OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net
1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
2. točka dnevnega reda
POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE
4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Matjaž ORTER - župan
5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Občinska uprava
6. PRAVNE PODLAGE:
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02,
38/03, 35/12) in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni
list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03, 35/12)
7. SKLEP:
Občinski svet občine Oplotnica sprejme zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Oplotnica.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
- obravnava
Datum: 14. 3. 2013

MATJAŽ ORTER
ŽUPAN
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OBČINA OPLOTNICA
Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
Datum: 14. 3. 2013
Ura: 17.00

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek,
dne 14. 3. 2013, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica.
Sejo je sklical župan Občine Oplotnica g. Matjaž Orter, ki jo je tudi vodil – v nadaljevanju
predsedujoči.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Franc Fideršek, Marjan Dečar, Jurij Kamenik, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Janez
Gumzej, Vladimir Globovnik, Maksimilijan Lešnik, Domen Višič, Janez Gošnjak, Ivan
Breznik, Marjan Sadek, Tomaž Gorenjak, Damjan Kvas.
Opravičeno odsoten: Jurij Višnar.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina višji svetovalec III
- Irena Cehtl svetovalec II
- Branka Potočnik Trdin - strokovni sodelavec VI
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- Gosti: predstavnika podjetja Umarh d.o.o.: ga. Urša Berlič in g. Marjan Berlič
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 14 svetnikov.
Sklep 12.1.1/2013
Občinski svet je sklepčen.
K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 11. redne seje)
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Predsedujoči je dal zapisnik 11. redne seje v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je opozoril, da se v zapisniku pravilno
zapiše odgovor na njegovo vprašanje na strani 9 pri 15. točki dnevnega reda (Program oskrbe
s pitno vodo): »Gospa Jožica Dobaj mu je odgovorila, da se ni naredilo nič«.
Sklep 12.2.1/2013
Zapisnik 11. redne s predlagano dopolnitvijo se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 12. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 12. redne seje. Predlagal je, da se dnevni red dopolni z
novo 8. točko, in sicer z naslovom »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo«. Gradivo za omenjeno točko so svetniki prejeli
po pošti dne 6. 3. 2013.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red z dopolnitvijo v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 12.3.1/2013
Sprejme se dopolnjeni dnevni red 12. redne seje.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 12. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2013 – splošna obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
– I. obravnava
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja
turističnega območja z nastanitvijo – I. obravnava
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in
infrastrukturo – I. obravnava
9. Obravnava Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
10. Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
11. Informacije
 Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-12/2012
12. Vprašanja in pobude

