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Podravjee Priprava in sprejemanje obcinskih prostorskih nacrtov 

Naspremembo namembnbsti ponekod 
eakajo ie vee kot deset let 
ObClnsld prostorald nacrt (OPN) kot novl prostorald akt obCine je wedel Zakon 0 prostorakam naCrtovanju, Id je prleel vaqatl prot! koncu aprlla 2007. 
Trlnajst obCIn Spodnjaga Podravja ja v Istu 2008 sprajalo sldapo 0 zaiietku postopkov prlprave obCInsldh prostoraldh naCrtov. 

, . ' . 
lntenzivneje so aktivnosti 

priprave stekle v letu 2009, po
tern ko je bil proti koncu leta 
2008 sprejet pravilnik, ki je 
podal kriterije za natrtovanje 
prostorskih ureditev in po
segov v prostor na najboljsib 
kmetijskih zemlji!Cib zunaj ob
moCij naselij, in potem ko so · 
obCine sklenile pogodbe z iz
delovalci OPN. Zakonodaja ne 
predpisuje Casovne dinaotike 
sprejemovOPN oziromanjiho
vib sprememb in dopolnitev, 
zato ponekod postopki zaradi 
neucinkovite dnavne birokra
cije trajajo ie vee let Stevilni 
posamezniki razmiSljajo 0 seli
tvi v prijaznejSe obcine,najvee 
pa jib le nemo'tno taka. 

OPN je sprejelo 
Ie Sest obein, 
ysedrilge 
predvldoma v letu 
2014 

. predlog OPN v zaeetlru priho
dnjega leta Obeina Podlehnik 
je v fazi javne razgrnitve, za ob
cini Videm in 'lavre, za kateri 
so.aktivnosti priprave OPN tik 
pred javno razgrnitvijo, naj bi 
bili sprejeOli na obeinskih sve
tib v prvi polovici leta 2014, 
za druge obeine (Hajdina, 
Markovci, Ptuj) pa Sele v drugi 
polovici leta 2014. A vse to so 
Ie predvidevanja, ki so odvisna 
od doIrumentov, ki jib bo SOV 
v nadaljnjib postopkih prejeta 
od nosilcev urejanja prostora, 
sodelujocib v postopIru pripra
ve (teh je v vsaki obCini med 
45 in 50) in sprejema OPN ter 
v odvisnosti od usklajevaoj, ki 
jib bo treba Se opraviti z nosil
ci urejaoja prostora. Ti naj bi 
se odzivali v enomesecnih ro
kih na podaoe vloge, kar pa je 
v praksi redkost. 'lato se labko . 
prieetki javnib razgrnitev ozi
roma sprejem predlogov zama
knejo se v kasnejsi eas . 

. Kot pojasnjuje Alenka Kor
par, direktorica SIrupne obCin

Od spodnjepodravskih ob- . ske upraveobCin v Spodnjem . 
ein jib je sest potrdilo OPN, Podravju, postopki priprave 
in sicer obeine Destrnik, Dor- prostorskih aktov niso pogo
nava, KidriCevo, Trnovska vas, sti postopki in so tudi preaj 
:letale in Majsperk. 'la obeini dolgotrajni, zato so straoke, ki 
Cirkulaoe in JUrSinci naj bi podajajo pobude za pripravo 
usklajena predloga OPN se obcinskih prostorskih narnov, 
letos sprejeli na .obcinskih na obrazcu za podajo pobude 
svetih, za obeino Sveti Andrai opozorili, da postopki ne te
v Slovenskih goricah pa naj bi cejo vsako leto in da so tudi 
ObCinski svet sprejel usklajen precej dolgotrajni. .OPN se· 

lnvestltorjl ponekod na spremembo namembnostl zemljliCa Cakajo celo desetletje. 

pripravi za celotno obmocje 
obCine. Pri pripravi OPN se ne 
obravnavajo sarno spremembe 
obstojecega prostorskega akta, 
temvec se za celotno obmocje 
obCine pripravi nov prostorski 
akt Priprava OPN je zelo obse
Ina, saj je za vsa zemljisca na 
·obmOCju obCine. treba doloCi-

Od 211 obcin V Sioveniji jih ima OPN spreJet Ie 76 

Po podatkih ministrstva za infrastrukturo in prostor je imelo v zaeetku novembra letos 76 
slovenskih obein sprejet OPN oziroma akt, ki se steje kot OPN_ Iz obmocja Podravja je na ta 
datum imelo OPN sprejet devet obein: Destrnik, Dornava, Kidrieevo, Trnovska vas, Zetale, 
Majsperk, Ormoi, Sredisee ob Dravi in Sv, Tomai. 

