovanja z občino. Omenil je, da bi pripadnost krajanov do podjetja morali
začeti že v otroškem vrtcu in nadaljevati v osnovni šoli. V ta namen bi Carthago namenil
določena sredstva, vendar ne ve za kakšne namene. Prav tako bi v bodoče Carthago bolj
podpiral odranska društva in na tak način približal tovarno občanom in obratno. Ugotavlja, da
so možnosti za sodelovanje velike in je po njihovem veliko projektov v katerih bi lahko
sodelovali z občino. Za delno pokritje komunalnih izdatkov je Carthago pripravljen občini
ponuditi 200.000 EUR.
Župan je odprl razpravo, ter k njej pozval občinske svetnike.
BRANKO FERENČAK je pojasnil vlogo podjetja Carthago za Občino Odranci in opisal
tudi negativnosti, ki se že čutijo med prebivalstvom in ki se bodo s širitvijo še povečale.
Ugotavlja tudi, da med lokalno skupnostjo in podjetjem Carthago v vseh letih ni bilo pravega
sodelovanja. Izpostavil je tudi, da je potrebno za čimbolj varno okolje zgraditi dodatno
infrastrukturo ( razširitev čistilne naprave, ceste in križišče).
JOŽEF MAUČEC je izpostavil pripadnost Carthaga občini in zaželel večje razumevanje
vodstva podjetja do problemov občine.
VLADO BALAŽIC je izpostavil nekaj konkretnih problemov, ki se jih čuti v zadnjem času
in ki jih povzroča hiter razvoj podjetja Carthago.
ELIZABETA GRABNAR je izpostavila premalo vključenost podjetja v družabno življenje
občine oziroma sodelovanja odranskih društev s podjetjem Carthago.
ŽUPAN občine je v nadaljevanju predstavnikom Carthaga nanizal projekte, ki jih za rešitev
obstoječih in bodočih problemov želi realizirati občina:
- izgradnja cca 3 km cestnih obvoznic;
- izgradnja cca 7 km kolesarskih stez;
- izgradnja semaforiziranega krožišča na izhodu iz IC;
- posodobitev ČN;
- ublažitev problema meteornih voda.
Pojasnil je, da so to nujni projekti, ki jih bo potrebno izvesti v dveh letih in bodo stali
okrog 3,5 mio EUR.
Gospod STUMPP je v nadaljevanju opisal njihovo videnje problemov. Posebej je poudaril,
da niso natančno vedeli za kakšen znesek komunalnega prispevka gre, kar mu je župan
oponiral. Naštel je aktivnosti, ki jih bo Carthago izvedel v naslednjih letih:
- izboljšanje požarne varnosti v obstoječih in novih objektih,
- izboljšanje delovnih pogojev delavcev,
- širitev strojnih in montažnih objektov.
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Prva in najnujnejša pa je preselitev obstoječe ceste proti čistilni napravi, za katero je že izdana
vloga za pridobitev GD in ga je občina zaenkrat blokirala.
Poudaril je, da je predvideni ciklus vlaganj ocenjen na okrog 10 mio. EUR.
Glede zahtevka občine glede plačila komunalnega prispevka oziroma sofinanciranja občinskih
projektov so predstavniki Carthaga prosili za kratek odmor.
Po 20 minutnem odmoru je gospod Stumpp po posvetu predstavil županu in Občinskemu
svetu predlog Carthaga pri sofinanciranju občinskih investicij in sicer:
a. V letošnjem letu je podjetje Carthago pripravljeno sofinancirati občini znesek
320.000 EUR za predstavljene občinske investicije v infrastrukturo;
b. V letošnjem letu bo podjetje Carthago namenilo za donacije občinskim društvom
20.000 EUR in v naslednjih petih letih še 18.000 EUR letno.
ŽUPAN je izrazil dvom o tem, kaj želi v razvojnem smislu Carthago dobiti od občine za
ponujeno finančno pomoč. Med drugim je pojasnil, da občina za ta znesek ne more podpirati
takega razvoja podjetja, ki bi zahteval npr. še 1.000 novih delavcev. Zato je zaprosil
predstavnike Carthaga naj podajo pismeni predlog njihovih razvojnih potreb, ki bi jih morala
podpreti občina za ponujeni znesek. Njihov predlog bo Občinski svet ocenil in primerjal s
ponujenim zneskom sofinanciranja infrastrukture in društev, ki so jih ponudili predstavniki
Carthaga in sprejel ustrezne sklepe.
S takim predlogom so se strinjali člani Občinskega sveta Občine Odranci in je bila na tej točki
izredna seja zaključena brez konkretnega sklepa.

Seja je bila končana ob 20.45 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.

3

