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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: 10. 3. 2014 
Ura:     17.00 
 
 

Z A P I S N I K 
 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v 
ponedeljek, dne 10. 3. 2014, 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, Vladimir Globovnik, Damjan Kvas, Ivan 
Breznik, Maksimilijan Lešnik, Marjan Sadek, Janez Gošnjak, Jurij Kamenik in Karmen Sadek 
Pučnik. 
 
Opravičeno odsoten:  Jure Višnar, Domen Višič, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar. 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Vučina -   višji svetovalec III 
- Branka Potočnik Trdin - strokovni sodelavec VI 
- Danijela Dovnik  - višji svetovalec III 
- Irena Cehtl -  svetovalec II 
- Maks Hohler  -          predsednik nadzornega odbora 
- predstavniki lokalnih medijev 
 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 11 svetnikov. 
 
Sklep 17.1.1/2014 
Občinski svet je sklepčen.  
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 16. redne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 16. redne seje v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 17.2.1/2014 
Zapisnik 16. redne seje  se soglasno potrdi. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 17. redne seje) 
Predsedujoči je predstavil dnevni red 17. redne seje. Nato je dal predlagani dnevni red v 
razpravo in na glasovanje. 
 
Sklep 17.3.1/2014 
Sprejme se  dnevni red 17. redne seje. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
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 

 
 
 
K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude) 
Predsedujoči je povedal, da je bilo nekaj odgovorov na vprašanja in pobude podanih že na 
prejšnji seji. V gradivu so dobili naslednje odgovore: 
- posredovani dopisi za spremembo delovnega časa pošte Oplotnica, in sicer v letu 2012, 

2013 in 2014, 
- zemljiški izpisek iz katerega je razvidno, da je lastnik Večnamenskega objekta na Prihovi 

Občina Oplotnica, 
- znesek prejetih sredstev za neurje v lanskem letu (46.233,15 €), 
- sanacijo mostu v Koritnem je v celoti plačala Občina Oplotnica, 
- dejanska vrednost investicije izgradnja vrtca v višini 1,496.156,78 €, zunanja ureditev 

vrtca pa 107.213,86 €. 
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K 5. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2014 – 
splošna razprava) 
Poročilo je podal predsedujoči. Proračun za leto 2014 je javno objavljen,  prejeli pa so ga tudi 
vsi svetniki. Predstavil je izhodišča. Prihodkov načrtujemo za približno 7,7 milijonov evrov, 
od tega 4,8 milijona evrov za sofinanciranje evropskih projektov. Odhodkov pa bo za okrog 
7,9 milijonov evrov. Proračun Občine Oplotnica za leto 2014 je nadaljevanje proračuna iz leta 
2013 oziroma nadaljevanje investicij za katera smo pridobili sredstva v lanskem letu. 
 
Prioritetno je potrebno končati investicije v teku za katera smo pridobili nepovratna sredstva, 
in sicer za obnovo grajskega kompleksa v višini 651.000,00 € in za obnovo Zdravstvenega 
doma v višini 204.000,00 €. Rok za dokončanje del na Zdravstvenem domu je do konca 
meseca maja 2014, rok za dokončanje del za ureditev grajskega kompleksa  je predviden do 
konca meseca avgusta 2014. 
Predvideno je tudi asfaltiranje po 23. Členu ZFO, in sicer se bodo asfaltirali odseki: 
-     Brezje pri tovarni Sadek,  
- Brezje od Tajherja – Brečko – do meje z Zlakovo 
- Koritno: od Kavzeka do Bogatina. 
 
Letos bomo opravili tudi nakup zemljišča v Čadramu za potrebe pokopališča Čadram. 
Planiramo še ureditev enega oddelek vrtca v nadstropju novega vrtca, ker se je vpis v šolo 
povečal, tako da se oddelek vrtca iz šole preseli v novi vrtec. 
Planiramo sanacijo mostov pri Štefaneju na Partizanski cesti v Oplotnici in plačilo že 
zgrajenega mosta v Markečici. Most pri Štefaneju imamo trenutno v brezplačnem najemu od 
vojske. Tukaj tudi pričakujemo sofinanciranje s strani države. 
Plan vodooskrbe se dopolni z ureditvijo vodovoda v naselju Brezje pri Oplotnici. 
 
Poročila so podali še predsedniki komisij.  
Predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije g. Franc 
Fideršek je povedal, da je komisija obravnavala predloga proračuna. Na komisiji so 
predlagali, da se uredi vodovod v Brezju pri Oplotnici, čeprav je to planirano v projektu 
oskrbe s pitno vodo. Ker pa ni realno za pričakovati, da bo do realizacije prišlo že letos, so 
ureditev vodovoda predlagali v proračunu za leto 2014. Komisija je tudi predlagala 
sofinanciranje malih čistilnih naprav za tista gospodinjstva, ki nimajo možnosti priklopa na 
generalno čistilno napravo. Komisija je predlagala, da se za projekt izgradnje primarnega in 
sekundarnega kanalizacijskega sistema ter čistilne naprave  pridobi projektna dokumentacija 
in gradbeno dovoljenje. 
 
Predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja g. Alojz Leskovar je povedal, da je komisija 
obravnavala predlog proračuna. Sprejela je sklep, da se strinja s predlaganim planiranjem na 
področju priznanj in  predlaga Občinskemu svetu, da ga  potrdi v predlagani obliki. 
 
 
Predsednik Komisije za gospodarstvo in turizem g. Maksimilijan  Lešnik je povedal, da je 
komisija obravnavala predlog proračuna in nanj ni imela pripomb. Komisija tudi predlaga, da 
se  uredi način porabe koncesijskih dajatev za lovstvo. 
Komisija se strinja s predlaganim planiranjem na področju gospodarstva in turizma in 
predlaga Občinskemu svetu, da o predlogu proračuna za leto 2014 razpravlja ter ga potrdi v 
predlagani obliki. 
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Zaradi odsotnosti predsednika komisije za družbene in društvene dejavnosti je poročilo 
podala ga. Irena Cehtl. Komisija se strinja s predlaganim planiranjem na področju družbenih 
in društvenih dejavnosti in predlaga Občinskemu svetu, da o predlogu proračuna za leto 2014 
razpravlja ter ga potrdi v predlagani obliki. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
 
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je na podlagi 92. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Oplotnica  podal stališča in predloge  svetnikov SDS v splošni 
razpravi k predlogu proračuna za leto 2014: 

• na transferskih prihodkih 741 (Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev 
proračuna Evropske unije) je predviden znesek v višini 3.819.919,00 €. V načrtu 
razvojnih programov za leto 2014 pa je predviden znesek v višini 3.714.347,00 €. 
Zakaj je prišlo do različnih vrednosti sredstev. Za prejetje teh sredstev s strani 
Evropske unije morajo biti v predlogu proračuna predvidena lastna sredstva iz 
občinskega proračuna. Zakaj predlog proračuna ne predvideva lastnih sredstev. 
Predlagamo da se v predlogu proračuna predvidijo lastna sredstva. 

• Na koliko let je predvidena dolgoročna zadolžitev občine in na koliko let bodo najeti 
krediti pri javnih skladih. 

• Na postavki javna dela (Varstvo kulturne dediščine in JD za turizem so na obeh 
postavkah predvidena sredstva v višini 15.159,00 € - skupaj 30.318,00 €) in 
predvidena VI. stopnja izobrazbe. Ker so planirana prejeta sredstva iz javnih skladov v 
višini 16.000,00 € predlagamo, da se za predvidena dela predpiše nižja izobrazba, kar 
pomeni nižji strošek.  Prav tako predlagamo, da se prerazporedi program javnih del na 
okolje in prostor, kjer bi delavca opravljala naloge pomoč občanom na komunalnem in 
cestnem področju ter urejanju okolja. 

• Za kakšne namen so planirana sredstva na postavki Peskolom Brinjeva gora v višini 
5.000,00 €. 

• Na postavki 704700 (Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda) so planirani prihodki v višini 95.000,00 €. Predvidena investicija na 
področju kanalizacije (0043150) je planirana v višini 28.000,00 €. Za kateri namen se 
bodo porabili ostali predvideni prihodki. 

• Na postavki sanacija mostov (0043140) je potrebno prikazati kakšna je bila finančna 
vrednost sanacije mostu Markečica – Drage, ter koliko je že bilo plačano v letu 2013 
in koliko je še potrebno planirati za plačilo v letu 2014. Prikazati je potrebno planirano 
finančno vrednost sanacije mostu na Partizanski cesti 115, ter kakšen most bo zgrajen. 
Ali je za sanacijo mostu narejena dokumentacija, ali so za ta most odobrena sredstva 
iz države ali evropske unije. 

• Na postavki 0043300 (Investicijsko vzdrževanje krajevnih cest) je planirano premalo 
sredstev (13.000,00 €). V planu predloga proračuna je zapisano, da je del sredstev 
namenjeno plačilu že opravljenih del. Kakšna je vrednost posameznih opravljenih del 
in koliko od teh sredstev je že porabljeno. Koliko sredstev ostane za sanacijo odseka 
na LC 440261 med Sadekom in Oblonškom in koliko je ovrednotena ta investicija in 
katera dela so predvidena. 

