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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
PRORAČUNA OBČINE ODRANCI ZA LETO 2019
Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna, ki odraža razvojno naravnanost
občine. V njem se opredelijo ključni programi oz. projekti, predvsem investicijske porabe za
srednjeročno obdobje. Umeščenost posameznega programa oz. projekta v NRP je predpogoj,
da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobitev državnih ali evropskih
sredstev.
V načrt razvojnih programov se prednostno uvrščajo projekti in programi, ki so že bili začeti
v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun.
4000 OBČINSKA UPRAVA
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE
KOORDINACIJE VLADNE IN LOKALNE RAVNI
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

SAMOUPRAVE

TER

OB086-19-0001 Medobčinski inšpektorat
Namen in cilj projekta: Načrtovana je zamenjava opreme občinskega inšpektorata občin
Beltinci, Odranci, Črenšovci, Turnišče in Velika Polana.
Stanje projekta: Načrtuje se v skladu s potrebami vsako leto sproti.
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB086-10-0001 Nakup opreme
Namen in cilj projekta: Načrtovano je vsakoletno dopolnjevanje in zamenjava opreme
občinske uprave, da strošek ni prevelik naenkrat. Načrtuje se nakup pisarniškega pohištva za
pisarno bivšega podjetniškega inkubatorja, strojne računalniške opreme, in licenčne
programske opreme po potrebi.
Stanje projekta: Načrtuje se v skladu s potrebami vsako leto sproti.
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
07039002
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB086-11-0007 Nabava gasilske opreme

Namen in cilj projekta: Načrtovana so sredstva požarne takse, ki jih občina prejme s strani
ministrstva za obrambo in jih naprej prenakaže PGD Odranci. Ta sredstva so namenjena za
nabavo opreme in so namenska.
Stanje projekta: Načrtuje se v skladu z razpoložljivimi sredstvi vsako leto sproti.
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 PROGRAM REFORME KMETIJSKTVA IN ŽIVILSTVA
11029003
Zemljiške operacije
OB086-10-0012 Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju
Namen in cilj projekta: Glavni cilj investicije je racionalizacija in optimizacija kmetijske
proizvodnje, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč in formiranje večjih obdelovalnih kosov
zmanjšali stroški obdelave. V ta namen bo v prvi fazi agromelioracije izvedena komasacija.
Komasacija na območju vasi Odranci bo obsegala zložbo parcel v smislu izboljšanja pogojev
obdelave (združitev parcel posameznih lastnikov na eni lokaciji ter posege za zagotavljanje
ustreznih okoljskih in estetskih razmer na območju) ter izvedbo agrotehničnih ukrepov
(dostopne poti in ceste, ureditev površin) na površini 567 ha. Z načrtovano agromelioracijo se
bo načrtovalo in utrdilo nove poti, tako da bodo imeli vsi lastniki urejene dostope do svojih
parcel. Poti, ki se jih ne uporablja, se bodo sanirale. V južnem delu je načrtovana kolesarska
steza.
Stanje projekta: Projekt je bil uvrščen v NRP že leta 2010, saj se že od takrat načrtuje
agromelioracija na komasacijskem območju. Pripravili smo vso dokumentacijo za izdajo
odločb. V letu 2017 je bil izdan tudi javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v
infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in
gozdarstva; operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, na katerega smo se
tudi prijavili in dobili 100% povrnitev stroškov s strani EU. Zahtevki za povračilo stroškov se
bodo vlagali v letih 2018, 2019 in 2020. Zahtevek za leto 2018 je bil izdan, sredstva bodo
prejeta v letu 2019. Občina je račun poravnala in za ta namen najela kredit v višini 300.000,00
EUR.
14
GOSPODARSTVO
1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA
14039002
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB086-17-0003 Kulturni turizem panonskega podeželja
Namen in cilj projekta: Ta postavka je bila v proračunu že leta 2017. Občina Odranci se je
kot partner prijavila na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja »LAS Pri dobrih ljudeh 2020« v letu 2016 z operacijo Kulturni turizem
panonskega podeželja. Glavni nosilec operacije je Zavod za turizem in kulturo Beltinci. V
projektu sodeluje še Občina Beltinci, Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci,
Kulturno-turistično društvo Črenšovci, Tinekov brod s.p., Občina Velika Polana ter Občina
Turnišče. Muzej kovaštva in muzej žganjarne bosta dopolnili dve leseni skulpturi. Gre za
umetniško delo, ki bo že obstoječo ponudbo v Odrancih naredilo še privlačnejšo. Skulpturi
(kipa) kovača in žganjara bosta postavljeni v naravno okolje, vsaka pred pripadajoči muzej.
Od tega je višina lastnih sredstev 2.960,00 €, višina zaprošenih sredstev pa 6.800,00 €.
Stanje projekta: Projekti je v zaključni fazi . Investicija je bila plačana v letu 2018, zahtevek
izdan, sredstva pa dobimo nakazana v letu 2019.