38 slovenskih obein ima OPN v fazi predloga, med temi so tri podravske: Juminci, Sv. An
drai v Siovenskih goricah in Cirkulane:V fazi osnutka ima OPN 77 slovenskih obein, med temi 
jih je 14 podravskih: Gorisnica, Ptuj, Siovenska Bistrica, Stame, Videm, ZavrC, Cerkvenjak, 
Hajdina, Markovci, Miklavi na Dravskem polju, Sv. Trojica v Siovenskih goricah, Sv. Jurij v 
Siovenskih goricah, Podlehnik in Duplek_ . 

20 obein na ministrstvo osnutkov OPN se ni poslalo, med temi so tri iz Podravja: Lenart, 
Maribor in Sv. Ana, 

MZ 

ti namensko rabo prostora in 20. septembra 2012. 25. marca 
prostorske izvedbene pogoje, letos je OPN potrdila tudi ob
pri cemer se je treba uskladiti tina Ormol. Pri pripravi ob
z vsemi nosilci urejanja prosto- cinskih prostorskib nacrtov v 
ra. KJjucni nosilci urejaoja pro- vseh treh obCinah je sodelova
stora, s katerimi je potrebnih la MedobCinska uprava obcin 
najvee usklajevaoj (tudi vee- Ormol, SrediSee ob Dravi in Sv_ 
kratnih za posamezno podro- Tomai .• Da so se vsi trije OPN 
ge), so nosilci urejaoja prosto- pripeljali do konca, je bilo v 
ra z naslednjih podroCij: razvoj · pripravo strokovnih podlag in 
poselitve, varstvo krnetijskih podatkov ter usklajevaoj med 

. zemljisC, upravljaoje z vodami, resorji vloienega veliko dela in 
varstvo kulturne dediSCine, tudi fmaoenib sredstev. Pri Sv. 
ohranjaoje narave.' Ob tem je Tomaiu je priprava akta od ob
Korparjeva Se poudarila, da je jave sklepa 0 pricetlru postop-

. v MO Ptuj za staflovaojsko gra- . ka do sprejetega odloka na ob
dojo narnenlenib 159 hektarjev cinskem svetu trajala pribliino 
zemlji!C, ki so Se nepozidaoa. stiri, v SrediSCu ob Dravi pet in 
ObCani pa dajejo pobude, da bi v Ormolu skoraj !est let Tako 
gradili na svojem zemljiSeu, ki - dolg (vecletni) postopek je za 
ni narnenjeno za gradnjo. Zla- sprejem temeljnega prostor
sli na ministrstvu, pristojnem skega akta obCine, na katerem . 
za varstvo krnelijskih zemljiSC, . naj bi temeljil prostorski ra-
. ne odobravajo novih posegov zvoj, absolutno predolg. Nek
na krnetijska zemlji!Ca, saj so do, ki bi morebiti lelel prieeti 
na razpolago se nepozidana investicijo, je zaradi sprememb 
stavbna zemljiSea. namenske rabe zemljiSca pri

moran cakati sliri, sest ali pa 

Na Ormoskem " 
obeinski 
prostorsld naerti 
ie sprejeti 

-- cdo 'doset le~ kolikor so bile 
sure najstarejSe vloge. SIrupaj 
je bilo na pobude obeaoov za 
spremembo namenske rabe 

Vse tri obcine na Ormoskem 
imajo obCinske prostorSke na
crte sprejete. Sklepi 0 pripra- . 
vi OPN za obeine Ormol, Sv. 
Tomai in Sredi!Ce ob Dravi so 
bili v Vradnem vestniku Obei
ne Ormol objavljeni 23. jullja 
2007. Prva je OPN uspeia pri
praviti in potrditi obtina Sv. To
mai. Sprejeli so ga 3. februarja 
20ll. Naslednja je bila obeina 
Sredisce, ki je OPN sprejela 

podanih 1034 odgovorov: pri 
SV. JP_:t72, v SrediSCu ob 
D;i;vi 98 in v Ormolu 764. Se
daj, ko so OPN sprejeti, se ugo
tavlja, da so ti tako obsdni in 
kompleksni, da ima vetina Iju
di teiave z njihovo uporabo,. 
je pripravo OPN za obmocje 
treh ormoskib obcin pojasnil 
Bostjao Najhr iz MedobCinske 
uprave obCin Ormol, SrediSCe 
ob Dravi in Sv. Tomai. 

