OBČINA ODRANCI

- Priloga k tč. 1 -

OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
1. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODRANCI
v mandatnem obdobju 2006 - 2010,
ki je bila v petek, 10. novembra 2006, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci

PRISOTNI:
- Ivan Markoja, dosedanji in novoizvoljeni župan
- 8 članov OS
- Matija Kikel, tajnik občinske uprave
- Mediji: VESTNIK – Jože Graj
ODSOTNI ČLAN OS: Branko Frenčak
V skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi je sejo sklical dosedanji in
novoizvoljeni župan Ivan Markoja, ki je sejo tudi vodil. Pozdravil je vse prisotne ter otvoril 1.
redno sejo občinskega sveta. Ob izvolitvi v občinski svet je župan izrekel čestitke članicama
in članom občinskega sveta.
Župan je dnevni red dal v obravnavo in sprejem.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja in imenovanje
3. Potrditev mandata župana
4. Potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Razno - predstavitev okvirnega programa občine za mandatno obdobje
Dnevni red je bil soglasno sprejet
Ad.1.
Na seji je bilo prisotnih 8 članov občinskega sveta Občine Odranci. Upravičeno je manjkal en
član občinskega sveta – Branko Ferenčak.

Ad.2.
Župan je člane občinskega sveta zaprosil, da predlagajo kandidate v komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani občinskega sveta so v komisijo predlagali naslednje kandidate:
Maučec Jožefa, Kavaš Igorja in Smodiš Matejo.
Drugih predlogov ni bilo, zato je župan dal predlog na glasovanje
SKLEP ŠT. 1 – 1/2006
Potrdi se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje v sestavi:
Maučec Jožef , Kavaš Igor in Smodiš Mateja
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
Član komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanje Igor Kavaš je prebral poročilo o
izidu volitev za župana Občine Odranci.
Ugotovi se, da ni bilo vložene nobene pritožbe zoper odločitev občinske volilne komisije o
izvolitvi župana in članov občinskega sveta.
Župan je dal mandat za župana v potrditev
SKLEP ŠT. 2 – 1/2006
Za župana Občine Odranci se potrdi mandat Ivana Markoja, roj. 22.01.1950, Odranci,
Ravenska 52, ki je bil izvoljen na volitvah, dne 22. oktobra 2006.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.4.
Član komisije Igor Kavaš je prebral poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta
Občine Odranci.
Župan je dal mandate za člane občinskega sveta v potrditev
SKLEP ŠT. 3 – 1/2006
Potrdijo se mandati članom Občinskega sveta Občine Odranci, ki so bili izvoljeni
dne 22. oktobra 2006, in sicer:
roj. 21.6.1962, Odranci, Sevranska ulica 21
JOŽEF MAUČEC
roj. 23.3.1951, Odranci, Panonska ulica 34
CIRIL KAVAŠ
roj. 7.2.1974, Odranci, Panonska ulica 24
BRANKO FERENČAK
roj. 9.10.1966, Odranci, Mladinska ulica 27
IVAN SMOLKO
roj. 28.9.1956, Odranci, Vezna ulica 26
MARTIN JEREBIC
roj. 17.5.1979, Odranci, Mladinska ulica 10
IGOR KAVAŠ
roj. 20.7.1950, Odranci, Štefana Kovača 35
IVANKA TOMPA
roj. 3.10.1985, Odranci, Jugovska ulica 3
MATEJA SMODIŠ
roj.31.1.1970, Odranci, Mlinska ulica 10/a
MARJAN MARIČ
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.5.
Župan je pod točko razno predstavil in obrazložil plan investicij, ki bi naj bile speljane v tem
mandatnem obdobju. Predvidene investicije so:
- program FAR projekt mrežnih podjetniških con skupaj z Madžarsko občino Lenti (že
odobreno 28. mio.sit)
- Prostor pod tribunami ( 4,2 mio.sit),
- rekonstrukcija Mladinske in prečnih ulic, ureditev mosta čez potok Črnec, parkirišče (
projekti v izdelavi).
- etnografski muzej (pomurska hiša, mlin – do 80 % sofinancira EU)
- adaptacija in dozidava gasilskega doma (nova telefonska centrala)
- asfaltna prevleka ceste Odranci – Trnje
- asfaltne prevleke Sevranski del
- dokončanje ceste v obrtni coni – Kamenice
- prostorski plani ( v izdelavi)
- razsvetljava asfaltnega igrišča
- razparcelacija Gredic
Prav tako je župan povedal, da se bo občina prijavljala na državne in evropske razpise,
posebno še na tiste pri katerih je možno dobiti nepovratna sredstva. O teh investicijah bo
odločal občinski svet. Investicije, ki bi jih izvajali v naslednjem letu, bodo zajete v osnutku
proračuna za naslednje leto. Prav tako je člane občinskega sveta zaprosil, da lahko predlagajo
svoje predloge in ideje za razvoj občine, da se ne bo zgodilo, kot se je pred volitvami, da so
nekateri bivši člani občinskega sveta govorili, da niso imeli možnosti, da bi predlagali svoje
ideje.
Župan je dal zastavljene pobude v razpravo.
- Kavaš Ciril – Zanima ga kako je z odkupom parcel v obrtni coni za širitev obrtne cone in
prostorskimi plani.
- Župan - Odkup parcel je aktualen. Planira, da bi parcele odkupili do konca leta.
Za pripravo prostorskih planov je bila izvedena 1. prostorska konferenca. Prav tako smo vsem
gospodinjstvom poslali anketo, na katero bodo zainteresirani občani podali svoje predloge , če
v prihodnje načrtujejo gradnjo ali druge prostorske ureditve na zemljiščih, ki so v sedanjih
planih občine še kmetijska zemljišča.
- Tompa Ivanka – Za ta bogati plan za naslednje mandatno obdobje občani najbolj čakajo na
pričetek gradnje poslovnega objekta Carthago in da se zaposlijo ljudje.
- Kavaš Igor je vprašal, da glede na to, da je imenovan v komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja in je za naslednji teden predvidena seja občinskega sveta, v poslovniku
pa je predvideno, da se do naslednje seje pripravijo predlogi za odbore, to ne bo mogoče
izvesti.
- Župan je povedal, če bo naslednji teden seja, bo to izredna, predloge za odbore pa se
pripravi do redne seje.
- Kavaš Ciril je opozoril na problematiko delovanja semaforja.
- Župan je povedal, da smo poslali dopis, v katerem smo direkcijo za promet in ceste
opozorili na vse probleme v zvezi delovanja semaforja. Ppredlagali smo, da naj bodo intervali

propustnosti prometa po glavni ulici daljši, ponoči pa naj bi utripale le rumene luči. Sporočili
so, da bodo naše predloge nemudoma uredili.
- Jožef Maučec je vprašal, če je kaj novega glede urejanja pomurskega vodovoda.
- Župan je povedal, da ni nič novega.
Ker ni bilo več vprašanj je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 17.45 uri.
Zapisal:
Matija Kikel l.r.

Župan Občine Odranci:
Ivan Markoja l.r.

