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: 24. 11. 2011
Ura: 17.00

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek, dne
24. 11. 2011, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica.
Sejo je sklical ţupan Občine Oplotnica g. Matjaţ 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, Vladimir
Globovnik, Janez Gošnjak, Jurij Višnar, Damjan Kvas, Janez Gumzej, Ivan Breznik, Tomaţ
Gorenjak, Marjan Sadek, Domen Višič in Maksimilijan Lešnik.

Ostali prisotni:
- Matjaţ Orter ţupan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Irena Cehtl višji referent
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka
- Danijela Dovnik računovodkinja
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev
- gost: Zavod za turizem Maribor: ga. Majda Slokan
- gost: Policijska postaja Slovenska Bistrica: pomočnik komandirja: g. Zoran Ahmetovič.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotni so bili vsi svetniki.
Sklep 5.1.1/2011
Občinski svet je sklepčen.

1

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 4. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 4. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 5.2.1/2011
Zapisnik 4. redne seje se potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 5. redne seje)
Predsedujoči je predlagal umik 17. točke dnevnega reda (Predlog za odpis terjatev).
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red s spremembo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 5.3.1/2011
Sprejme se dnevni red 5. redne seje s predlagano spremembo.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 5. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Statut Občine Oplotnica – I. obravnava
6. Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica – I. obravnava
7. Odlok o proračunski rezervi – I. obravnava
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica – I. obravnava
9. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Ţupančiča«
Slovenska Bistrica – I. obravnava
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
– I. obravnava
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja
v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
– I. obravnava
12. Določitev vrednosti točke za odmero NUSZ na območju Občine Oplotnica
13. Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin
14. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino
parc. št. 3026/5, k. o. Oplotnica
15. Predstavitev strategije razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja (gost: Zavod
za turizem Maribor)
16. Realizacija Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2011
17. Informacije
 Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-6/2011
 Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica
v I. polletju 2011 (gost: komandir Policijske postaje Slov. Bistrica)
18. Vprašanja in pobude
K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so bili vsi odgovori podani ţe na prejšnji seji.
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K 5. točki dnevnega reda (Statut Občine Oplotnica – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Od prve uveljavitve statuta je bil Zakon o lokalni
samoupravi večkrat spremenjen in dopolnjen, kar je terjalo spremembe in dopolnitve statuta.
Spremenjeni so bili tudi zakoni, ki določajo izvirne naloge v pristojnosti občine. Zato je treba
uskladiti tudi določbo, ki določa okvirna delovna področja občinskih pristojnosti.
Najobseţnejše spremembe in dopolnitve so predlagane v poglavju o nadzornem odboru ter v
poglavju o premoţenju in financiranju občine. Predlagane določbe, ki urejajo premoţenje in
financiranje občine ne posegajo v razmerja, ki so ţe neposredno urejena z zakonom temveč
vsebujejo le tisto ureditev, ki jo zakon zahteva.
Osnutek statuta je obravnavala Statutarno pravna komisija, ki je predlagala še nekatere
