OBČINA ODRANCI

Po tematski poti, kjer so postavljene informacijske
table, obiskovalec prispe do potoka Črnec, kjer si
lahko ogleda novozgrajeni potočni mlin. Na potoku Črnec je bil nekoč Knausov mlin, a zob časa
ga je načel in mlin je propadel. V želji po ohranitvi
kulturne dediščine je danes postavljen nov mlin, ki
je zgrajen kot kopija starega potočnega mlina, ki
je bil hkrati prvi od vseh mlinov na potoku Črnec.
Mlin je enostavne gradnje, sestavljen iz proizvodnega dela z dvema mlinskima kamnoma, poganjata pa ju dve mlinski kolesi, narejeni iz hrastovega lesa. V notranjosti mlina je prostor za mletje
in shranjevanje moke, mlinarjeva soba ter nekaj
manjših prostorov. V mlinu si lahko turist ogleda
starodavni način mletja moke katere vzorec kot
spominek lahko odnese domov.
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bčina Odranci je bila ustanovljena leta
1994, kjer je vse od ustanovitve ostala po
površini najmanjša slovenska občina, ki meri le okrog 7 kvadratnih kilometrov. Posebnost občine je
tudi to, da vanjo spada le naselje Odranci, v njej pa
je 1.770 prebivalcev in 527 gospodinjstev. Občino
Odranci zastopa in vodi župan Ivan Markoja.
V preteklih letih se je Občina Odranci razvijala kot
kraj predvsem na naslednjih področjih: cestna
in komunalna infrastruktura, šola in predšolska
vzgoja, šport ter gospodarstvo. Po stopnji komunalne opremljenosti spada Občina Odranci
med najrazvitejše občine v Sloveniji. V gospodarskem smislu pa je doživela največji napredek s
postavitvijo tovarne avtodomov Carthago, ki bo v
letošnjem letu že zaposlovala 250 delavcev.
Za razliko od mnogih turističnih krajev in občin,
ki se ponašajo z atraktivnimi naravnimi znamenitostmi, ki že same po sebi privabljajo obiskovalce
in turiste, Občina Odranci takšnih znamenitosti ni
imela. Osrednja in skorajda edina izletniška točka
v kraju je Cerkev Svete Trojice, ki jo zaradi svoje
specifične osmerokotne oblike in impozantnih
zvonikov obiskujejo predvsem romarji in izletniki,
na popotovanju po Pomurju.

Kulturna identiteta kraja Odranci je neločljivo povezana s kašo. Odrančani so bili skozi stoletja znani
kot pridelovalci, predelovalci in prodajalci kaše.
S kašo je povezana tudi za Odrance tipična kulinarika, ki v vse bolj prevladujočem trendu zdrave
prehrane ponovno pridobiva na pomenu. Obuditev in obnovitev starih običajev v občini predstavlja velik potencial za razvoj turizma. V letu
2010 so veliko pripomogle k promociji kašarstva
Društvo žena Odranci, ki so izdale knjigo receptov
z naslovom »Diši po ajdi«.

Preteklo leto se je Občina Odranci s projektom,
Turistična in kulturna infrastruktura v Odrancih,
prijavila na javni poziv sofinanciranje operacij iz
naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012,
na katerem smo uspeli dobiti 85 % neto vrednosti
celotne investicije. V okviru tega projekta se je uredila vaška tržnica, zgradilo parkirišče ob tržnici,
uredila tematska pot, postavile označevalne in
reklamne table in postavil potočni mlin na potoku
Črnec.

Tematska pot se prične ob novozgrajeni tržnici,
v bližini Cerkve Svete Trojice ob magistralni cesti
M. Sobota - Lendava. Ob tržnici je urejen parkirni
prostor za 30 avtomobilov, 4 avtobuse ter postaja za avtodome. Za promocijo kraja je ob robu
tržnice postavljen LED prikazovalnik.