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so bili odgovori na vprašanja in pobude podani že na prejšnji seji.
Podal je še odgovor g. Janezu Gošnjaku, in sicer, da je pogodba za nakup zemljišča v Ugovcu
podpisana in overjena ter na zemljiški knjigi vložen zemljiškoknjižni predlog za vpis.
K 5. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2013 – splošna
obravnava)
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Poročilo je podal predsedujoči. Proračun za leto 2013 je nekoliko nižji, zaradi manjše
primarne porabe. V letu 2013 načrtujemo izgradnjo dveh mostov Koritno – Cezlak, most
Markečica – Drage, dokončali bomo investicijo nizkoenergetskega vrtca, izgradnja ceste
Zlogona gora – Čadram, zamenjava strehe na Zdravstvenem domu Oplotnica, načrtujemo
nakup zemljišča v Čadramu. Društvom v občini smo zagotovili enako višino sredstev kot v
lanskem letu. Nadaljujeta se investiciji: projekt Dravinja (izgradnja kanalizacije) in obnova
grajskega kompleksa. Proračun so obravnavale komisije občinskega sveta. V gradivu je
priložena pobuda, in sicer smo pod vsebinski del proračuna zapisali prioriteto mostov:
- Most Koritno – Cezlak (danes smo podpisali pogodbo z občino Slov. Bistrica in Krajevno
skupnost Kebelj za sanacijo mostu na lokalni cesti Cezlak - Koritno)
- Most Markečica – Drage (Gortner)
- Most Gojkovič in
- Brv Polanec.
Most pri Štefaneju na Partizanski cesti v Oplotnici bo v planu za izgradnjo v naslednjem letu,
ker pričakujemo še sredstva s strani evropske unije – za sanacijo po neurju.
Proračunske postavke na področju okolja in prostora je predstavila ga. Bojana Vučina, na
področju družbenih dejavnosti pa ga. Irena Cehtl.
Poročilo so podali tudi predsedniki vseh komisij občinskega sveta Občine Oplotnica.
Predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije g. Franc
Fideršek je povedal, da je komisija predlagala, da se izgradnja igrišča izvaja po projektu in se
upošteva znesek v proračunu v letu 2012. Predvidena višina 10.00,00 € je za izgradnjo igrišča
premalo. Do 12. 2. se je bilo možno prijaviti na razpis, kar pa se ni storilo.
Pri projektu »Ureditev grajskega kompleksa« pa je mnenja, da je znesek 637.000,00 €, ki bi
ga prejeli previsok. Navedeni znesek naj se nameni za druge potrebe v občini.
Predsednik Komisije za gospodarstvo g. Maksimilijan Lešnik je predstavil sklepe, ki jih je
komisija sprejela na svoji seji:
• komisija se strinja s predlaganim planiranjem na področju gospodarstva in turizma;
• v najkrajšem možnem času se mora organizirati obsežno strokovno predavanje z vizijo
možnih smernic razvoja turizma in gospodarstva v lokalnem obsegu Občine
Oplotnica;
• obvestiti občane na primeren način o višini mesečnih stroškov prijavljanja in
odnašanja zapuščenih domačih živali v zavetišče. S tem bi spodbudili določeno
odgovornost lastnikov in sočutje do živali. Nastali stroški znižujejo proračunsko
porabo Občine Oplotnica za ostala prepotrebna sredstva v posameznih postavkah.
Predsedujoči je odprl razpravo.
K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je vprašal, zakaj občina ne sofinancira Lovske
družine Oplotnica, saj je registrirana kot društvo. Povedal je, da ima lovska družina velike
finančne težave, saj morajo plačevati visoke članarine in koncesije.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bodo strokovne službe do naslednje seje, ki bo 28. 3. 2013
preverile, kako je s financiranjem lovskih družin.

