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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v petek, 19. maja 2017, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Ivanka Tompa, Štefan Bogdan, Jožef Maučec, Marjan Marič in
Vladimir Balažic
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš, Branko Ferenčak, Elizabeta Grabnar in
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 pet 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 16. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2016
3. Širitev podjetja Carthago d.o.o. Odranci
4. Prioritetni vrstni red izvedbe investicij
5. Ponudbi za odkup zemljišč
6. Soglasje k Programu dela s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2017 ter
vloga za soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Mavrica za šol. leto
2017/2018
7. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnikov 16. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 16. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Župan je dal zapisnika v potrditev:

SKLEP št. 114-17/2017
Potrdita se zapisnika 16. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto
2016
Župan preda besedo računovodkinji Mariji Zver, ki predstavi Zaključni račun proračuna
Občine Odranci za leto 2016.
V letu 2016 so bili skupni prihodki realizirani v višini 1.203.322,23 EUR, kar je za 8,6% oz.
113.022,77 EUR manj od načrtovanih oz. 91,4% načrtovanih prihodkov.
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 1.145.406,63 EUR, kar je za 9,2% oz. 116.673,49
EUR manj od načrtovanih oz. 90,8% načrtovanih odhodkov.
REALIZCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2016
Konto
Naziv
Realizacija v EUR
PRIHODKI PRORAČUNA
1.203.322,23
70
DAVČNI PRIHODKI
907.149,70
71
NEDAVČNI PRIHODKI
221.608,53
72
KAPITALSKI PRIHODKI
/
73
PREJETE DONACIJE
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
74.564,00

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.145.406,63
439.604,10
481.512,31
208.961,33
15.328,89

Po obrazložitvi je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 115-17/2017
Potrdi se:
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2016 v predlagani obliki
in vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 3. Širitev podjetja Carthago d.o.o. Odranci
Župan Ivan Markoja predstavi svetnikom dopis podjetja Carthago d.o.o.. V dopisu je zapisano
bistvo dogovora iz 6. izredne seje, z dne 4.5.2017. Prav tako navajajo investicije v letih 2017
in 2018, ter koncept razvoja z dodatkom, da z investicijami ne bodo presegli števila 850
zaposlenih.
Svetniki se strinjajo z zapisanim, ker je bilo že vse dogovorjeno na 6. izredni seji, zato je
župan dal v potrditev:

SKLEP št. 116-17/2017:
V zvezi z nadaljnjo širitvijo tovarne Carthago v Odrancih je Občinski svet Občine
Odranci sprejel naslednje:
1. Občina Odranci dovoljuje širitev tovarne Carthago v Odrancih na vseh parcelah, ki
so v lasti podjetja Carthago.
2. Pozidava ulice proti podjetju Reiffeisen, to je del parc. št. 1469/3 in del parc. št.
1417/13 k.o. Odranci, ki je last Občine Odranci, se dovoli pod pogojem, da podjetje
Carthago zgradi nadomestno javno pot po parcelah št. 1456/1, 1417/8 in 1417/9 k.o.
Odranci. Po končani izgradnji nadomestne javne poti se naredi zamenjava poti v
razmerju 1 : 1.
3. Podjetje Carthago bo Občini Odranci za parcelo 1417/1 k.o. Odranci plačalo
nadomestilo in sicer:
a. komunalni prispevek v neto znesku 320.000 EUR v letu 2017,
b. prispevek društvom – v letu 2017; 20.000 EUR in naslednja štiri leta (2018 – 2021)
vsako leto po 20.000 EUR.
4. Za parcelo št. 1456/1 k.o. Odranci se bo odmeril komunalni prispevek v višini 17 EUR
za m2 pozidane površine.
5. Ker bodo posledice zgornjih sklepov predvsem na obremenitvi komunalne in cestne
infrastrukture so sklepi sprejeti pogojno in sicer za maksimalno 850 zaposlenih delavcev
v podjetju Carthago.
6. Sklep Občinskega sveta v zvezi požarno in okoljsko varnostjo ostane v veljavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4 Prioritetni vrstni red izvedbe investicij
Župan pove članom OS, da ima Občina v svojem programu kar nekaj bodočih investicij, ki jih
je potrebno izvesti v letošnjem in naslednjih letih. Prosi Občinski svet, da zaradi potrebnih
aktivnosti določi vrstni red izvedbe del iz priložene priloge in jih dodatno vključi v Načrt
razvojnih programov.
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Predvidene investicije:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAZIV PROJEKTA
BMX steza
Stena za žarne grobove
Semaforji
Ulica pri Rozikini parceli
Asfaltna prevleka Prešernova
Asfaltna prevleka proti Bistrici
Sanacija starega vrtca (notranjost, ograja)
Sanacija vaškega doma
Sanacija mostička čez Črnec
Sanacija zadružnega skladišča

