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V A B I L O 
 

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica 
s k l i c u j e m 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki bo v ponedeljek, 
10. marca 2014, ob 17. uri 

v sejni sobi Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje 
3. Določitev dnevnega reda 17. redne seje 
4. Odgovori na vprašanja in  pobude 
5. Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2014 – splošna razprava 
6. Imenovanje novega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter 

imenovanje novega člana in predsednika Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, 
lovstvo in ribištvo 

7. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju 
prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slov. Bistrica za območje 
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 21/2012 z dne, 19. 3. 2012) 

8. Informacije  
            -  poročilo o delovanju večnamenske športne dvorane za obdobje 1-12/2013 
            -  poročilo o delovanju večnamenskega prostora na Prihovi za obdobje 1-12/2013 
            -  poročilo o delovanju KTC za obdobje 1-12/2013 
            -  poročilo o delovanju graščine in glasbene šole za obdobje 1-12/2013 

-  sklep o začasnem zadrževanju izvrševanja proračuna 
9. Vprašanja in pobude 

 
 

  Župan Občine Oplotnica 
         Matjaž Orter 
 
 
Prilagamo gradivo za: 
2., 4., 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda.  
 
Gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Oplotnica je tudi na spletni strani Občine 
Oplotnica: www.oplotnica.si. 
 
Vabljeni: 

- svetniki Občine Oplotnica, 
- predstavniki lokalnih medijev, 
- predstavniki političnih strank. 

http://www.oplotnica.si/�
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