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: 20. 5. 2013
Ura: 17.00

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v
ponedeljek, dne 20. 5. 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, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Janez Gumzej, Vladimir Globovnik,
Tomaž Gorenjak, Damjan Kvas, Ivan Breznik, Maksimilijan Lešnik, Marjan Sadek in Jurij
Višnar.
Opravičeno odsotni: Janez Gošnjak, Marjan Dečar.
Ostali odsotni: Domen Višič, Jurij Kamenik.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina višji svetovalec III
- Branka Potočnik Trdin - strokovni sodelavec VI
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- Gosti: predstavnik policijske postaje Slov. Bistrica: Venčeslav Markuš
- Gosti: predstavnika podjetja Umarh iz Ptuja: g. Berlič, ga. Berlič
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 11 svetnikov.
Sklep 14.1.1/2013
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 13. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 13. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 14.2.1/2013
Zapisnik 13. redne seje se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 14. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 14. redne seje. Predlagal je da se v 5. točki dnevnega
reda (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in
infrastrukturo) združita I. in II. obravnava.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red z dopolnitvijo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 14.3.1/2013
Sprejme se dnevni red 14. redne seje s predlagano spremembo.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 14. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in
infrastrukturo – I. in II. obravnava
6. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnine:
parc. št. 1214/10, k. o. Zg. Grušovje, parc. št. 369/2 in 379/2, k. o. Božje
7. Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2013
8. Informacije
 Trendi varnostnih pojavov v letu 2012 (gost: predstavnik Policijske
postaje Slov. Bistrica)
9. Vprašanja in pobude

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so dobili pri gradivu priloženo poročilo o škodi po poplavah
novembra 2012. Nato je predstavil poročilo in povedal, da je skupna ocenjena škoda na
stanovanjskih objektih 35.723,81Eur na gradbenih inženirskih objektih pa je 96.146,34 Eur.
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K 5. točki dnevnega reda (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s
pripadajočimi objekti in infrastrukturo – I. in II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na pobudo investitorja Pučnik Marjana iz Zg. Grušovja
20 se je v letu 2012 pričel postopek za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta
za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parc. št. 113/1 k. o. Zgornje Grušovje.
Investitorju je bila izdana odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v kateri
ministrstvo ugotavlja, da investitor izpolnjuje pogoje za vključevanje pobude v pripravo
OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe dejanske rabe.
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
obravnavano dne, 12. 12. 2012. V okviru javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podanih
pripomb oz. 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 pa 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 Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je komisija obravnavala odlok že v letu 2012 pred
objavo sklepa. Z gradnjo se je komisija strinjala in ni imela pripomb.
Poročilo oziroma obrazložitev sta podala tudi predstavnika podjetja Umarh iz Ptuja.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje.
Odlok št. 20.14/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo v I. in v II. obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
za nepremičnine: parc. št. 1214/10, k. o. Zg. Grušovje, parc. št. 369/2 in 379/2, k. o. Božje)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na zemljiščih parc.št. 1214/10 k.o. Zg. Grušovje ter
parc.št. 369/2 in 379/2 k.o. Božje so v zemljiški knjigi kot lastninska pravica opredeljeno
javno dobro. Zaradi vlog naših občanov za menjavo predmetnega zemljišča oz. ureditev
služnostnih pravic je smiselno, da se predmetne nepremičnine izvzamejo iz javnega dobra in
postanejo last občine Oplotnica, saj je le te v skladu z Zakonom in Uredbo o razpolaganju s
nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnostih mogoče prodati,
menjati ali kako drugače razpolagati z nepremičninami.
Prikaz situacij je razviden iz orto foto posnetkov, ki so v prilogi.
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Parc.št. 1214/10 k.o. Zg. Grušovje obsega površino 592m2, javno dobro, vrsta rabe: pot, ki se
dejansko ne uporablja več; parc.št. 369/2 k.o. Božje obsega površino 3246 m2, javno dobro,
vrsta rabe: pot;
Parc.št. 379/2 k.o. Božje obsega površino 15113m2, javno dobro, vrsta rabe:cesta.
Nepremičnino parc.št. 1214/10 k.o. Zg. Grušovje bo občina zamenjala s parc.št. 147/3 k.o.
Zg. Grušovje. Zadeva se je obravnavala na Komisiji za premoženje, ki se je strinjala z
zamenjavo.
Na parc.št. 369/2 in 379/2 k.o. Božje pa želi stranka pridobiti služnostno pravico za položitev
vodovoda, ker brez tega ne more urediti ustreznih upravnih dovoljenj.
Poročilo je podal predsednik Komisije za premoženje g. Jurij Višnar.
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.
I.
Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 1214/10 k.o. Zg. Grušovje.
Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
II.

Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 369/2 in 379/2 k.o. Božje.
Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
III.