spremembe in dopolnitve, ki so upoštevane v predlogu gradiva. Spremembe in dopolnitve
glede na obstoječ statut so označene v predlogu gradiva.
Poročilo je podal tudi predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas.
Predsedujoči je povedal, da je v skladu s statutom vrnil statut in poslovnik v I. obravnavo,
zaradi spremembe sestave občinskega sveta.
K razpravi se je prijavil g. Maksimilijan Lešnik, ki je predlagal, da se v 16. členu za četrto
alinejo doda nova alineja z naslednjo vsebino: »v sodelovanju z občinskimi komisijami ali
odbori drugih občin«.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal spremembo v 93. členu, in
sicer tako, da se 93. člen statuta glasi tako, kot je zapisano v starem statutu v 86. členu.
Predsedujoči je povedal, da bodo predlagane spremembe obravnavale strokovne sluţbe in
Statutarno pravna komisija.
Predsedujoči je dal predlog Statuta Občine Oplotnica v I. obravnavi v razpravo in na
glasovanje.
Sklep št. 5.5.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog čistopisa Statuta Občine Oplotnica v I.
obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehlt. Od prve uveljavitve statuta in posledično poslovnika
občinskega sveta je bil Zakon o lokalni samoupravi večkrat spremenjen in dopolnjen, kar je
terjalo spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika. Zaradi številnih sprememb in
dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi je osnovni namen pripraviti spremenjen Statut in
posledično s tem tudi Poslovnik Občinskega sveta, ki bo ustrezal veljavni zakonodaji in
omogočal večjo preglednost. Poglavitne spremembe se nanašajo na sklicevanje sej,
konstituiranje občinskega sveta, obvezni dnevni red konstitutivne seje, roki za obravnave
gradiv delovnih teles občinskega sveta, postopki sprejemanja odlokov, postopek sprejemanja
proračuna, prostorskih aktov, volitve in imenovanja, postopek odstopa članov sveta, članov
delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine, ter razmerja med ţupanom in
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občinskim svetom. Osnutek poslovnika je obravnavala Statutarno pravna komisija. Komisija
je predlagala še nekatere spremembe in dopolnitve, ki so upoštevane v predlogu gradiva.
Poročilo je podal tudi predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da se 60. in 65. člen ustrezno
popravi v nazivu Komisije za gospodarstvo, proračun in finance in da se ustrezno spremeni
tudi statut.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je opozoril, da ni označena sprememba v
21. členu, da se vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda pošlje članom
najkasneje deset dni pred dnevom, določenim za sejo. V 27. členu pa predlaga, da se zapiše,
da se gradivo na spletu objavi istočasno kot se pošlje gradivo za sejo.
Predsedujoči je povedal, da bodo predlagane spremembe obravnavale strokovne sluţbe in
Statutarno pravna komisija.
Predsedujoči je predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Oplotnica dal v razpravo in na
glasovanje.
Sklep št. 5.6.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog čistopisa Poslovnika Občinskega sveta
Občine Oplotnica v I. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Predlog odloka o porabi proračunske rezerve)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za
proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V mesecu juniju in
juliju je zaradi nalivov bilo poškodovanih veliko krajevnih in lokalnih cest ter bankin. Škodo
na posameznih odsekih smo pričeli takoj odpravljati, da smo lahko zagotovili prevoznost in
ceste vzpostavili v prvotno stanje. Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlagamo, da
obravnava predloţeno gradivo in v zvezi z njim sprejme sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.