Nosilci prostora 
se ne driiJo . 
rokov, nekateri 
sploh ne vedo, 
kaj naj i gradivom 

v • 

pocneJo 
Na vpraSanje, kje so se pI 

pripravi aktov pojavljale na 
veeje tehve, je Najhr odg! 
voril: .Prva teiava je v tern, d 
se nosilci urejanja prostora fl 
drlijo rokov za izdajo smerru 
in moenj, kar zavlece post· 
pek za nekaj mesecev. Drul 
teiava je, da nekateri nosil 
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Dodatni stroski obCin pri pripravi 
. Obeinskih prostorskih naertov 

Obcina 
Gorisnica 
Videm 
Ptuj 
Podlehnik 
Dornava 
Cirkulane 
Zavrc 
Markovci 
Majsperk 

. Kidrieevo 
JUrSinci 
Trnovska vas 
Destrnik 
Zelale 
Hajdina 
Sveti Andrai ' . 
Onnoz 
Sv. Tomaz 
Sredisce ob Dravi 

urejanja prestora nimajo ure· 
jenih in pripravljenih usrrezno 
aiuriranih strokovnih podIag. 
Posebno teiavo predstavlja 
postopek CPVO, ki po mojem 
mnenju za prostorski akt tipa 
OPN ni smise!n, saj se presoja 
precej abstraktne stvari, ki ji ne 
razumejo niti nekateri nosilci 
urejanja prestora Ueinkoviteje 

Stroski priprave OPN 
132.264 € 
110.472 € 
96.435€ 
80.000 € 
77.623 € 
56.208 € 
49.294 € 
43.250 € 
26.805€ 
25.028 € 
19.740 € 
2.940 € 

O€ 
O€ 
O€ 

3.000€ 
188.460 € 

51.500 € 
33.864 € 

Vir: oIXlne 

bi bilo, da bi se presojali obein· 
ski podrobni prostorski naerti, 
kjer gre za konkreme reiitve in 
so okoljski vpliyi merljivi. Teia· 
va je tudi stevilo nosilcev ureja· 
nja prostom, saj je seznam teh 
absolumo predolg, kar nekaj 
od njih pa jih ne ve, kaj naj z 
gradivom sploh poenejo. To se 
odraia v izdanih smernicah in 

mnenjih, ki jih podajajo. Cas bi 
Ze bil, da se to podroCje uredi 
in mogoee bi bilo dobro, da 
pripravljavci novega zakona 
razmislijo, ali ne bi bilo dobro 
ustanoviti skupne sluzbe, v 

Ptuj • Stroski dodatnih gradiv za obcinski prostorski nacrt 

Za dodatne itudije skoraj 97 tisoc evrov 
stroiId dodatnlh .... dlv ze WI_lava OPN so po posa .... znlh obCineh rIIZIlCnl, Imr I
y odYIsnosti 011 Cl'lldlv, zehteY8nlh y Izyedlll postopb. Tello Ie ze MHtno obCino 
(MO) I'tuJ trebe WIeld okol)Ho poroCIlo, .... Ie ze OPN MO I'tuJ zehteY8ne Izwedba 
poetopka c:e10Ylte presole yPllvoY ne okoQe (CPYO). 

.... v .. u .... ~ ... ~u ... : #l""'- ... 

.Za OPN MO Ptuj je tudi za podroeje ohranjanja narave zahtevana se izdelava dodatka za 
varovana obmoeja k okoljskemu poroeilu. Zaradi poplavne nevarnosti na nekaterih obmoCjih 
nacrtovanih posegov v prostor je za OPN MO Ptuj p,otrebna tudi Izdelava poplavne studije, 
da be v postopku priprave in sprejema OPN MO Ptuj mozno pridobiti pozitivno mnimje s po
droeja upravljanja z vodami. Za potrebe doloeitve obmoeij, ki jih je treba prepoznati z vidika 
poseljenosti obCine in z vidikov ogrozenosti zaradi plazovitosti in obremenjenosti s hrupom, 
pa so izdelane Sa druge strokovne podlage,. so 0 dodatnih gradivih za OPN MO Ptuj povedali 
v Skupni obCinski upravi obCin v Spodnjem Podravju. Skupaj znaSajo stroiiki dodatnih gradiv 
za OPN MO Ptuj 96.435,06 evra. Osnovni stroSek izdelave OPN z izdelavo podrobnejsega 
urbanisticnega nacrta mesta Ptuj pa znaSa skupaj 68.432,40 evra. 

