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OBČINA OPLOTNICA 

 

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net 

 

Datum: 9. 3. 2012 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

7. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v petek, dne 

9. 3. 2012, 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, Janez 

Gošnjak, Damjan Kvas, Janez Gumzej, Tomaţ Gorenjak,  Domen Višič in Ivan Breznik. 

 

Opravičeno odsoten: Jurij Višnar, Marjan Sadek in Maksimilijan Lešnik. 

 

Ostali odsotni: Vladimir Globovnik. 

 

Ostali prisotni: 

- Matjaţ Orter  -    ţupan Občine Oplotnica 

- Bojana Vučina -   svetovalec III 

- Irena Cehtl -  višji referent 

- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka 

- Danijela Dovnik -  računovodkinja 

- Maks Hohler  -          predsednik nadzornega odbora 

- predstavniki političnih strank 

- predstavniki lokalnih medijev 

- gost: Policijska postaja Slovenska Bistrica: pomočnik komandirja: g. Zoran Ahmetovič. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 

Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 11 svetnikov. 

 

Sklep 7.1.1/2012 

Občinski svet je sklepčen.  

 



 2 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 6. redne seje) 

Predsedujoči je  dal zapisnik 6. redne seje v razpravo in na glasovanje.  

 
 

Sklep 7.2.1/2012 

Zapisnik 6. redne seje se soglasno potrdi. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 7. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 7. redne seje. 

 

Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 7.3.1/2012 

Sprejme se dnevni red 7. redne seje. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 7. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Statut Občine Oplotnica – II. obravnava 

6. Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica – II. obravnava 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenih pogojev za celotno 

območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica – II. obravnava   

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja 

v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica 

– II. obravnava    

9. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2010 – I. in II. 

obravnava 

- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica 

za leto 2010 

- Poročilo o opravljenem nadzoru investicijskega projekta »Obnova graščine v 

Oplotnici« 

- Poročilo o opravljenem nadzoru pri posrednem proračunskem uporabniku – 

javnem zavodu Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

10. Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2012 – splošna obravnava 

11. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji Občinske uprava Občine 

Oplotnica – I. obravnava 

12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov – 

I. obravnava 

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja 

v Občini Slovenska Bistrica – poziv za razveljavitev nezakonitih določb odlokov 

14. Imenovanje predstavnika v svet območne izpostave javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti 

15. Informacije  

 Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-12/2011 
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 Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica 

v letu 2011 (gost: predstavnik Policijske postaje Slovenska Bistrica: g. 

Zoran Ahmetović) 

16. 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. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Statut Občine Oplotnica – II. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Na I. obravnavi so bili podani predlogi, ki so upoštevani v 

predlogu statuta. Spremembe in dopolnitve statuta so v predlogu  gradiva označene. Predlog 

statuta z vključenimi predlogi iz I. obravnave je obravnavala Statutarno pravna komisija. 

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog statuta obravnava in ga sprejme v predlagani 

obliki. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas. Povedal je, da 

je g. Maksimilijan Lešnik podal pisni predlog, da se v II. poglavju – naloge občine doda v 3. 

točki kot 5. alineja: »omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine – načrtuje in pospešuje 

razvoj turizma«.  Povedal je, da je komisija mnenja, da je to ustrezno urejeno v 5. členu 

statuta. 

 

Predsedujoči je dal predlagan sklep na glasovanje. 

 

 

Odlok št. 6.7/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme čistopis Statuta Občine Oplotnica. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica – II. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl.  V predlogu so upoštevani vsi predlogi, ki so bili podani na 

I. obravnavi. Predlog je obravnavala Statutarno pravna komisija, ki je predlagala še nekatere 

spremembe in dopolnitve, ki so v predlogu gradiva ţe upoštevane. Spremembe in dopolnitve 

so označene v predlogu gradiva. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas. 