ODLOK
o porabi proračunske rezerve
1. člen
Z Odlokom o porabi proračunske rezerve se ureja namen in višina porabe sredstev iz
proračunske rezerve v letu 2011.
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2. člen
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2011 v višini 10.500,00 EUR porabijo za odpravo
posledic neurja v mesecu juniju in juliju 2011 na lokalnih in krajevnih cestah v Občini
Oplotnica.
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejetja na
občinskem svetu.
Sklep št. 5.7.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o porabi proračunske rezerve.

K 8. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Javni zavod Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je na
občine ustanoviteljice podal pobudo za spremembo ustanovitvenega akta in sicer v delu, kjer
je opredeljena dejavnost zavoda. V interesu Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica je
razširitev dejavnosti na področju paliativne oskrbe. Čedalje daljša ţivljenjska doba, porast
kroničnih bolezni je prinesla tudi večje potrebe po kakovostnejši oskrbi bolnika ob zaključku
ţivljenja oz. kot to imenujemo paliativna oskrba. To je področje, ki ga bo pokrivala
patronaţna sluţba in pacientov osebni zdravnik. Z razširitvijo dejavnosti za področje
paliativne oskrbe, bo zavod imel moţnost pridobitve novih programov in s tem tudi pridobitev
dodatnih finančnih sredstev.
Ker pa zavod ne more izvajati programa dokler ni ta dejavnost opredeljena v ustanovitvenem
aktu, se predlaga sprememba zadnjega odstavka 7. člena odloka. Sprejetje sprememb
predlagana odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.
Spremembe odloka je obravnavala tudi Komisija za druţbene in društvene dejavnosti. Odlok
je bil v I. obravnavi sprejet na Občini Slovenska Bistrica, Občini Makole in Občini Poljčane.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava, o njem razpravlja ter sprejme
odlok v I. obravnavi.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da se v prihodnje h gradivu
priloţi tudi zapisnik komisije, ki zadevo obravnava.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bomo v prihodnje h gradivu prilagali sprejete sklepe
komisij.
Sklep št. 5.8.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v I. obravnavi.
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K 9. točki dnevnega reda (Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
Otona Ţupančiča Slovenska Bistrica – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Z novim šolskim letom se je na Pragerskem odprl novi
štiri oddelčni vrtec. Prav tako so se zaradi potreb po dodatnih prostih mestih v Slovenski
Bistrici, v Osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica uredili prostori za dva oddelka
1. starostnega obdobja. Vse te dodatne enote morajo biti v skladu z zakonodajo vpisane v
razvid. Eden od pogojev za vpis v razvid je statusna ureditev teh oddelkov v ustanovitvenem
aktu. Zato predlagajo spremembo četrtega odstavka 3. člena z dopolnitvijo.
Sprejetje sprememb predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski
proračun. Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava in sprejme odlok v I.
obravnavi.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 5.9.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Ţupančiča« Slovenska Bistrica – I. obravnava.

K 10. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje
Občine Oplotnica – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občina Oplotnica vodi aktivnosti za izdelavo in
sprejem občinskega prostorskega načrta. Do sprejema navedenega strateškega in izvedbenega
prostorskega akta, so v veljavi obstoječi prostorsko izvedbeni akti, ki jih je do sprejetja
občinskega prostorskega načrta moţno spreminjati.
Celotno območje Občine Oplotnica sedaj še urejajo določila Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine
Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica. Zaradi odprave pomanjkljivosti odloka, ki
so nastale predvsem zaradi spremenjenih razmer v času od njegove spremembe je izdelan
osnutek sprememb in dopolnitev.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na moţnost graditve fotovoltaičnih elektrarn,
predlagane so spremembe glede odmikov od sosednjih mej za nezahtevne in enostavne
objekte ter moţnost graditve na območjih kmetijskih zemljišč. Spremembe predstavljajo zgolj
vsebinsko dopolnitev odloka z namenom, da se omogočijo posegi v prostor.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da se v 3. členu doda, da je na
gozdnih in kmetijskih zemljiščih dovoljena postavitev veternih elektrarn. Predlagal je tudi
dopolnitev odloka, da bi občani lahko na kmetijskem zemljišču postavili sončne elektrarne.
Prav tako je predlagal, da gre njegov predlog na glasovanje.
Predsednik Komisije za okolje in prostor je predlagal, da se s temi predlogi počaka do
sprejetja občinskega prostorskega načrta. Zadeve je potrebno dobro premisliti.
K razpravi sta se prijavila g. Jurij Kamenik in g. Marjan Sadek, ki sta povedala, da se
strinjata s predlogom g. Globovnika, da se odlok dopolni.
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Gospod Franc Fideršek je predlagal, da lahko pridobimo tudi mnenje Ministrstva za okolje in
prostor glede gradnje na kmetijskem zemljišču (za veterne in sončne elektrarne).
Predsedujoči je povedal, da bodo vse predloge obravnavale strokovne sluţbe in Komisija za
okolje in prostor.
Sklep št. 5.10.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za
območje Občine Oplotnica, s predlaganimi dopolnitvami - v I. obravnavi.