Vrednosti dodatnih Studij za OPN MO ptuj 
.• okoljsko poroeilo z dodatkom za varovana obmoeja (20.117,80 evra, dodatek za varovana 

obmocja 5.776,46 evra); placilo se bo izvedlo po izvedeni nalogi, 
• strokovna podlaga s podroeja poplavnosti (izdelava kart poplavne nevamosti ter razredov 

poplavne nevamosti v dolinah potokov Grajena in Rogoznica za zagolavljanje poplavn.e varno
sti urbaniziranih obmocij v Mestni obcini Ptuj), 20.856 evrov, 

• strokovna podlaga s podrocja hrupa (strateska karta hrupa za poselitvena obmoCja mesla 
Ptuj s predlogom obmocij varstva pred hrupom), 16.800 evrov,-

• strokovna podlaga s podrocja plazovitosti (karta geolosko pogojenih nevamosti zaradi 
procesov pobocnega premikanja za obmocje Mestne obCine Ptuj), 22.641,60 evra, 

• strokovna podlaga za poselitev izven obmocja urbanisticnega nacrta Ptuja, 10.243,20 evra. 
MG 

kateri bi bili zdruzeni vsi tisti, sredstVa so sla za izdelavo ela· 
ki se ukvarjajo s prostorom in borata 0 vrednotenju vplivov 
njegovim nacrtovanjem. Tako . na kulturno dediSCino za OPN, 
bi se smernice in mnenja na to pa je zahtevalo Ministrstvo 
prostorski akt pridobivalo. na za kulturo. V obeini }udinci 
enem mestu, ne pa da se pro- SO bili dolZni izvesti poplavno 
si okrog 40 nosilcev prostora, studijo za naselje Gabrnik in 
vsak od njih zastopa svoje sta· }urSincL Pogodbena cena za iz· 
lisee, posledice neusklajenosti delavo kart poplavne nevarno
pa obicajno nosi obCina. sti ter kart razredov poplavne 

evrov. V obeini IGdrieevo so 
v postopku priprave in spreje· 
manja Obeinskega prostorske· 
ga naerta izvedli celovito ' pre· 
sojo vplivov na okolje. Pogod· 
bena cena zanjo je bila 5.928 
evrov, brez DDV. Za potrebe . 
izdelave OPN so v skladu z 
uredbo in pravilnikom 0 meto
dologiji za doloeanje obmoeij, 
ogrofenih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celin· 
skib voda, naroCili se izdelavo 
kart poplav.ne nevarnosti ter 
kart razredov poplavne nevar· 
nosti na obmoeju Dravskega 
polja ob reki Polskavi, da bi 
tako zagotovili poplavno var· 
nost v stanovanjsko-kmeekib 
nasdjih v jugozahodnem delu 
oheine IGdrieevo. Pogodbena 
vrednost za izdelavo omenje· 
ne poplavne studije je bila 
19.100 evrov, brez DDV. ObCi· 
na Dornava je bila na sirSem 

Dodatni stroiki 
prlprav obelnsklh 
prostorsklh 
naertov razllenl, 
ponekod Jlh ~ 
sploh ni 

Oheina Trnovska vas je pri 
izdelavi obeinskega prestor· 
skega naerta za dodame stu· 
dije plaeala 2.940 evrov. Ta 

nevarnosti na obmoeju naselij 
Gabrnik in }udinci ob potoku 
Krka za zagotavljanje poplavne 
varnosti v stanovanjsko-kmec. 
kib naselij v Gabrniku in }ur· 
sincih je znaSaia 19.740 evra . 
V oheini Markovci so od leta 
2007 v zvezi s plaeili okoljskib 
in drugih studij, ki so bile po
trebne za izdelavo oheinskega 
prostorskega naerta, ki vklju· 
Cuje tudi njihovo obrrno cono 
(za obmoCje OC so uspesno 
izvedli vee sprememb), imeli 
skupnih stroskov za 43.250 

Delltev stroskov delovanJa Skupne obelnske uprave Sp. 
Podravja po obCinah za prostorske planske aide (OPN) 

