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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
7. izredne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v torek 13. avgusta 2013 ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ivan Smolko, Ciril Kavaš,
Jožef Maučec, Martin Jerebic, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Tadeja Gostan, poslovni sekretar VII/2
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.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Odranci – hitri postopek
2. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad.1. Dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine – hitri postopek
Župan razloži svetnikom zakaj je potrebna dopolnitev prostorskega reda. Podjetje Carthago
d.o.o. Odranci je pripravilo projekt za dozidavo in spremembe namembnosti nekaterih
obstoječih objektov. Pri dozidavah je zaradi tehničnih specifik dozidanih objektov prišlo do
potrebe po nekoliko višji izvedbi le –teh glede na obstoječe objekte in sicer za približno 1,6 m
višine. Zaradi odstopanja glede na predpis v Odloku o prostorskem redu ne morejo dobiti
gradbenega dovoljenja, zato zaprošajo občino za spremembo predlaganega člena Odloka.
Po končani predstavitvi župan predlog Odloka poda v razpravo.
Svetniki so soglasno potrdili dopolnitev Odloka, zato je župan dal v potrditev:
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SKLEP št. 120 - 7IZ/2013
Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12, 35/13) in na
podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine
Odranci na 7. izredni seji dne 13.08.2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
1.
Spremeni in dopolni se tretji stavek prvega ostavka 18. člena Odloka o prostorskem redu
Občine Odranci (Ur. l. RS, št. 124/07) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskem redu Občine Odranci ( Ur. l. RS, št. 50/12) tako, da se spremenjeni stavek glasi:
Višina objektov je 8 metrov z odstopanjem plus – minus 2 metra glede na specifiko objekta.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Razno
Ivan Smolko sprašuje župana, kako bodo potekala dela po Mladinski ulici (vodovod,
širokopasovno omrežje?
Župan odgovori, da se dela v zvezi z optiko začnejo naslednji teden, vodovod pa že v tem
tednu. Gradnja širokopasovnega omrežja bo končana do konca avgusta.
Vladimir Balažic vpraša, kako je s projekti za meteorne vode?
Župan odgovori, da še čakamo na razpis, občina lastnih sredstev za to investicijo nima.
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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