K 11. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih
pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za
območje Občine Oplotnica – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občina Oplotnica vodi aktivnosti za izdelavo in
sprejem občinskega prostorskega načrta, ki bo stopil v veljavo v letu 2012. Do sprejema
navedenega strateškega in izvedbenega prostorskega akta, so v veljavi obstoječi prostorsko
izvedbeni akti, ki jih je do sprejetja občinskega prostorskega načrta moţno spreminjati.
Centralna naselja v Občini Oplotnica sta Čadram in Oplotnica. Za ti dve ureditveni območji se
uporabljajo določila odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica. S spremembami in dopolnitvami bi dopolnili
določene pomanjkljivosti.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na moţnost graditve fotovoltaičnih in sončnih
elektrarn, predlagane so spremembe glede odmikov od sosednjih mej za nezahtevne in
enostavne objekt. Dejansko gre za vsebinsko dopolnitev odloka z namenom, da se omogočijo
posegi v prostor.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 5.11.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska
Bistrica za območje Občine Oplotnica v I. obravnavi.

K 12. točki dnevnega reda (Določitev vrednosti točke za odmero NUSZ na območju Občine
Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V skladu s 16. in 125. členom Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) ter na osnovi 21. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 142/04) predlagamo, da znaša nova vrednost
točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 0,0017943 EUR/m2. Navedena
vrednost se uporabi za odmero in obračun nadomestila v letu 2012.
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Vrednost točke za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče je enaka. V primeru, da občinski
svet ne določi vrednosti točke se vrednost točke za tekoče leto revalorizira za porast indeksa
cen. Z ozirom na zadnja splošna povečanja cen v naši drţavi predlagamo, da vrednost točke
ostane enaka kot v letu 2011.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 5.12.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica določa, da znaša vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica za
leto 2012 0,0017943 EUR/m2.

K 13. točki dnevnega reda (Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V letu 2011 je znašala letna stopnja neprofitne
najemnine 3,81 % od vrednosti stanovanja za vsa najemna stanovanja, ki so v lasti Občine
Oplotnica.
Stanovanjskem skladu RS je potrebno dostaviti nov sklep naše občine o izračunu najemnine
za stanovanja pridobljena na podlagi soinvestitorske pogodbe za leto 2012.
Zavedamo se stiske naših občanov zaradi vsakega povišanja cen, posebej še povišanja cen
najemnin za stanovanja in ker ima občinski svet občine moţnost določiti niţje letne stopnje
neprofitnih najemnin, občinskemu svetu v zvezi z uskladitvijo neprofitnih najemnin
predlagamo, da za leto 2012 sprejme sklep, da letna stopnja neprofitne najemnine od, 1. 1.
2012 do, 31. 12. 2012 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja, in sicer za vsa najemna
stanovanja, ki so v lasti Občine Oplotnica in solasti Občine Oplotnica in Stanovanjskega
sklada RS.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 5.13.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica določa, da letna stopnja neprofitne najemnine od 01.01.2012
do 31.12.2012 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja in sicer za vsa najemna stanovanja, ki so
v lasti Občine Oplotnica in solasti Občine Oplotnica in Stanovanjskega sklada RS.

K 14. točki dnevnega reda (Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno
dobro za nepremičnino parc. št. 3026/5, k.o. Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Hohler Karel je podal vlogo za nakup zemljišča parc.
št. 3026/5 k.o. Oplotnica, v skupni izmeri 455m2, ki v naravi predstavlja javno dobro - pot.
Občina Oplotnica je skupaj z g. Hohlerjem opravila parcelacijo, kjer so se oblikovale nove
parc. št. 3026/9, 3026/6, 3026/8 in 3026/7.
Stranka ţeli kupiti parc. št. 3026/8 v izmeri 169 m2 in parc. št. 3026/7 v izmeri 217 m2.
Pooblaščeno geodetsko podjetje je izdelalo elaborat in ga oddalo na Geodetsko upravo.
Navedeno zemljišče parc. št. 3026/5 je opredeljeno kot javno dobro brez vknjiţene pravice
imetnika uporabe, to pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj nima lastnika, torej
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mora v tem primeru Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu zemljišču odvzela
status javnega dobra.
Redni izpisek iz Zemljiške knjige izkazuje, da ima predmetno zemljišče status zemljišča v
javnem dobru. Skladno s tem je potrebno za nepremično parc.št. 3026/5 k.o. Oplotnica
predhodno ukiniti status javnega dobra, da nepremičnina postane last Občine Oplotnica in je
tako moţno razpolaganje s predmetno nepremičnino.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Predsednik Komisije za okolje in prostor je predlagal, da bi predlog ukinitve statusa zemljišča
obravnavala tudi komisija. Predlagal je, da se zasliši še lastnico sosednjega zemljišča.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik in predlagal, da se v bodoče pojasni za katero
pot to gre.
Predsedujoči je povedal, da s tem sklepom samo ukinimo status zemljišča. O sami prodaji pa
se bo odločalo na naslednji seji občinskega sveta, ko bo predhodno zadevo obravnavala tudi
Komisija za okolje in prostor.