Znesek obveznostl . Znesek Dejanskl stroiek OBCINA St. preb. za to nalogo za soflnanc:lranja 
posamezno ob~ino RS za to nalogo ob~ine 

Clrkulane 2.299 5.073,76 2.497,90 2.575,87 
Dornava 2.932 6.470,76 . 3.185,66 3.285,10 
Hajdlna 3.748 8.271,62 4.072,25 4.199,37 
Jurllnc:1 2.354 5.195,14 2.557,65 2.637,49 
Kidrl~evo 6.645 14.665,14 7.219,89 7.445,25 
Markovc:1 3.985 8.794,67 4.329,76 . 4.464,91 
Podlehnlk 1.897 4.186,57 2.061,12 2.125,45 
Sv. Andra! 1.221 2.694,68 1.326,63 1.368,04 
Trno.vska vas 1.347 2.961,13 1.463,53 1.497,60 
Videm 5.618 12.398,61 6.104,04 6.294,57 
Zavrc 1.622 3.579,66 1.762,33 1.817,34 
Zetale 1.326 2.926,41 1.440,72 1.485,69 
MO Ptuj .. 23.629 52.147,87 25.673,24 26.474,62 
Skupaj 58.623 129.366,03 63.694,72. 65.671,31 

Vlrl'l,nlJ I'll 

V tabell Ie prlkazana delltev stroikov, id 80 nastall prllzvalanju konkretnlh nalog v letu 2012. 
Na podroeju prostorskega nacrtovanja je dogovorlen idjue i tavllo preblval ... posamezne ob-

. cine gJede na itevllo preblvalc:ev vseh obCIn, vidjueenlh v posamezno nalogo. V 'stroiklh Iz
valanja posamezne naloge so vkljueena sredstva za. place zaposlenlh, kl to nalogo IzvajaJo, 
tar sredstw za pokrlvanje materlalnlh stroikov In storltev, potrebnlh za nemoteno Izvajanje 
konkretne naloge. Sem spadalo v ustreznem delezu stroiid plsarnlikega materlala, zdrav
nliiklh pregledov, strokovnega Izobrazevanja, nakupa raeunalnlike In druge opreme, stroiid 
sluzbenlh potovanj In podobno, v ustreznem deleiu pa tudl stroiid, kl se po pogodbl pokrlvajo 
sedeznl obClnl za stroike Informacljskega sistema In koniunlkaclj ter razllcne materlalne stro
ike. V letu 2012 se je na deloynem podrocju prostorskega nacrtovanja za Izvajanje vseh treh 
nalog, prostorsklh planskih aldoY, prostorsldh Izvedbenlh aldov ter prlprava In Izdaja potrdll 

. 's podroeja prostora, porabllo sku'pno 201.315,55 evrov, kar predstavlja 20,98 % reallzaclje 
flnanenega naerta SOU SP. Od tega zneska so obelne preko softnanclranja od drzave doblle 
povrojeno 99.113,56 evrov, In je dejanskl stroSek vseh vkljueenlh obeln za celotno delovno 
podroeje zna5al102.201,99 avrov. 
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Veta se itevilo vlogza manj 
zahtevne in nezahtevne objekte 

Kljub temu da mnogi posamezniki cakajo na spremem
bo namembnosti, pa se stevilo vlog za izdajo gridbenih 
dovoljenj ne zmanjsuje, Razlog je predvsem v spremenje
ni zakonodaji in klasifikaciji objektov na manj zahtevne in 
nezahtevne objekte. Po podati<i Upravne enote Ptuj je bilo 
v letosnjem letu do konca septembra vlozenih 741 vlog za 
izdajo gradbenega dovoljenja, Od tega je bilo 482 vlog za 
nezahtevne objekte in 259 vlog za manj zahtevne oziroma 
zahtevne objekte, Zaradi sprejete in spremenjene Uredbe 
o razvrScanju objektov glede na zahtevnost gradnje se je 
pnveCalo predvsem Stevilo vlog za nezahtevne objekte, 
zmanjS8lo pa se je Stevilo vlog za manj zahtevne in zah
tevne objekte. $tevilke so skorajda primerljive z lanskimi. V 
prvi polovici lanskega leta je bilo 546 vlog, ad tega jihje bilo 
355 za nezahteven objekt in 191 za manj zahteven oziroma 
zahteven objeKt, v letu 2013 pa skupaj 558 vlog, od tega je 
bilo 379 vlog za nezahteven objekt in 179 vlog za manj zah· 
teven oziroma zahteven objekt. Povpreeen Cas reSevanja 
upravnih zadev v dnevih (ad dne popolne vloge do vrotitve) 
je 19,44 dneva, V leloSnjem letu so na UE Ptuj zavrnili 57 
vlog. Najpogostejsi razlog za zavrnitev vloge je ugotovitev, 
da predlozeni projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ni v skladu s prostorskim aktom, ki velja na obmocju, Med 
najpogostejsimi neskladji so zelena etaznost objekta, obl~ 
ka strehe ali gradnja na kmetijskem zemlji5Cu. 