Ti sklepi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep 14.6.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme sklep, s katerim se ukine status
zemljišča javno dobro za nepremičnine: parc. št. 1214/10, k. o. Zg. Grušovje, parc. št.
369/2, k. o. Božje in parc. št. 379/2, k. o. Božje.

K 7. točki dnevnega reda (Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2013)
Poročilo je podal predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja g. Alojz Leskovar. Na
podlagi Odloka o priznanjih Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 36/02) in javnega razpisa za
vložitev predlogov za podelitev priznanj občine Oplotnica za leto 2013, ki je bil objavljen na
spletni strani Občine Oplotnica. Rok za vložitev predlogov je bil do 15. 4. 2013.
Komisija za priznanja in odlikovanja je na seji v ponedeljek, 6. 5. 2013 pregledala vse prispele
predloge. Prišel je samo eden predlog za občinsko priznanje. Komisija je oblikovala predlog za
odločanje na občinskem svetu, in sicer:
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Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Oplotnica, da priznanje Občine Oplotnica, ki se
podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo v letu 2013 podeli kandidatu Franciju Ribiču.
Utemeljitve predloga za priznanje je opisana v obrazložitvi predloga za izbranega kandidata, ki je
v prilogi.
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Oplotnica se vsako leto podelijo Priznanja Občine
Oplotnica. Komisija je pri predlogu za izbiro kandidatov za podelitev Občinskega priznanja
upoštevala predvsem uspehe in dosežke predlaganih kandidatov, ki so jih kandidati dosegli s
svojim delom za dobro širše družbene skupnosti v občini ter s tem kraja samega na različnih
področjih.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo na glasovanje.
Sklep št. 14.7.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica podeli priznanje Občine Oplotnica v letu 2013 za
izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo, predlaganemu kandidatu Franciju Ribiču. Sklep je soglasno sprejet.

K 8. točki dnevnega reda (Informacije)
- Trendi varnostnih pojavov v letu 2012
Poročilo je podal pomočnik komandirja Policijske postaje Slovenska Bistrica g. Venčeslav
Markuš. Stanje varnosti na območju Občine Oplotnica v letu 2012 ocenjujejo kot stabilno, saj
so realizirali zastavljene cilje in naloge. Trendi varnostnih pojavov na tem območju kažejo
upad števila kaznivih dejanj za 61 %, število prekrškov po javnem redu in miru je bilo enako
kot v letu 2011 prav tako se je zmanjšalo število prometnih nesreč za 11 %.
Stanje varnosti na območju Občine Oplotnica v letu 2012 ocenjujejo ugodno, saj so realizirali
zastavljene cilje in naloge, prav tako ne beležijo odmevnejših in izstopajočih negativnih
pojavov.
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
• 8. maja je bil uraden obisk predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja. Šlo je
za srečanje županov, ki ga je organiziralo Združenje občin Slovenije in Skupnost
občin Slovenije. Predsednik si je ogledal novi vrtec in pontonski most pri Štefaneju.
• v petek, 24. maja se začnejo dogodki ob občinskem prazniku, ob 19. uri je svečana
akademija s podelitvijo občinskega priznanja, v soboto in nedeljo se nadaljujejo
prireditve. Celoten spored in dogajanja ob občinskem prazniku bodo objavljena v
Utripu, ki ga bodo dobila vsa gospodinjstva v občini
• otvoritev novega vrtca se bo za dva tedna zamaknila. Pridobiti moramo ustrezna
dovoljenja, tako da se bomo lahko po tehničnem pregledu dogovorili za slovesno
odprtje.
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K 9. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Maksimilijan Lešnik je vprašal ali je res več otrok vpisanih v vrtec kot je kapaciteta
vrtca. Predlagal je, da bi morali imeti prednost pri vpisu v vrtec občani Občine Oplotnica.
Predsedujoči mu je odgovoril, da razpis še poteka, zato še nimamo točnega števila otrok.
Nekaj oddelkov bo ostalo na določenih lokacijah, ki smo jih imeli že sedaj v uporabi.
Gospod Ivan Breznik je podal pobudo, da se na mostu na Prešernovi cesti 29 ponovno
namesti ograja na most, saj je tam zelo nevarno, da kdo pade v vodo.
Gospa Bojana Vučina je odgovorila, da je bila ograja sneta za potrebe Vodno gospodarskega
podjetja, ki je saniralo potok. Sedaj jo bodo namestili nazaj.
Gospod Marjan Sadek je vprašal, kako je s čistilno napravo na Gmajni, saj tam zelo smrdi.
Gospa Bojana Vučina je odgovorila, da čistilna naprava ne deluje tako kot bi morala, zato
Komunala jemlje vzorce in ugotavlja vzroke. Trenutno smo v fazi dogovora, kako bomo to
popravili.

Seja se je zaključila ob 17.30 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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