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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
9. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 31. marca 2016, ob 18.30 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: Aleksander Dominko
- 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 8. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
2. Predstavitev »Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2016 – druga
obravnava«
3. Širitev tovarne Carthago d.o.o. - seznanitev
4. Preoblikovanje Pošte v Odrancih
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

1

Ad.1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 8. redne seje Občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik v potrditev:

SKLEP št. 54-9/2016
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2016 – druga obravnava
Župan na kratko predstavi predlog proračuna za leto 2016 – druga obravnava. Pove, da se
proračun od prve obravnave ni spremenil, prav tako ni bilo amandmajev. V Načrt razvojnih
programov so se naknadno dodali predvideni projekti, ki se bodo realizirali v prihodnjih letih.
V nadaljevanju župan predstavi Načrt razvojnih programov proračuna za leto 2016.
V letu 2016 se načrtuje:
- nakup novih stolov v sejni in poročni dvorani,
- priprava dokumentacije za pridobitev odločbe (komasacija),
- zamenjavo 20 javnih svetilk,
- nabavo prenosnega računalnika za režijski obrat,
- priprava dokumentacije za posodobitev čistilne naprave,
- izgradnja BMX steze in igrišča za mali nogomet.
Proračun Občine Odranci za leto 2016 – druga obravnava
Konto
Naziv
Proračun 2016
1.316.345,00
PRIHODKI PRORAČUNA
70
DAVČNI PRIHODKI
889.147,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
284.062,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
30.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
78
TRANSFERNI PRIHODKI
113.136,00

40
41
42
43

ODHODKI PRORAČUNA
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.262.080,12
576.498,12
535.002,00
148.260,00
2.320,00
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Delež
100
67,55
21,58
2,28
0
8,59
100
45,68
42,39
11,75
0,18

Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 55-9/2016
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2016 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.3. Širitev tovarne Carthago d.o.o. – seznanitev
Župan seznani svetnike, z dopisom in načrtom širitve proizvodnje podjetja Carthago d.o.o. v
Odrancih. Širitev podjetja bi potekala v treh fazah.
1. Širitev obstoječih proizvodnih linij v hali I in II v velikosti 3.000 m2 do 4.000 m2,
hkrati tudi širitev pisarniških in drugih prostorov. Zaključek izgradnje v roku enega
leta do dveh.
2. Razširitev proizvodne hale II za cca. 3.000m2. Širitev je predvidena v smeri proti k.o.
Črenšovci. Zaključek izgradnje je predviden v roku dveh do treh let.
3. Razširitev skladiščne in strojne hale v velikosti cca. 5.000 m2. Zaključek izgradnje je
predviden v roku dveh do treh let.
Župan Ivan Markoja zaprosi svetnike za mnenja.
Svetniki se strinjajo s širitvijo tovarne in podpirajo njihove načrte, vendar pa je potrebno najti
skupne rešitve, ki bi bile dobre za prihodnost lokalne skupnosti, kakor tudi podjetje. Skupaj z
vodstvom podjetja je potrebno poiskati rešitve glede komunalnih vodov (trenutno premajhna
čistilna naprava) in prometnic (ena dovozna cesta premajhna za dovoz).
Po diskusiji je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 56-9/2016
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s konceptom širitve podjetja Carthago
d.o.o. v Odrancih.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.4. Preoblikovanje Pošte v Odrancih
Prav tako župan seznani svetnike z dopisom Pošte Slovenije, z dne 29.3.2016. Namera Pošte
Slovenije je preoblikovati Pošto 9233 Odranci v pogodbeno pošto. Iz dopisa je razvidno, da je
Pošta v Odrancih namreč ena od mnogih, ki ni dobičkonosna. Za preoblikovanje bo potrebno
mnenje lokalne skupnosti.
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Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 57-9/2016
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil z načrti Pošte Slovenije d.o.o.. Namera
Pošte Slovenije je preoblikovati pošto 9233 Odranci v pogodbeno pošto in sicer do konca
leta 2016. O nadaljnjem preoblikovanju bo potrebno izdati mnenje lokalne skupnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.5. Razno
Elizabeta Grabnar – defibrilator
Svetnica Elizabeta Grabanr vpraša župana, kako daleč je nabava defibrilatorja o katerem smo
na eni izmed prejšnjih sej že govorili.
Župan ji odgovori, da je v planu, da bi se 3 člani iz PGD Odranci priučevali v poletnih
mesecih in bi se nadaljnje razmislilo ter o o umestitvi v proračun.
Kociper Anita – potreba po dodatnem bankomatu v Odrancih
Svetnica Anita Kociper da pobudo za dodaten bankomat. Zaradi več podjetij na obrtni coni in
potreb ljudi bi bilo potrebno razmisliti o dodatnem bankomatu.
Župan ji odgovori, da je seznanjen z namero podjetja Jagros, da bi ga postavili na parceli
Supermarketa Jager.
Svetnica Elizabeta Grabnar povabi svetnike na pohod k izviru potoka Črnec v Bratonce, dne
23.4.2016 ob 13.30 uri.

Seja je bila končana ob 19.40 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja, l.r.
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