svet in sta podlaga za izraCun ni rok pri njih pray tako Se ni 
komunalnega prispevka, ki ga potekel in niso v prekrSku Se 
pl~ajo i~vestitOrji , Zaradi neu- pa kmalu izteka rok za pri~ra. 
pnstevanJa zgoraJ navedenega vo obeh aktov obCini Trnovska 
postop!'" in opozoril ormoske vas, kjer so OPN pntrdili letos 
opollClJe Je 21. oktobra letos ', ob koncu maja. Po besedab di· 
M1OtStrstvO za .. irurastru~turo rektorja obeinske uprave ]0Ze-
10 prostor obc~, Ormoz ad: ta Potrea sta dokumenta v prj. 
redilo pren~hanJe velJavnost! pravi, sprejeli naj bi ju kmalu, 
obeh obstoJeeih dokumentov Thdi Trnovska vas (zaenkrat) 
(programa m Odloka), V skla· ni v prekrsku, -
du z dopisom ministrstva je ' 
obein,a Ormoz od IS, oktobra Komunalnl 
dalJe 10 do soreJema novih ak· 
tOY doffo munalni prispe· prispevki 
vek obr, .. vati na padlagi Y • 

drtavnega pravilnika,To pa po ' zaracunanl 
, , " 0 ' .' , mnenju ormoskega opozici~ nezakonito! 

ptuJskem obmocJu ~ed , prvi· evrov. Ohei~ Cirkulane.ie za - sk~ga ~e~ika Vilija Trofenika 
DU, ki Je spreJela ohemski pro- izdelavo okoljskega pnrocila pomeru 'rupolovitev doseda· 
storsk! naat. Stro!ek priprave plaeala 1O,72S, za pripravo njih komunalnih prispevkov 
akta Je bil 74,342 evrov; druz· prostorskega naena pa 45.4S0 na obmoejih s kanalizacijo, na 
bl OIKOS DOrnZale so plaeali evrov, skupno torej 56,208 obmoejih brez kanalizacije pa 
56,805, podjetju ICRO DornZa' evrov, Obeina Zavre je za studio zmanjsanje na priblilno enD 
Ie pa 14,256 evrov, StroSek ob- je in drugo dokumentacijo na. tretjino dosedanjih zoeskov, 
Javevuradnemglasilu(InStitut menila 49,294 evrov, Ohtina Na obmoejih, kjer se kanaliza· 
za lokalno samoupravo) jc bil Destrnik za izdelavo OPN ni cija gradi, se pn Trofenikovih 
3,2S1 evrov, Okoli 6.500 pa pntrebovala nobene dodame , besedab delni komunalni pri· 
obeina Dornava lemo nameni studije, zato stem niso iroeli spevek za kanalizacijo zvisuje 
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tudi Skupni ' obtinski upravi, dodamih, stroskov, pray tako za polovico, 
kar pnmeni, da je treba pristeti tudi oheini Zetale in Hajdina. , V Padravju iroa OPN spreje· 
se te stroske, .Skupno obein- , Oheina Ormoz je za izdelavo tih dev.et obtin: Destrnik, Dor· 
sko upravo obein Spadnjega OPN skupno plaCala 188,460 nava, Zetale, Ormoz, Sredisee 
Podravja plaeujemo v skladu evrov (z DDV), Od tega so izde· , ob Dravi, Sv, Tomai, Kidrieevo, 