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST
16039002
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB086-16-0010 Žarna stena na pokopališču
Namen in cilj projekta: Tudi v naši občini se je pojavila potreba po žarnih grobovih. Ker
imamo na pokopališču prazen prostor, ki je lahko namenjen žarni steni, smo se odločili, da
bomo to steno naredili.
Stanje projekta: Za projekt je izdelana zasnova ter PZI dokumentacija za ureditve prostora
za žare v sklopu pokopališča Odranci. Izbran je izvajalec.
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
16069002 Nakup zemljišč
OB086-10-0005 Nakup kmetijskih in stavbnih zemljišč
Namen in cilj projekta: Projekt zagotavlja sredstva za nakup zemljišč po Načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja, ki zajema naslednja zemljišča: zemljišče s parc št.
1722 k.o. Odranci, parc.št.1724/2, parc.št. 1748/4 (vse so stavbna zemljišča), ki jih bomo
rabili za izgradnjo vaškega jedra. Parcele št. 2457, 2917, 2579 ter 2580 vse k.o. Odranci, ki
jih bomo rabili za izgradnjo kolesarske steze proti Bistrici.
Stanje projekta: Se izvaja po načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.
19
IZOBRAŽEVANJE
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE
19039001
Osnovno šolstvo
OB086-18-0003 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Namen in cilj projekta: Gospodarno ravnanje s premoženjem. OŠ Odranci nas je že v letu
2017 zaprosila za sofinanciranje projekta SIO 2020 IKT in WiFi, s katerim se je prijavila na
javni razpis.
Stanje projekta: Projekt je v postopku realizacije.
5000 REŽIJSKI OBRAT
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
Občinske uprave
OB086-10-0015 Nakup opreme za režijski obrat
Namen in cilj projekta: Načrtovano je vsakoletno dopolnjevanje in zamenjava opreme
režijskega obrata, da strošek ni prevelik naenkrat. Načrtuje se nakup druge opreme po
potrebi.
Stanje projekta: Načrtuje se v skladu s potrebami vsako leto sproti.
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029002
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB086-19-0002 Križišče Panonska-Dolinska
Namen in cilj projekta: Namen projekta je zagotoviti prometno varnost pešcev in drugih
udeležencev prometa na križišču Panonske in Dolinske ulice. V planu je izgradnja krožišča.
Stanje projekta: Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije.
OB086-18-0005 Izgradnja cestne razsvetljave-pločnik
Namen in cilj projekta: Namen projekta je izgradnja cestne razsvetljave po pločniku od
Ulice Štefana Kovača po Panonski do Črenšovec.
Stanje projekta: V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama
izvedba.
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB086-15-003 Sanacija čistilne naprave Odranci
Namen in cilj projekta: Občina Odranci namerava izvesti rekonstrukcijo čistilne naprave
tako, da bo povečala kapaciteto čistilne naprave glede na dejanske potrebe. Izvedba
investicijskega projekta bo ugodno vplivala na okolje, saj se prečiščena voda izliva v potok
Črnec. Projekt je skladen s Prioriteto 3 Regionalnega razvojnega programa Pomurje 20142020; Zeleno življenjsko okolje in učinkovita raba virov, investicijsko področje 3.1.: Čisto
okolje in zdrava narava, ukrep 16: Čisto in zdravo življenjsko okolje.
Stanje projekta: Predpogoj za izvedbo projekta je sofinanciranje iz EU in državnih virov. V
primeru, da projekt ne bo podprt oz. ne bo sofinanciran, ne pričakujemo, da bo izveden glede
na podano časovnico.
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 PROGRAMI V KULTURI
18039005
Drugi programi v kulturi
OB086-11-0002 Center kulturne dediščie-Prekmurska hiša
Namen in cilj projekta: Občina je v letu 2018 bila uspešna na prijavi na Javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih
ljudeh 2020, ki so se financirale iz sredstev ESRR. V letu 2019 načrtujemo še nakup pohištva
v hišo. Zgrajeno je bilo gumlo s spremljajočimi prostori in stranišči.
Stanje projekta: Prva faza projekta je v zaključni fazi.
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
18059001
Programi športa
OB086-15-0006 Nabava opreme za fitnes center
Namen in cilj projekta: Načrtovano je dopolnjevanje in zamenjava opreme v fitnesu po
potrebi.
Stanje projekta: Načrtuje se v skladu s potrebami vsako leto sproti.
OB086-17-0006 Investicije v športne objekte

Namen in cilj projekta: Načrtovana je izgradnja kamina s streho v športnem parku
Stanje projekta: V pripravi.
OB086-18-0002 Namakalni sistem NK igrišče
Namen in cilj projekta: Občina je v letu 2018 kandidirala na razpis Nogometne zveze
Slovenije za avtomatski namakalni sistem, kjer je bila uspešna in dobila sredstva v višini
5.000,00 EUR.
Stanje projekta: Projekt je v fazi priprave.
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