Sklep
1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 3026/5 k.o. Oplotnica
2. Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Sklep št. 5.14.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, s katerim se ukine status zemljišča javno
dobro za nepremičnino parc.št. 3026/5 k.o. Oplotnica.

K 15. točki dnevnega reda (Predstavitev strategije razvoja turizma na območju Občine
Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Majda Slokan iz Zavoda za turizem Maribor.
V skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega turizma, s pismom o nameri in
pogodbo o skupnem sodelovanju na področju razvoja turizma, ki so jo podpisale vse lokalne
skupnosti Zg. Podravja in v skladu s sklepom Sveta regije Podravje, ki pooblašča Zavod za
turizem Maribor za vodenje funkcije usklajevanja in razvoja turizma na celotnem območju
omenjene regije do leta 2013, se je pričel oblikovati strateški dokument, ki pomeni
dolgoročen načrt dejanj in usmeritev za doseganje skupnih ciljev.
Dokument je nastajal daljše obdobje predvsem, zaradi zahtevnega dela pri usklajevanju
pogledov vseh 22 lokalnih skupnostih, posameznih akterjev (kultura, šport ipd.) ter institucij
in druţb turističnega gospodarstva.
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Z usmeritvijo delovanja na širše območje regije Zg. Podravja se uresničujejo strateški ukrepi
iz RNUST, ki kot temelj turističnega razvoja predpisujejo oblikovanje širših turističnih
območij – destinacij, hkrati s tem pa se dosegajo sinergije, ki izhajajo iz povezovanja, skupne
vizije, ciljev in usklajenega razvoja trţenja, oblikovanja konkurenčnih produktov in investicij
v potrebno infrastruktur.
Skupna vizija strateškega dokumenta je razvidna iz zaveze, da mora celovit razvoj temeljiti na
principih odgovornega turizma, ki zna in zmore poleg pričakovanih ekonomskih učinkov
upoštevati še naravne in kulturne resurse, ljudski potencial, tradicionalno identiteto in
trajnostni razvoj.
Glede na naravne in ljudske resurse, potenciale razvoja in geografsko tipiko se destinacija deli
na tri sub-destinacije: Maribor, Pohorje in Slovenske gorice z Dravskim poljem, ki imajo tudi
svoje prioritete za razvoj posameznih turističnih produktov.
Strategija trţnega komuniciranja opredeljuje potrebo po razvoju močne skupne trţne znamke,
ki zajema vrednote in identitetne posebnosti območja iz vidika kulturne in naravne dediščine,
pokrajinski posebnosti, poudarkov turistične ponudbe, obstoječih prepoznavnih elementov
ipd.
Predlagan dokument je usklajen z usmeritvami, ki jih predpisuje drţava, s sodobnimi trendi
povpraševanja turizma v naslednjih 20 letih, z regijskim razvojnim programom in
usmeritvami ter s potenciali, ki jih izkazujejo lokalne skupnosti in turistično gospodarstvo
obravnavanega območje destinacije.
Strateški dokument bodo obravnavali in sprejemali odgovorni organi (občinski in mestni sveti
vseh lokalnih skupnostih na območju Zg. Podravja.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za gospodarstvo in turizem g. Maksimilijan
Lešnik.
Predsedujoči je gostji predlagal, da se v strategijo vključi tudi destinacija Rogla.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagani sklep na glasovanje.
Sklep št. 5.15.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Strategijo razvoja turizma na območju 22 občin Zg.
Podravja (Osrednja Štajerska) Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020