 

K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je opozoril na napako v 81. členu, kjer se pod 

točko 1 popravi »osem (8) dni«, tako, da se pravilno zapiše: 

(1) Predlog odloka se pošlje članom sveta osem (8) dni  pred dnem, določenim za sejo sveta, 

na kateri bo obravnavan. 

 

Predsedujoči je dal predlagan sklep na glasovanje. 
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Odlok št. 7.7/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme čistopis Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Oplotnica. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih 

pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica – II. 

obravnava) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Med prvo in drugo obravnavo je pripravljavec odloka 

upošteval predloge občinskega sveta za moţnost postavitve vetrnih in sončnih elektrarn na 

gozdna in kmetijska zemljišča. Občinska uprava je za mnenje zaprosila tudi Ministrstvo za 

okolje in prostor, ki pa je poslalo pojasnilo, da takšna gradnja ni dopustna. 

Predlog odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in Komisija za okolje in 

prostor. Komisija za okolje in prostor je podala še dopolnitvi na odlok, in sicer se prva nanaša 

na oblikovanje večstanovanjskih objektov, druga pa na oblikovanje gospodarskih objektov. 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloţeno gradivo in v II. obravnavi sprejme 

predlagani sklep. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Obstoječi 

odlok ne bo dolgo v veljavi, saj ga bo zamenjal občinski prostorski načrt. Tudi druge občine 

bodo morale razveljaviti odloke, ker so dobile opozorilo s strani Ministrstva za okolje in 

prostor.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa na glasovanje. 

 

 

Odlok št. 8.7/2012 

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 v II. obravnavi. 

 

 

 

K 8. 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 – II. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Predlog je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija 

in Komisija za okolje in prostor. Komisija za okolje in prostor je podala še dve dopolnitvi na 

odlok, in sicer se prva nanaša na oblikovanje gospodarskih objektov, druga dopolnitev pa je 

potrebna zaradi poziva Ministrstva za okolje in prostor za razveljavitev nezakonitega člena v 

odloku. Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloţeno gradivo in v II. obravnavi 

sprejme predlagani sklep. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa na glasovanje. 
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Odlok št. 9.7/2012 

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 II. obravnavi. 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 

2010 – I. in II. obravnava: 

- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 

2010; 

- Poročilo o opravljenem nadzoru investicijskega projekta »Obnova graščine v Oplotnici« 

- Poročilo o opravljenem nadzoru pri posrednem proračunskem uporabniku – javnem 

zavodu Knjiţnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

Predsedujoči je povedal, da so 8. 4. 2011 svetniki prejeli Zaključni račun proračuna Občine 

Oplotnica za leto 2010. V tem času je Nadzorni odbor Občine Oplotnica opravil nadzor 

zaključnega računa. V prilogi so poročila o opravljenih nadzorih.  Realizacija prihodkov je 

bila v višini 3,298,023,90 €, odhodki v višini 3,452.213,38 €, zadolţevanje v višini 

271.344,09 €, višina kredita v višini 141.938,04 € in ostanek sredstev na računih na dan, 31. 

12. 2009 v višini 154.559,72 €. 

Predsedujoči je podal še poročilo o realizaciji prodaje občinskega premoţenja. V letu 2010 je 

bilo na področju premoţenjsko pravnih zadev evidentiranih 15 pravnih poslov, nekaj pravnih 

poslov pa je bilo realiziranih tudi iz preteklega obdobja. Pridobivanje in odtujevanje 

nepremičnega premoţenja se je izvajalo na podlagi letnega načrta pridobivanja ali 

razpolaganja nepremičnega premoţenja Občine Oplotnica. Letni načrt razpolaganja z 

nepremičnim premoţenje Občine Oplotnica za leto 2010, je občinski svet sprejel na redni seji 

dne, 15. 12. 2009. V letu 2010 je bilo načrtovanih 7 prodaj stavbnih zemljišč, realizirani sta 