OCENJENA
VREDNOST v EUR
80.000
80.000
100.000
8.000
10.000
12.000
50.000
20.000
15.000
50.000

Po daljši diskusiji so bili svetniki enotni, da se najprej izvede investicija semaforji v Obrtno
cono Kamenice, zatem BMX steza (v primeru, če bodo sredstva pridobljena s strani Fundacije
za šport), v nadaljevanju še asfaltne prevleke in sanacija vaškega doma (ureditev sanitarij).
Župan dal v potrditev naslednji sklep:

SKLEP št. 117-17/2017:
Občinski svet Občine Odranci potrjuje predlagane investicije v naslednjih letih. Kot
prve se naj izvedejo naslednje investicije:
1. Semaforji v Obrtno cono Kamenice
2. BMX steza
3. Asfaltne prevleke
4. Sanacija vaškega doma (ureditev sanitarij)
Ostale investicije se bodo odločale sprotno po potrebi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.5. Ponudbi za odkup zemljišč
Župan razloži svetnikom, da smo s strani družbe Jagros dobili dopis, v katerem navajajo da so
zainteresirani za nakup dela parcele št. 1485/1 k.o. Odranci, ki je last občine. Prav tako so
dopis posredovali ostalim lastnikom v tem delu Kamenic. Ob navedenih zemljiščih bi za
supermarket Jager Odranci uredili skladišče blaga za oddelek tehnike. Priložena je tudi skica
ureditve.
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Župan predlaga svetnikom, da se sklep za prodajo na današnji seji ne bi sprejel, ker bi
počakali ostale lastnike, da se izjavijo s svojo namero, ter bi se naknadno odločili na naslednji
seji.
Druga prošnja je občana Vinka Ferenčaka, Gasilska ul. 13. Navaja, da njivo par. št. 3953 k.o.
Odranci obdeluje že več let, ker je lastnik sosednje njive parc. št. 3954 k.o. Odranci. Njiva
parc. št. 3953 je postala last občine po dedovanju pok. Marije Kavaš, Cvetna ul. 1, za katero je
občina plačevala institucionalno varstvo v Domu Danijela Halasa v Veliki Polani.
Župan prosi svetnike, da povejo svojo odločitev.
Svetniki so soglasno odločili, da se parc. št. 3953 k.o. Odranci lahko proda in se objavi na
oglasni deski UE Lendava.

SKLEP št. 118-17/2017:
Občinski svet Občine Odranci soglaša s prodajo parcele št. 3953 k.o. Odranci, ki je last
Občine Odranci.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.6. Soglasje k Programu dela s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2017 ter
vloga za soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Mavrica za šol. leto 2017/2018
Župan pove svetnikom, da smo do sedaj soglasja OŠ Odranci in Vrtcu Mavrica dajali na
podlagi napisanega s strani šole, brez da bi si dali preveriti ali je sistemizacija narejena v
skladu z pravili. Ker so pri sistemizaciji delovnih mest razlike med deleži delavcev v skladu z
normativi in deleži dejanske kadrovske zasedene ter predlagane zasedbe odstopanja, župan
predlaga svetnikom, da se zaprosi šolo za dodatno obrazložitev posameznih postavk iz
predlagane sistemizacije.
Ad.7. Razno
-

Ogledalo Babič

Vladimir Balažic daje pobudo za nabavo cestnega ogledala v križišču Gajske ulice pri
Babičevih.
-

Klima v Fitnes centru Odranci

Štefan Bogdan prav tako prenaša pobude obiskovalcev Fitnes centra Odranci. V poletnih
časih je v prostorih fitnesa zelo vroče in je rekreacija nemogoča.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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