K 16. točki dnevnega reda (Realizacija Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje)
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da so se v prvi polovici leta pripravljali razpisi.
Odstopili smo od obnove Zdravstvenega doma v Oplotnici, ker se najemniki prostorov niso
odločili, da bi vloţili svoja sredstva za obnovo. Z lastniki objekta (pošta in banka) smo se
dogovorili, da bomo opravili najnujnejša dela. Mi bomo svoj deleţ zagotovili v naslednjem
letu.
Predsedujoči je dal realizacijo proračuna Občine Oplotnica na glasovanje.
Sklep št. 5.16.1/2011
Občinski svet se je seznanil s polletno realizacijo Proračuna Občine Oplotnica.
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K 17. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je predstavil poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-6/2011.
Predstavnik Policijske postaje Slovenska Bistrica g. Zoran Ahmetovič je podal informacijo o
trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica v I. polletju 2011. Povedal je, da
stanje varnosti na območju Občine Oplotnica v I. polletju 2011 ocenjujejo kot stabilno, saj so
realizirali zastavljene cilje in naloge. Trendi varnostnih pojavov na tem območju kaţejo upad
števila kaznivih dejanj in upad prekrškov po javnem redu in miru, beleţijo pa tudi upad
števila prometnih nesreč, v katerih ni bilo prometne nesreče s smrtnim izidom ali hudimi
telesnimi poškodbami udeleţencev ter pozitivnem odzivu lokalne skupnosti, ugodni.
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
asfaltiranje Ulice 22. maja in Prečne ulice se bo izvedlo jutri;
naslednji teden se bo izvedlo asfaltiranje Strme ulice;
izostale bodo tiste ceste, kjer so občani izrazili dodatne ţelje oziroma dodatna dela
(cesta v Brezju – odcep delavnica Sadek, kjer je podana pobuda za prestavitev ceste);
dokončanje vrtca predvidevamo spomladi naslednje leto (usklajevanje med
projektantom in Granitom);
ker vrtec ni bil dokončan do septembra smo morali zagotoviti dodatne prostore.
Uredili smo prostore bivše Krajevne skupnosti, za sedem otrok pa bomo prostor še
uredili v Čadramu pri Juriču (nekdanja trgovina);
otvoritev Večnamenskega objekta na Prihovi bo predvidoma čez 14 dni. Do zamika je
prišlo, zaradi izvedbe električne inštalacije;
na novo smo uredili parkirišče pri pokopališču Čadram, ker so nam starega zaprli. Na
novo smo uredili tudi cesto, ki jo bodo lahko uporabljali stanovalci, kakor je bilo pred
leti ţe dogovorjeno;
Dogovorili smo se za razširitev pokopališča Čadram, in sicer polovico tega kar je bilo
predvideno v prostorskem planu;