bili dve prodaji, in sicer vrt v Čadramu v višini 7.184,80 € in zemljišče pod garaţami pri 

osnovni šoli v višini 5.322,17 €. Načrtovani sta bili dve menjavi stavbnih zemljišč, realizirane 

ni bilo nobene. Nakup stavbnih zemljišč je bilo v letu 2010 načrtovanih šest, realizirane so 

bile tri, in sicer: nakup zemljišča za zbirni center v višini 18.540,00 € in v višini 35.920,00 € 

ter nakup zemljišča za vrtec v višini 90.885,00 €. Dne 24. 6. 2010 je bila podpisana pogodba o 

podelitvi stavbne pravice Granitu d.d. Slovenska Bistrica v višini 562.937,23 € za obdobje 7 

let za izgradnjo večnamenskega prostora na Prihovi. 

 

Poročilo je podal predsednik nadzornega odbora g. Maks Hohler. Na podlagi 38. člena Statuta 

Občine Oplotnica in skladno z 8. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Oplotnica in 

v skladu z 32. členom ZLS je Nadzorni odbor Občine Oplotnica v svojem programu dela za 

leto 2011 planiral nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2010. Pri 

izvedbi nadzorov je bila nadzornemu odboru osnova zakonodaja. Namen in cilj nadzora je bil 

preveriti skladnost  finančnega poslovanja z zakoni in transparentnost, poročati o ugotovljenih 

nepravilnostih, dati priporočila in predloge. Pri nadzoru zaključnega računa za leto 2010 je bil 

podan poseben poudarek: prikazu realizacije prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, 

proračunskemu preseţku oziroma primanjkljaju, zadolţevanju Občine Oplotnica in na 

naključno izbranih postavkah, pregled izvajanja transakcij. Pri nadzoru investicijskega 

projekta Obnova graščine v Oplotnici je pregledal skladnost izvajanja investicije z 

navedenimi izhodišči in končna vrednost investicijskega projekta. Namen in cilji nadzora 
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javnega zavoda Knjiţnica Josipa Vošnjaka je bil preveriti skladnost finančnega poslovanja z 

zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, skladnost finančnega poslovanja 

s proračunom organa, popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, pravilnost vodenja 

poslovnih knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnosti in dati priporočila in predloge za 

nadaljnje poslovanje organa. 

V vseh dokončnih poročilih je nadzorni odbor navedel priporočila in predloge, ki so 

namenjeni kakovostnejšemu delu nadzorovanih oseb. Knjiţnica se na predlog poročila ni 

odzvala, ţupanov odziv pa je priloţen gradivu.  

Nadzorni odbor nima zadrţkov in daje k poročilom pozitivno mnenje. 

 

Predsedujoči je dal poročila v razpravo, predlog Odloka o zaključnem računu proračuna 

Občine Oplotnica za leto 2010 pa na glasovanje. 

 

Odlok št. 10.7/2012 

Občinske svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Oplotnica za leto 2010 v I. in v II. obravnavi. 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012 – splošna 

obravnava) 

Predsedujoči je podal izhodišča za pripravo proračuna za leto 2012. Proračun je planiran v 

višini 4.154,217 €. Poudarek je na dokončanju del na investiciji »Novogradnja vrtca 

Oplotnica«, izgradnja ceste Zlogona gora – Zlogona vas – Prihovca, določena sredstva so 

predvidena za realizacijo dveh odcepov ceste v Brezju, ki jo lani nismo mogli dokončati, 

izgradnja pločnika na Gmajni, nadaljevanje izgradnje kanalizacije na Gmajni, pričeli bomo s 

sanacijo vodohrama v naselju Fošt, planiramo poplačilo cevi za vodovod v Ulici 22. maja in v 

Prečni ulici, sanacija igralne površine oziroma nogometnega igrišča pri osnovni šoli, kjer smo 

tudi kandidirali za sredstva za šport, planiramo zadolţitev v višini 100.000,00 €, planiramo 

nakup zemljišča v Čadramu za parkirišče pri pokopališču, ki smo ga sanirali lansko leto, s 

pogodbo pa se bomo zavezali za nakup zemljišča za grobove oziroma za razširitev 

pokopališča, planiramo izgradnjo javne razsvetljav v Šolski ulici, Pobreţu in v Dobriški vasi, 

ne bomo dvignili cen komunalnih storitev in pomoči na domu in šola v naravi bo za naše 

otroke še naprej brezplačna. 