K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je vprašal ali je za sofinanciranje grajskega
kompleksa že podpisana pogodba in ali še lahko kandidiramo za kaj drugega in kolikšna je
realnost, da projekt Očistimo reko Dravinja še živi, ker sosednje občine niso preveč sigurne,
da bo ta projekt zaživel.
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Predsedujoči je odgovoril, da je občinski svet na svoji 15. seji dne, 20. 12. 2009 sprejel sklep
o obnovi grajskega kompleksa. Mi smo na razpisu uspeli. Dejanska vrednost se bo ugotovila,
ko bo izbran izvajalec. Pomembno pa je, da si zagotovimo 85 % sofinanciranje.
Projekt Očistimo reko Dravinja bo zaživel letos, tudi mi delamo na izgradnji čistilne naprave.
Prav tako potekajo dogovori z različnimi dobavitelji za optični kabel. Ko se bodo delali izkopi
za kanalizacijo, se bo ob tem tudi položil optični kabl. Preko tega projekta pričakujemo tudi
ureditev vodnega sistema.
Predsedujoči je povedal, da smo za izgradnjo igrišča dvakrat kandidirali za sredstva, žal
obakrat neuspešno. Glede na dopis Ptujske zveze smo se odločili, da ne bomo več odvisni od
razpisov. Pristopili bomo k izravnavi igrišča, odvodnavanju, zatravenju. Z deli bomo začeli v
jeseni in spomladi, tako da bomo projekt realizirali.
K razpravi se je prijavil g. Maks Lešnik, ki je predlagal, da se razvojni program za turizem in
gospodarstvu v Občini Oplotnica napiše z naše strani, pri tem pa bi pomagali strokovnjaki.
Povedal je, da je razvojni program iz leta 2003 za našo občino sprejemljiv samo 15 %.
K razpravi se je prijavil g. Marjan Sadek, ki je vprašal ali je že narejen projekt za ureditev
dveh odsekov ceste v Brezju: proti Tajherju in proti žagi.
Predsedujoči mu je odgovoril, da so projekti v izdelavi, tudi sredstva za plačilo projektov so
planirana v proračunu. Cesta se bo urejala naslednje leto, ker bomo morali letos pristopiti k
sanaciji ceste Koritno – Bogatin.
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.
Sklep št. 12.5.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica v splošni razpravi sprejme sklep, da se nadaljuje
postopek sprejemanja predloga proračuna občine Oplotnica za leto 2013.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje
Občine Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli
poziv za razveljavitev nezakonitih določb Odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica. Predmetni odlok je
občinski svet Občine Oplotnica razveljavil v letu 2012. Ministrstvo je v obrazložitvi navedlo,
da je odlok nezakonit in zato tudi neustaven, Stališče MOP-a je, da se z odlokom v nasprotju
z zakonodajo mimo predpisanega postopka dejansko omogoča spreminjanje namenske rabe
zemljišč na podlagi predloga lokalne skupnosti in dopušča arbitrarno odločanje mimo
predpisanih pogojev nekakšne občinske urbanistične komisije in kmetijske svetovalne službe,
ki ju zakon ne predvideva in ne daje pooblastil.
Glede na stališče Ministrstva ter glede na dejstvo, da imamo v veljavi še en odlok, ki dopušča
gradnjo na kmetijskih zemljiščih menimo, da je prav tako potrebno razveljaviti še ta odlok, in
sicer v delu, ki se nanaša na gradnjo na kmetijskem zemljišču. Zadevo je obravnavala tudi
Komisija za okolje in prostor.
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep.
Poročilo je podal predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek in povedal, da so s pomočjo tega odloka rešili kar 150 gradenj.
Upravna enota ne upošteva več mnenja komisije in občani ne uspejo več s svojimi zahtevami.
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Predlaga, da se pripravi čistopis odloka in da ga komisija pred II. Obravnava še enkrat
obravnava.
Predsedujoči je povedal, da gre odlok na naslednji seji še v II. Obravnavo. Predlog sklepa je
dal na glasovanje.

Sklep št. 12.6.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, da se 5. člen Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine
Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 47/2000) razveljavi in
objavi v uradnem glasilu – v I. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na pobudo investitorja Andreja Leva s.p., Brdo 13/a,
Slovenske Konjice se je v letu 2010 pričel postopek za sprejetje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo na parc. št.
1885/8, 1885/6, 1885/5 vse k.o. Oplotnica.
Prostorska ureditev predvideva gradnjo nastanitvenega apartmajskega objekta in pomožnih
shrambnih prostorov. V objektu bo 6 apartmajev vključno z vso potrebno komunalno
energetsko in prometno infrastrukturo. Občina Oplotnica je vodila postopek izdelave OPPN-a,
stroške izdelave strokovnih podlag pa nosi investitor. Načrtovalec OPPN-a je po izboru
investitorja Umarh d.o.o., Ul. 5. prekomorske 7 2250 Ptuj. Sprejetje predlaganega odloka
nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. Občinskemu svetu predlagamo, da
obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja in sprejme predlagani sklep.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Komisija je odlok obravnavala in imela nanj nekaj pripomb, ki
jih je izvajalec upošteval. Izpostavili pa so vprašanje ali je možno na tem zemljišču postavljati
še druge enostavne objekte.
Gospa Urša Berlič mu je odgovorila, da drugi nezahtevni objekt na tem zemljišču niso možni,
razen možnost postavitve otroških igral.
Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo in na glasovanje v I. obravnavi.
Sklep št. 12.7.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo v I. obravnavi.