Tri oheine (Destrnik, Sre· 
di5te ob Dravi in Sv, Tomai) 
so v prekrsku in komunalni 
prispevek v easu od sprejetja 
novih OPN zaraCunavajo ne· 
zakonito, V prekrsku je tudi 
oheina Zetale, ki komunalnega 
prispevka sicer doslej Se sploh 
ni obraeunavala, To pnmeni, 
da bode Program 0 opremlja· 
nju stavbnih zemijiSe in Odlok 
za 'odmero komunalnega pri
spevka pripravljali pnpoinoma 
na novo. ,Zavedamo se, da smo 
v prekrsku, Program in Odlok 
pa bomo kmalu tudi prieeli 
pripravljati,. je dejal prvi moi 
oheine Zetale Anton Butolen_ 

Zupan oheine Dornava Raj· 
ko ]anZekovie nam je pojasnil, 
da predvidevajo sprejetje obeh 
aktov do konea tega leta, aktiv· 
nosli za pripravo obeh doku- , 
mentov so ie prieeli, 

Tega, da je oheina v pre· 
krSku, se zaveda tudi iupan 
oheine Destrnik_ Vladimir 
Vindis: .Vemo, da smo v pre· 
krsku, Obtinska uprava iroa 

z letnim naertom. Znesek za lovalcu plaeali 163,200 evrov z Trnovska vas in Majsperk. Po 
leto 2014 je planiran v vilini DDV ter izdelovalcu okoljske· ?aSem poizvedovanju pet ob-
6.547 evrov, PribliZno toliko se ga pnrOCila 25,260 evrov (z ClO, kJer Je od P?trditve ,OPN 
plaCuje vsako Ieto,' je pojasnil DDV), StroSek priprave , OPN minilo vee, kot sest mesecev, 
Zupan obeine Dornava Rajko za obeino Sredisce ob Dravi je 01 pntrdilo niti Programa opre· . 
]aniekovie, Pripravljavec OPN bil 33,S64 evrov, Izdelavo akta mlJanja stavbnih zemijiSe niti 
za obeino GoriSniea je Geo- so fmancirali v teh letih: leta Odloka za odmero komunalne
derski zavod Celje, Dosedanji 2008 21.600 evrov, leta 2009 ga pnsp~ka. ObCini Kidrite
strosek priprave dokumenta, 1.464 evrov in leta 2010 10,800 vo 10 MaJspe~k sta OPN spreje· 
ki je trenumo v f~i osnutka, evrov, Skupni stroSek priprave h letos Jese,nl, kar pnmeni, da 
je bil 74.264 evrov do kon. OPN za obeino Sv, Tomai je unata za pnpravo Programa in 
ea pnstopka pa rafunajo, da zn..sal51.500 evrov z DDV, Odloka Cas Se slabega pol leta. 
bodo morali zagotoviti Se okoli , V ObCi01 Dornava Je bil OPN 
58.000 evrov, Obeina Videm 5 spreJetjem OPN potrjen Ietos poleti, Sestrnesee· 
Je med Ietoma 2011 in 2013 za bY. . . bY • ..!I-.'["",---~------------' 
izdelavo kart poplavne in ero- 0 cine In 0 canl 
zijske nevarnosti, hidrolosko .. kriia ie niso 
hidravlieno studijo za oheino, d Y I 
LEl(, okoljsko porocilo in izde. 0 resen« 
lavo karte razredov pnplavne 
nevarnosli na Polskavi, pro
jektno dOkumentacijo ter Stro
kovno podlago za OPN odstela 
110.472 evrov, Obeina Ma~ 

sperk je za izdelavo okoljske· 
ga poroeila plaCala 26,805,60 
evrov, Obeina Podlehnik je za 
izdelavo vse potrebne doku
mentacije namenila ' 80,000 

Izdelava in sprejemanje 
OPN je dolgotrajn~ veeletni 
proces, V skladu z novo spre· 
jetiru OPN morajo obeine nato 
v roku !estih mesecev na novo ' 
definirati Program opremlja· 
nja stavbnih zemijiSe in pri· 
praviti novelacijo Odloka za 
admero komunalnega prispev· 
ka, Oba akta pntrjuje obeinski 
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oba dokumenta pripravljena 
za obravnavo in potrditev na 
obeinskem svetu, Vendar nam 
opozicijski svetniki iz stranke 
S15 obravnavo na oheinskem 
svetu onemogoeajo, Program 
in Odlok sta ie bila na dnev· 
nem redu ene izmed sej, ven
dar so ju Sl.S{)vi svetniki, ki 
iroajo v obCinskem svem veei· 
no, umaknili iz obravnave, To
rej nam 0 tern sploh Se ni bilo 
omogoeeno razpravljati, kaj 
Sele odioeati, V sklzdu z noviro 
Programom opremljanja stavb
nih zemljjsc in Odlokom 0 ad· 
meri komunalnega prispevka 
bi se dajatev komunalnega pri· 
spevlGcta naSe obt'annn:izal'a' 
za 40 odstotkov,. 