 

Na področju druţbenih in društvenih dejavnosti je predstavila plan za leto 2012 ga. Irena 

Cehtl, na področju okolja pa ga. Bojana Vučina. 

 

Poročila podajo tudi predsedniki komisij občinskega sveta. 

 

Sklep št. 10.7.1/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica v splošni razpravi sprejme sklep, da se nadaljuje 

postopek sprejemanja predloga proračuna Občine Oplotnica za leto 2012. 
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K 11. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji Občinske 

uprave Občine Oplotnica – I. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Temeljni cilj predloga sprememb je uskladitev odloka z 

veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter uskladitev besedila odloka z dejanskim 

stanjem.  

19. člen določa, da mora tajnik občine imeti V. stopnjo izobrazbe, kar pa je v neskladju z 

zakonskimi in podzakonskimi predpisi.  

S spremembami odloka se odpravljajo nekatere tehnične pomanjkljivosti in nepravilno 

navajanje določenih dejstev.  

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep št. 7.11.1/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah Odloka o organizaciji 

Občinske uprave Občine Oplotnica v predloženem besedilu, v I. obravnavi. 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in 

imenovanju vaških odborov) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. V 66. členu Statut Občine Oplotnica določa, da občinski 

svet z odlokom ustanovi vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa, zaradi zagotovitve 

sodelovanja pri opravljanju javnih zadev v občini. Z  odlokom določi organizacijo in način 

dela vaških odborov ter da člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinski svet Občine Oplotnica. Predloge za 

imenovanje članov vaških odborov podajo občani iz območja vaške skupnosti z javnim 

pozivom. 

Spremenjena določba 2. odstavka 66. člena statuta pa pogojuje tudi spremembo 1. odstavka 5. 

člena odloka. Odlok se s spremembo odloka usklajuje z določbami statuta kot višjega akta 

občine. 

Predlog odloka je obravnavala Statutarno pravna komisija, ki predlaga občinskemu svetu, da 

predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov sprejme v 

predlagani vsebini. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo in na glasovanje. 

 

 

Sklep št. 7.12.1/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in 

imenovanju vaških odborov, v I. obravnavai. 

 

 

 

K 13. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih 

pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli 

poziv za razveljavitev nezakonitih določb odloka. Ministrstvo navaja, da je pri opravljanju 

nadzora nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov  občin ugotovilo, da je Odlok o 

spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini 

Slovenska Bistrica nezakonit in zato tudi neustaven.  
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Stališče ministrstva je, da se s predmetnim 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 sluţbe, ki ju zakon ne 

predvideva in ne daje pooblastil. V odloku je potrebno sporno določbo razveljaviti ter objaviti 

v uradnem glasilu ter ministrstvo za okolje in prostor o tem obvestiti. 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloţeno gradivo in sprejme predlagani sklep. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. 

 

Predsedujoči je dal predlagan sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep št. 7.13.1/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, da se 2. člen Odloka o spremembah in 

dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska 

Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 18/05), ki se nanaša na dosedanji 

5. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna 

naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 

16/93) razveljavi in objavi v uradnem glasilu.  

 

 

 

 

K 14. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet območne izpostave javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Po sklepu občinskega sveta je bil za predstavnika Občine 

Oplotnica v svetu Območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti imenovan g. 