K 8. točki dnevnega reda (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s
pripadajočimi objekti in infrastrukturo)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na pobudo investitorja Dečar Marjana iz Koritnega se
je v letu 2012 pričel postopek za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta za hlev
s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parc. št. 154, 155, 156/1, 156/2 vse k.o. Koritno.
Investitorju je bila izdana odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v kateri
ministrstvo ugotavlja, da investitor izpolnjuje pogoje za vključevanje pobude v pripravo
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OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe dejanske rabe. Prostorska ureditev
predvideva gradnjo za hlev za 73 molznic, 20 telet in pomožnih prostorov, ležeče koritaste
silose, gnojišče, dostop na kompleks, utrjene površine, parkirne površine, nezahtevne in
enostavne objekte, infrastrukturne objekte, naprave in omrežja.
Sklep št. 350-28/2012-1 o pripravi OPPN-a je bil objavljen v Uradnem listu RS. Občina
Oplotnica je vodila postopek izdelave OPPN-a, stroške izdelave strokovnih podlag pa nosi
investitor. Načrtovalec OPPN-a je po izboru investitorja Umarh d.o.o. iz Ptuja. Na osnovi
pridobljenih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora se je pripravil predlog OPPN-a.
Gradivo je bilo javno razgrnjeno od 27. 11. 2012 do 27. 12. 2012 in javno obravnavo dne 12.
12. 2012. V okviru javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podanih pripomb oziroma
predlogov k razgrnjenemu OPPN-u. Na osnovi tega je bil izdelan predlog odloka, ki je bil v
pregled in potrditev posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora od katerih so bila
pridobljena vsa pozitivna mnenja. Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje
nadaljnjih postopkov pridobitve projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za realizacijo
občinskega odloka in izvajanje posegov v prostor. Sprejetje predlaganega odloka nima
neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Mnenje komisije je bilo, da bi morala pri postopku sodelovati že
od začetka. Komisija predlaga, da do II. obravnave pripravijo krajinsko sliko objekta in
strokovno mnenje.
Pojasnilo sta podala tudi predstavnika podjetja Umarh g. Marjan Berlič in Urša Berlič.
Povedala sta, da je bila zasnova narejena na osnovi podlag Kmetijsko svetovalne službe in da
se z ustreznimi zasaditvami lahko zadeva omili.
Predsedujoči je dal predlagan sklep v I. obravnavi na glasovanje.
Sklep št. 12.8.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo v I. obravnavi.

K 9. točki dnevnega reda (Obravnava Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni
ravni)
Poročilo je podal predsedujoči. Skupnost občin Slovenije nam je po elektronski pošti poslala
vzorec Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni v obravnavo in sprejem.
Skladno s priporočilo SOS lahko kodeks spremenite, dopolnite ali preoblikujete. Na skupnosti
občin Slovenije so kot izhodišče za pripravo kodeksa uporabili priporočilo Kongresa lokalnih
in regionalnih oblasti Sveta Evrope, katerega članica je tudi Skupnost občin Slovenije.
Občinskemu svetu predlagamo, da Kodeks ravnanja obravnava. Sprejeti kodeks bo podpisan s
strani župana ter občinskih svetnikov.
Predsedujoči je dal predlagani Kodeks v razpravo.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagani sklep na glasovanje.
Sklep št. 12.9.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni.
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K 10. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica)
Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Članom sveta zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je dne, 6. 3. 2013 potekel
mandat. Svet zavoda je pozval občinske svete občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in
Poljčane, da v skladu z določili Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda Zdravstvenega doma
Slovenska Bistrica. Do zdaj nas je v zavodu zastopal g. Jurij Višnar. Prosili smo ga, da bi svoj
mandat v zavodu podaljšal, a se s tem ni strinjal, zaradi spremembe bivališča. Komisija je
tako predlagala novo kandidatko, in sicer go. Koni Očko, univ. dipl. ekon., doma v Lačni
gori, ki dela v podjetju Unior. Koni Očko se s predlogom strinja.
Predsedujoči je dal predlog komisije v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 12.10.1/2013
Za predstavnika Občine Oplotnica v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica imenuje Koni Očko, stanujoče Lačna gora 40, 2317 Oplotnica.