Thdi v obtinab Sv, Tomai 
in Sredisce ob Dravi vedo, da 
je sestrneseeni rok za pripra' 

vo obeh aktov ie potekel in 
da so v prekrsku, Direktorica 
uprave obeine'Sv, Tomai Zinka 
Hartman nam je pnjasnila, da 
sta dokumenta v pripravi in ju 
nameravajo potrdili do konea 
,tega leta, Po besedab direkto
rice uprave oheine SrediSee ob 
Dravi ]elke Zidarie Trstenjak 
je tudi pri njih priprava obeh 
aktov ie v pripravi, pntrdili pa 
naj bi ju v zaeetku prihodnjega 
leta. Pray tako novelacijo Pro
grama in Odloka pripravljajo v 
oheini Ormoi, kjer sicer ta eas 
niso v prekrsku, saj jiro je Mi· 
nistrstvo za irurastrukturo in 
,proSJill' ,.9dtl'.l!ilo uJlosg;vanje 
drzavnega pravilnika, 

Majda Goznlk 
Dienana Kmetec 
Patr/ella Kovaeec 

Mo/ca Zeinl/arlc 

Ceprav smo novinarji mnenja, da bi uradno posredovanim 
dokumentom lahko zaupali oziroma bi jim morali zaupati, pa 
vse bolj iJgotavljamo, da se kdaj pa kdaj tudi na informacije 
s strani uradnih organov ni moc povsem zanesti, lJJ. pripravo 
clanka smo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zaprosili ' 
za podatke, v katerih fazah je priprava OPN·jev v posameznih 
obCinah. Prejeli smo seznam vseh slbvenskih obCin in iz nje
ga povzeli podatke. Vendar se je naknadno pri pripravi clanka 
ter zbiranju informacij pri razlicnih virih izkazalo, da seznam ni 
pravilen, Na seznamu je 'navedeno, da so v obcinah Majsperk 
in Trnovska vas postopki v fazi predloga, za obcino Kidricevo 
pa celo v fazi osnuti<a, Dokument nam je bil posredovan 10. 
oktobra, ko so vse tri imenovane obcine OPN-je ze imele spre
jete. Trnovska vasje OPN potrdila maja, Majsperk in Kidricevo 
pa v sredini septembra, Ministrstvo smo na napako opozorili 
in v tem tednu so nam posredovali azuriran seznam, ob tem 
pa zapisali: .Evidenca OPN je pri nas vodena na podlagi pre
jetih analognih in digital nih verzij OPN, ki jih morajo obCine 
v skladu z zakonom poslati na tukajsnje ministrstvo z dnem 
njihove uveljavitve, Ker pa nekatere obcine teh aktov ne po
sljejo takoj, ampak jih moramo k temu ycasih pozivati, v nasi 
evidenci posledicno niso zavedeni, kljub temu, da so veljavni. 
Ministrstvo sicer spremlja tudi objave OPN v uradnih glasilih, 
a ne vodi evidence na podlagi teh objav, saj obCine pogosto 
svoje odloke objavljajo v lokalnih glasilih in ne v Uradnem listu 
RS, V prilogi posiljamo novo evidenco na danasnji dan (06, 11, 
2013), Vanjo smo uvrstili tudi obcine, ki jih navajate v vasem 
dopisu, saj smo njihove OPN·je prejeli pred krati<im (Trnovska 
Vas, Majsperk), med sprejetimi pa navajamo tudi Kidricevo, 
ceprav nam se niso poslali njihovega OPN.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pri pregledu dokumentacije za obcino Ormoz pa smo zasle
dili se drugo anomalijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
je dopis 0 prenehanju veljavnosti Programa opremljanja stavb
nih zemljisc in Odloka 0 odmeri komunalnega prispevka na ob
cino Ormoz naslovilo 21. oktobra, prepoved 0 rabi obeh aktov 
pa velja od 18. oktobra - torej je prepoved v veljavo stopila tri 
dni prej, predenje ministrstvo dokument sploh odposlalo, 
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