K 19. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Predsedujoči je prebral vprašanja, ki jih je poslal predsednik vaškega odbora Oplotnica g.
Volčič. Prav tako je povedal, da vaški odbor še ni bil formalno pravno sprejet, ker na zboru
občanov ni bila zadostna udeleţba.
1. Kdaj se bodo uredile prometne razmere na Partizanski cesti v industrijski coni?
Predsedujoči je odgovoril, da bo šlo to vprašanja na Komisijo za okolje in prostor. Za
pločnik so se ţe dogovarjali na direkciji za ceste, ţal je cesta preozka za pločnik (še za
sredinsko črto je preozka). Za pešce pa bi se lahko vzpostavila cesta po bivši ţeleznici.
2. Kdaj se bo pričela gradnja Doma za starejše občane?
Predsedujoči je odgovoril, da dom občina ni bila pripravljena graditi. Občina je zagotovila
zemljišče in komunalno infrastrukturo. Lokaciji za dom sta dve, in sicer pri Črešnarju in
pri VŠD Milenij. Vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo doma se vodijo. Trenutno ni
investitorja, saj si mora pridobiti še koncesijo.
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3. Zakaj se ne uredi ribnik Partovec za namene turizma?
Predsedujoči je odgovoril, da se na tej lokaciji ne morejo voditi trţne aktivnosti. Na tem
območju je z zakonom zaščiten rezervat.
4. Pobuda, da občinska uprava pristopi k obnovi drţavne ceste Oplotnica – Slovenske
Konjice.
Predsedujoči je odgovoril, da se občina dogovarja za obnovo drţavne ceste z direkcijo za
ceste (direktor: g. Ficko) v dolţini 3,5 km, in sicer v naslednjem letu. Prav tako pa bodo
naredili tudi označbo za Oplotnico v Tepanju.
Cesta Oplotnica – Cezlak še ni asfaltirana, ker ni prioriteta na nivoju drţave.
5. Nujno je potrebno popraviti most, ki povezuje park s pristavo.
Predsedujoči je odgovoril, da smo pred tremi leti sanirali šibke točke. Trenutno je v
izdelavi projekt za sanacijo in obnovo mosta. Načrtujemo pa še dodatno brv v parku,
kakor je ţe bila nekoč.
K razpravi se je prijavil g. Zdravko Javernik, ki je opozoril na problematiko parkiranja pri
avtobusni postaji v Oplotnici oziroma pred Tušom.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bo občina proučila dodatno moţnost parkirnih mest ob
robniku na avtobusni postaji, kjer je občinska zemlja. Prav tako pa se bo občina pozanimala v
podjetju TUŠ, kakšna je moţnost parkiranja na njihovem parkirnem prostoru.
K razpravi se je prijavil g. Alojz Leskovar, ki je podal pobudo, da se popravi ali zamenja
ograja na vzhodni strani pokopališča Čadram.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se pripravlja razširitev pokopališča Čadram, zato potem ta
ograja tam ne bo več potrebna.
K razpravi se je prijavil g. Marjan Sadek, ki je vprašal zakaj je postavljena ponovna ovira na
Goriški cesti in kdo bo nosil stroške odstranitve prejšnje in postavitev nove ovire.
Predsedujoči mu je odgovoril, da stroške v celoti krije občina. Obrazloţil je, da je občina
morala ukrepati, saj je bilo na tem območju veliko nesreč. Občina je imela moţnost postaviti
radar (kar bi davkoplačevalce stalo več) ali namestiti cestne ovire. Postavitev ovir je bila
najugodnejša varianta. Ukrep je moral biti narejen, da ne bi prihajalo do nesreč.
Gospod Marjan Sadek je vprašal, zakaj ni občina zajela celotno območje občine in postavila
cestne ovire, zakaj so bile ovire postavljene samo na Goriški cesti.
Gospod Franc Fideršek je na to odgovoril, da občani, ki ţivijo ob tej cesti dobro vedo, kaj se
dogaja na cesti in so strpni do tovornega prometa. Nikjer drugje v občini pa ni takšnih
problemov glede cestnih ovir.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik in podal pobudo, da bi se ţupan pogovoril z
Občino Slovensko Bistrica glede razširitev mostov na cesti Oplotnica – Slovenska Bistrica,
saj so na vseh odsekih postavljene table za omejitev hitrosti.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se je ţe pogovarjal z direkcijo za cesto. Direktor g. Ficko si
je cesto ogledal in obljubil, da bodo to uredili.
K razpravi se je prijavil g. Maksimilijan Lešnik, ki je ponovno podal pobudo za obnovo
bencinske črpalke v Oplotnici. Predlagal je, da se opozori Petrol za obnovo oziroma da damo
moţnost drugemu dobavitelju, za izgradnjo bencinske črpalke.
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Predsedujoči mu je odgovoril, da je bilo opravljenih ţe nekaj sestankov na Petrolu v Ljubljani
in da so obljubili, da bodo pristopili k sanaciji bencinske črpalke. V januarju je v Ljubljani na
Petrolu zopet planiran sestanek glede omenjene problematike.

Seja se je zaključila ob 19.30 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Ţupan Občine Oplotnica
Matjaţ Orter
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