OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
7. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v torek 14. april 2009, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

Prisotni člani občinskega sveta:
Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Jožef Maučec, Martin Jerebic, Branko Ferenčak, Igor
Kavaš, Marjan Marič, Ciril Kavaš, Mateja Smodiš
Odsotni:/
Prisotni vabljeni:
Matija Kikel, tajnik občinske uprave
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne in predlagal dnevni red, kot
so ga prejeli z vabilom.
Prisotnih je bilo devet članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen in lahko
nadaljuje delo.

DNEVNI

R E D:

1. Začetek postopka za imenovanje Trga Lojzeta Kozarja
2. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K tč. 1 Začetek postopka za imenovanje trga Lojzeta Kozarja
- Župan Ivan Markoja pove, da je Župnija Odranci poslala vlogo v kateri predlaga, da bi se
naj prostor ob župnijski cerkvi poimenoval v Trg Lojzeta Kozarja.
Svoj predlog so utemeljili:
- Msgr. Lojze Kozar je vodil gradnjo ene najlepših cerkva v Prekmurju.
- Skupaj z verniki postavil tudi začasno leseno cerkev, ki je stala na tem prostoru.
- Vodil gradnjo župnišča, kjer je bival več kot petdeset let. Ta prostor je zaznamovan z
njegovo navzočnostjo.
1

Po končani obrazložitvi je župan dal točko v obravnavo.
Člani sveta so soglašali s predlogom Župnije Odranci in niso imeli pripomb na posredovani
predlog za imenovanje prostora ob župnijski cerkvi v Trg Lojzeta Kozarja.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP ŠT. 115 -7IZ/2009
Na osnovi predloga Župnije Odranci se prične postopek za poimenovanje prostora ob
župnijski cerkvi v Odrancih v Trg Lojzeta Kozarja
Sklep je bil sprejet soglasno.

K. tč. 2. Razno
Ni bilo razprave

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.

2

