OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v četrtek, 6. decembra 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
V skladu s 15. b členom Zakona o lokalni samoupravi in 7. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Odranci je sejo sklical dosedanji župan Ivan Markoja.
Po 9. členu Poslovnika Občinskega sveta, prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši
član občinskega sveta in sicer ga. Ivanka Tompa, ki je pozdravila vse prisotne.
Najprej se je ugotovilo število prisotnih. Ugotovljeno je, da je prisoten župan in celoten
občinski svet.
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, dosedanji in novoizvoljeni župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Aleksander Jerebic Jožef
Maučec, Mirko Vrbnjak, Štefan Bogdan, Branko Ferenčak, Marjan Marič in Mario Balažic
OSTALI PRISOTNI:
- Agata Sardelič, predsednica OVK Občine Odranci
- Tadeja Gostan, podsekretarka
Dnevni red je v naprej določen in se ne spreminja in se o njem ne razpravlja.
Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in
volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
7. Razno
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Ad.1.
Na seji je prisotnih devet članov občinskega sveta Občine Odranci in župan.
Ad.2.
Predsednica OVK Agata Sardelič je podala poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev
članov občinskega sveta Občine Odranci in o izidu volitev za župana Občine Odranci.
Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 1-1/2018
Občinski svet Občine Odranci se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o
izidu volitev članov občinskega sveta Občine Odranci in o izidu volitev za župana
Občine Odranci, ki so bile 18. novembra 2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
Ga. Ivanka Tompa zaprosi svetnike za predloge in sicer tri kandidate v komisijo za potrditev
mandatov.
G. Marjan Marič predlaga: Jožefa Maučeca za predsednika, Branka Ferenčaka in Mirka
Vrbnjaka pa za člana.
Ostali svetniki se strinjajo s predlogom.
Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 2-1/2018
V komisijo za potrditev mandatov se imenujejo:
Jožef Maučec, predsednik
Branko Ferenčak, član
Mirko Vrbnjak, član.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.4.
Ga. Ivanka Tompa prekine sejo (10 minut). Komisija za potrditev mandatov se umakne v
drug prostor in pregleda obe poročili.
Jožef Maučec, predsednik komisije za potrditev mandatov pove, da je komisija pregledala
potrdila in poročilo OVK o izidu volitev za občinski svet občine Odranci, ki so bile
18.11.2018 in ni ugotovila nepravilnosti. Pritožb na izvolitev župana ni bilo, zato komisija za
potrditev mandatov predlaga, da Občinski svet Občine Odranci potrdi mandate naslednjim
članom Občinskega sveta Občine Odranci v mandatnem obdobju 2018-2022.
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SKLEP št. 3-1/2018
Občinski svet potrjuje mandate naslednjim članom Občinskega sveta Občine Odranci:
ELIZABETA GRABNAR, roj. 20.8.1969, Odranci, Sevranska ulica 4
JOŽEF MAUČEC, roj. 21.6.1962, Odranci, Sevranska ulica 21
BRANKO FERENČAK, roj. 7.2.1974, Odranci, Panonska ulica 24
ŠTEFAN BOGDAN, roj. 5.10.1975, Odranci, Mladinska ulica 6
MIRKO VRBNJAK, roj. 13.12.1959, Odranci, Ravenska lica 25
ALEKSANDER JEREBIC, roj. 21.1.1983, Odranci, Vezna ulica 26
MARJAN MARIČ, roj. 31.1.1970, Odranci, Mlinska ulica 10a
MARIO BALAŽIC, roj. 17.2.1989, Odranci, Ul. Štefana Kovača 25
IVANKA TOMPA, roj. 20.7.1950, Odranci, Ul. Štefana Kovača 35
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.5.
Jožef Maučec, predsednik komisije za potrditev mandatov pove, da je komisija pregledala
potrdilo in poročilo OVK o izidu volitev za župana občine Odranci, ter ugotovila, da je za
župana izvoljen Ivan Markoja. Pritožb na izvolitev župana ni bilo, zato komisija za potrditev
mandatov predlaga, da Občinski svet Občine Odranci potrdi mandat županu Ivanu
MARKOJI, roj. 22.1.1950, Odranci, Ravenska ulica 52.
Na glasovanje je podan naslednji sklep:
SKLEP št. 4-1/2018
Občinski svet Občine Odranci potrjuje mandat županu Ivanu MARKOJI, roj.
22.1.1950, Odrancih, Ravenska ulica 52.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.6.
G. Vrbnjak predlaga: Maria Balažica, Ivanko Tompa in Branka Ferenčaka. Člani občinskega
sveta se strinjajo s predlogom, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 5-1/2018
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:
Branko Ferenčak– predsednik, Ivanka Tompa – članica in Mario Balažic – član.
Sklep je bil sprejet soglasno.

3

Ad.7.
Župan čestita vsem svetnikom in na kratko predstavi nadaljnje delo v prvem letu mandata, to
je komasacija, tožba vodovod in čistilna naprava.
Člani Občinskega sveta so se dogovorili, da bo naslednja seja 19.12.2018 ob 17.00 uri.
Ker ni bilo vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 18.45 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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