Avgust Leskovar, ki je Občino Oplotnica zastopal v mandatnem obdobju štirih let. Ker se je 

večini svetov območnih izpostav JSKD štiriletni mandat iztekel ali se bo iztekel v kratkem, 

bomo v skladu z novim Pravilnikom o ustanovitvi svetov območnih izpostav JSKD, ki ga je 

nadzorni svet sklada sprejel na svoji tretji seji 10. 5. 2011, na novo imenovali svete vseh 59 

območnih izpostav JSKD. 

Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD, na predlog samoupravnih lokalnih 

skupnosti z območja izpostave. Občina naj predlaga samo toliko kandidatov, kot jih določa 

ugotovitveni sklep. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo JSKD na 

korespondenčni seji in predlaga občinskemu svetu, da v svet Območne izpostave javnega 

sklada za kulturne dejavnosti imenuje g. Avgusta Leskovarja, stanujočega Zlogona Gora 4, 

Oplotnica. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 

Janez Gumzej. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

 

Sklep št. 7.14.1/2012 

Za predstavnika Občine Oplotnica v Svetu Območne izpostave javnega sklada za 

kulturne dejavnosti se imenuje Avgust Leskovar, stanujoč Zlogona gora 4, Oplotnica. 
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K 15. točki dnevnega reda (Informacije – Poročilo o delovanju VŠD za obdobje 1-12/2011 

in Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica v letu 2011) 

Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-12/2011 je podal predsedujoči. V letu 2011 je 

bilo za najem Večnamenske športne dvorane Milenij v Oplotnici izdanih računov v višini 

9.778,76 €. Koriščenje klubov je bilo za 7.093,52 €. Prihodkov na osnovi plačil je bilo v istem 

obdobju v višini 9.204,30 €. Plačanih stroškov za obratovanje skupaj s plačo čistilke je bilo v 

tem obdobju 55.157,45 €. 

 

Informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica v letu 2011 je podal 

predstavnik Policijske postaje Slovenska Bistrica g. Zoran Ahmetović. Stanje varnosti na 

območju Občine Oplotnica v letu 2011 ocenjujejo kot ugodno, saj so realizirali zastavljene 

cilje in naloge, prav tako ne beleţijo odmevnejših in izstopajočih negativnih pojavov. Policisti 

policijske postaje Slovenska Bistrica si bodo prizadevali, da bi s trendom ugodnih varnostnih 

razmer nadaljevali oziroma jih skušali izboljšati. 

 

 

 

K 16. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

K razpravi se je prijavil g. Damjan Kvas, ki je vprašal kako daleč je rešen postopek na javni 

poti parcelna št. 393, k. o. Zlogona gora, kjer je  zagrajena pešpot (javno dobro) in je trenutno 

zelo ozka. Na terenu je bil tudi inšpektor. 

Podal je še pobudo za popravilo table – kozolca na Straţi pri Oplotnici. 

 

Gospa Bojana Vučina mu je odgovorila, da je zadevo obravnavala  Komisija za premoţenje. 

Zadeva je tudi v inšpekcijskem postopku. Kršitelj  je bil tudi na zagovoru pri inšpektorju. 

Inšpektor bo kršitelju vročil odločbo s katero mu bo naloţeno, da ograjo odstrani. 

 

Predsedujoči mu je odgovoril, da je sanacija table na Straţi pri Oplotnici bila izvedena, 

vendar neuspešno. 

 

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak in podal pobudo za sanacijo plazu na cesti Straţa – 

Zlogona Gora – Okoška vas (pribliţno 30 m naprej od gostilni Pem). 

Opozoril je še na nevarni odsek na cesti Koritno – Boţje pri Tajnikarju. 

 

Gospod Alojz Leskovar je podal pobudo oziroma priporočilo, da bi se svetniki in delavci 

občinske uprave bolj udeleţevali proslav in prireditev ob drţavnih praznikih. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.40  uri. 

 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Ţupan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                         Matjaţ Orter 

 

 


