OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
8. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek, 17. oktobra 2017, ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Odranci
PRISOTNI:
- Župan: Ivan Markoja
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Štefan Bogdan, Jožef Maučec, Branko
Ferenčak, Anita Čeh, Vladimir Balažic, Marjan Marič in Ivanka Tompa
- Podsekretarka: Tadeja Gostan
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne. Prisotnih je bilo osem
članov občinskega sveta od skupno devet.
Seja je bila sklepčna.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Volitve v državni svet – predlog kandidata za elektorja in predlog kandidata za člana
državnega sveta
2. Razno
- Odstopna izjava občinske svetnice Ante Čeh iz Sveta zavoda OŠ Odranci
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad.1. Volitve v državni svet – predlog kandidata za elektorja in predlog kandidata za
člana državnega sveta
Župan preda besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Jožefu Maučecu.
Predsednik pozdravi vse prisotne in pove, da je Občinski svet na 6. dopisni seji dne
11.10.2017 sprejel Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Odranci v volilno telo za volitve
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.
Komisija se je na svoji 3. seji 17.10.2017 seznanila s prispelim soglasjem za člana državnega
sveta in predlogom za predstavnika elektorja ter soglasjem kandidata za elektorja.
Za člana državnega sveta kandidira g. Marjan Maučec, Gančani 80, 9231 Beltinci.
Za elektorja, predstavnika Občine Odranci pa g. Ciril Kavaš, Panonska 34, 9233 Odranci.
Na podlagi prispelih soglasij se za namen volitev v Državni svet za Občinski svet pripravijo
glasovnice za tajno glasovanje. Glasovanje se bo izvedlo na današnji seji.
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Izvolitev elektorja za volitve člana državnega sveta
Člani sveta so elektorja izvolili s tajnim glasovanjem. Glasovalo je osem članov sveta.
Neveljavnih glasovnic ni bilo
Predlagani kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Ciril KAVAŠ 8 (osem) glasov
Predsedujoči je ugotovil, da je na podlagi določb 7. člena pravil izvoljen za elektorja:
Priimek in ime CIRIL KAVAŠ, leto rojstva 1951
točen naslov stal. bivališča Panonska ulica 34, Odranci
pošta s poštno številko 9233 ODRANCI
Določitev kandidata za člana državnega sveta
Člani sveta so kandidata določili s tajnim glasovanjem. Glasovalo je osem članov sveta.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezni predlagani kandidat je dobili naslednje število glasov:
2. Marjan MAUČEC 8 (osem) glasov
Predsedujoči je ugotovil, da je na podlagi določb 8. člena pravil določen za kandidata za
člana državnega sveta:
Priimek in ime: MAUČEC Marjan
leto rojstva: 1959
točen naslov stal. bivališča: Gančani 80
pošta s poštno številko: 9231 Beltinci
Po končanem glasovanju je župan dal v potrditev:

SKLEP št. 133-8IZ/2017:
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje kandidatu za člana državnega sveta RS
Marjanu Maučecu, Gančani 80, 9231 Beltinci.
Za elektorja se imenuje g. Ciril Kavaš, Panonska ul. 34, 9233 Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.2. Razno
- Odstopna izjava občinske svetnice Ante Čeh iz Sveta zavoda OŠ Odranci
Župan seznani svetnike z odstopno izjavo občinske svetnice g. Anite Čeh iz članstva Sveta
zavoda OŠ Odranci. Preda besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki so odstopno izjavi obravnavali na svoji 3. seji. Predsednik pove svetnikom, da
je Občinska uprava po e-pošti dne 13.10.2017 prejela odstopno izjavo iz Sveta zavoda OŠ
Odranci s strani Anite Čeh.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja županu in Občinskemu svetu
predlagala nadomestnega člana občinskega sveta g. Branka Ferenčaka.
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Po obrazložitvi je župan dal na glasovanje:

SKLEP št. 134-8IZ/2017:
V Svet zavoda Osnovne šole Odranci se imenuje:
- Branko Ferenčak, Panonska ulica 24, 9233 Odranci, ki bo nadomestil ga. Anito Čeh.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisala:
Tadeja Gostan, l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja, l.r.
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