K 11. točki dnevnega reda (Informacije)
- Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-12/2012
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
• po naslednji seji občinskega sveta, ki bo 28. 3. 2013 si bomo šli ogledati novi vrtec;
• danes je v prostorih Občine Oplotnica potekala javna razprava o osnutku državnega
prostorskega načrta za prenosne plinovode zanke do Zreč;
• v kratkem bomo imeli možnost dveh načinov ogrevanja, in sicer na plin ali na lesno
biomaso.
Predsedujoči je predstavil poročilo VŠD Milenij. Za najem VŠD Milenij je bilo v letu 2012
izdanih računov za 9.066,17 €. Stroški športne dvorane so bili v višini 41.115,15. Brezplačni
najemi dvorane so bili v višini 7.786,99 €., ki ga koristijo športni klubi Občine Oplotnica
(Judo klub, Karate klub, Nogometni klub, Šp. Društvo Pohorje – Veterani, in Šp. Društvo
Oplotnica – HAGAU). Koriščenje Osnovne šole Pohorskega bataljona je bilo za 34.516,80 €.
Prihodki na osnovi plačil je bilo v vrednosti 9.597,06 €.

K 12. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Janez Gošnjak je povedal, da so jih Društvo gojiteljev malih živali Oplotnica
opozorili na problem potepuških psov, ki po Oplotnici uničujejo zajce, drobnico in se
zadržujejo tudi v bližini osnovne šole, kar predstavlja veliko nevarnost za otroke. Potepuški
psi delajo veliko škodo tudi Lovski družini Oplotnica.
Predsedujoči mu je odgovoril, da so omenjen problem že obravnavali na komisiji in da bodo
pristopili k reševanju skupaj z Lovsko družino Oplotnica.
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Gospod Damjan Kvas je podal pobudo, da realiziramo 25. člen na novo sprejeta Statuta
Občine Oplotnica in ustanovimo Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Predlagal je, da
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja čim prej imenuje predsednika in dva
člana, saj je omenjen svet izrednega pomena za Občino Oplotnica.
Predlagal je, da naredimo program urejanja cest, in sicer za dve leti v katerem opredelimo
katere ceste bomo uredili in kdaj. Potrebno je zagotoviti določen standard do vsakega zaselka
v občini.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se s predlogom programa urejanja cest strinja. K pripravi
bomo pristopili celovito, za način dela pa se bomo dogovorili.
Gospod Franc Fideršek je predlagal, da strokovne službe pripravijo spisek potreb, ki bi se
obravnavale najprej na Komisiji za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije.

Gospod Vladimir Globovnik je podal naslednje pobude:
- že pred letom je opozoril na fasado na graščini Oplotnica. Predlagal je, da izvajalec
odpravi poškodbe, saj je objekt še v garancijskem roku.
- Predlagal je, da se naredi javna razsvetljava ob cesti v Lačni gori – mimo stanovanjskih
hiš do zbirnega centra.
- Ponovno se naj vzpostavi peš pot med parkiriščem pri pošti in parkiriščem pri VŠD
Milenij. Tako bi lahko uslužbenci pošte, banke… parkirali na zgornjem parkirišču pri
VŠD Milenij, stranke, ki prihajajo na pošto pa bi lahko parkirale na parkirišču pri pošti.
- Svetniki niso dobili poročila o nastali škodi po poplavah v Občini Oplotnica,
- Nujno bi bilo potrebno pristopiti k poglobitvi mosta pri trgovini Partner.
Predsedujoči mu je odgovoril, da je za sanacijo mostu pri trgovini Partner že bilo dogovorjeno
z VGP Ptuj in da so za to zagotovljena evropska sredstva. VGP Ptuj je strugo saniral približno
dva meseca. Prav tako so lahko občani kontaktirali z VGP.
Peš pot pri pošti je že bila vzpostavljena iz parkirišča VŠD Milenij do spodnjega parkirišča
pri pošti. Sedaj je bomo ponovno uredili.
Javno razsvetljavo proti Lačni gori so bile že postavljene 3 luči (bomo preverili če gorijo),
prav tako bomo uredili razsvetljavo do zbirnega centra.
Gospa Irena Cehtl je povedala, da smo za graščino Oplotnica že dali reklamacijo za omet,
prav tako za okna in avtomata za odpiranje oken. Omet na graščini se je pred časom že
popravljal. Pojasnila je, da je bil objekt narejen po navodilih spomeničarjev.
Gospod Alojz Leskovar je podal naslednje pobude:
- dva drogova za javno razsvetljavo sta v zelo slabem stanju, in sicer eden je pri tabli z
napisom Straža, drugi pa pri avtobusni postaji na Straži;
- krajani Straže sprašujejo zakaj ni prehoda za pešce na Straži. Podajajo pobudo, da se
naredi na Straži podoben prehod za pešce kot na Gmajni;
- vas Stražo smo že pred 10 leti preimenovali v »Straža pri Oplotnici«. Prosi, da se
zamenjajo tudi table z napisom, ki stojijo ob cesti.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bodo drogove popravili, za postavitev prehoda pa smo
prošnjo že posredovali na direkcijo za ceste.

Gospod Ivan Breznik je podal naslednje pobude:
- v Oplotnici se bo gradil novi vodovodni sistem, zato predlaga, da pazimo, da ne bi prišel v
privatno lastnino.
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Glede na to, da nam vreme precej nagaja, predlaga povišanje sredstev za sanacijo škod;
Pri stavbi na Prešernovi cesti v Oplotnici, ki se je pred leti prodala je veliko nesnage.
Okrog nje so porušili ute, zato predlaga, da obvestimo lastnika, da to odstrani.

Predsedujoči mu je odgovoril, da imamo ceste dobro zavarovane in smo za lanske poplave
prejeli 20.000,00 € za ureditev cest.
Na naslednji seji bo v obravnavi odlok, ki ureja razmerja javnih služb. S tem odlokom bomo
določili, kdo bo opravljal vodovodni sistem v Oplotnici.
Gospod Marjan Sadek je podal naslednje pobude:
- potrebno je razširiti križišče v Brezju – Kovaški vrh, ki je zelo nepregledno;
- Cesto Brezje – Kovaški vrh – Gorenje bi bilo potrebno razširiti na določenih delih;
- Prosi za strokovni ogled mosta v Brezju pri žagi, kjer od strani razpada beton;
- Urediti propust na cesti Brezje – čez Šparovčev gozd;
- Kako se bodo reševali posamezniki, ki se ne bodo mogli priklopiti na skupno čistilno
napravo.
Gospa Bojana Vučina mu je odgovorila, da imamo narejen sekundarni projekt, kjer se vidi
katera naselja morajo biti zajeta v aglomeracijo Oplotnica.
Gospod Franc Fideršek je povedal, da je na zadnjem usklajevanju bilo v projektu predvidena
žaga Sadek v Brezju in območje do naselja Globovnik.
Predsedujoči je povedal, da smo na ministrstvo že poslali dopis, kjer jih prosimo, da nam
sporočijo, možnost reševanja posameznikov, ki se ne bodo mogli priključiti na glavno
čistilno napravo.
V križišču Brezje – Kovaški vrh bomo posneli brežine, da bo križišče bolj pregledno, propust
na cesti Brezje – čez Šparovčev gozd bomo uredili v naslednjem tednu.
Seja se je zaključila ob 19.15 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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