• Sanacija plazu (0043111) Zgornje Grušovje predvideva sredstva za dela, katera so že 
opravljena. Kolikšna je vrednost izvedenih del, ter koliko je že bilo plačano v letu 
2013. Ali je pri sanaciji plazu sodelovala Komisija za okolje in prostor in ali je za 
sanacijo plazu narejena kakšna dokumentacija in kdo jo je naredil. 
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• Investicije v vodovod (0041230). Potrebno je določiti vrstni red, ter finančno 
ovrednotiti posamezne investicije. Vrstni red in finančno ovrednotenje naj pripravi 
občinska uprava skupaj z upravljavcem vodovodnega sistema v sodelovanju  s 
komisijo za okolje in prostor. 

• Na postavki zbirni center (0041340) se planirajo sredstva v višini 13.080,00 €. Za 
kakšen namen se bodo porabila sredstva. Potrebno je sanirati poškodbe v okolici 
zbirnega centra, ki so nastale v neurju 2012 in v zimi 2014. Prav tako je potrebno 
prebarvati bivalni kontejner v samem zbirnem centru. Obvezno je potrebno postaviti 
nadzorni video sistem za varovanje objekta. 

• Investicija izgradnje fekalne kanalizacije (0043150) Gmajna – Markečica Drage. 
Kakšna je vrednost investicije, ki je bila opravljena v letu 2013 in koliko je bilo 
plačano v letu 2013, koliko je še potrebno plačati v letu 2014. 

• Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (0043600). V predlogu proračuna za 
asfaltiranje cest so napisane samo številke odsekov cest. Zapisati je potrebno celotno 
ime cest katere so predviden za asfaltiranje. Skupaj s Komisijo za okolje in prostor je 
potrebno določiti dolžino odsekov in jih posamezno ovrednotiti. 

• Glede na vse pogostejše naravne ujme, ki so v preteklosti že povzročile mnogo škode 
na komunalni in cestni infrastrukturi ter objektih občanov ob potoku Oplotniščica je 
potrebno strugo potoka poglobiti od zgornjega mostu do konca naselja Oplotnica.  
Že v lanskem letu 2013 je bilo obljubljeno s strani župana, da se bo struga poglobila. 
Do realizacije obljube ni prišlo, zato predlagamo, da se poglobitev struge Oplotniščica 
zapiše v predlog proračuna. V predlogu proračuna je potrebno obvezno planirati lastna 
sredstva, katera bodo potrebna za sofinanciranje sanacije potoka.  

• Rekonstrukcija javne razsvetljave (0041130). Predlagam, da se razširi javna 
razsvetljava proti Zbirnemu centru kosovnih odpadkov. Prav tako predlagam, da se 
uredi razširitev javne razsvetljave na cesti od šole do konca naselja Lačne gore. 

• Že več let je bilo planirano v proračunih, da se zgradijo tribune ob športnem igrišču v 
Oplotnici. Do izgradnje ni prišlo, zato predlagamo, da se v predlogu proračuna 
planirajo sredstva za izgradnjo tribun v letu 2014. 

• Predlagamo, da se uredi avtobusno postajališče Ugovec in Čadram, kot je že urejeno 
na Straži. 

• Predlagamo, da se uredijo športna igrišča v Malahorni in Ugovcu. 
Za vse naštete predloge naj se pripravi popis del in finančno ovrednoti. 
• V predlogu proračuna je razvidno, da so določena dela že bila opravljena v letu 2013 

in niso bila plačan. V predlogu proračuna za leto 2014 je potrebno predstaviti 
obremenitev za plačilo že izvedenih del. 

• Predlagamo, da se pripravi izračun o zadolžitvi Občine Oplotnica na dan 31. 12. 2013. 
Izračun naj zajema glavnico vseh najetih kreditov, izračun pripadajočih obresti do 
izplačila kreditov po obrestni meri + EURIBOR na dan 31. 12. 2013. Prav tako je 
potrebno prikazati vse obveznosti do zadnjega obroka, ki jih ima Občina Oplotnica do 
zgrajenega objekta na Prihovi, za katerega je občina sklenila stavbno pravico do 
Granita d.d. 

 
 
K razpravi se je prijavila ga. Karmen Sadek Pučnik, ki je predlagala, da se dopolni letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Oplotnica, z zamenjavo 
zemljišča v Dobravi s parc. št. 751/3 k.o. Zgornje Grušovje, ki je v lasti Kmetijske zadruge 
Slovenska Bistrica in za katerega si vaška skupnost že vrsto let prizadeva urediti otroško 
igrišče. Zemljišče bi se zamenjalo z delom stavbe v Ulici Pohorskega bataljona  v Oplotnici 
katere del že pripada Kmetijski zadrugi Slovenska Bistrica. 



 6 

K razpravi se je prijavil g. Damjan Kvas, ki je predlagal, da se v predlog predpisov Občine 
Oplotnica vključijo  spremembe in dopolnitve odloka, ki urejajo pristojnosti in pooblastila za 
ukrepanje občinskega inšpektorja, saj se je v preteklem letu pokazalo, da ima inšpektor 
premalo pooblastil za ukrepanje na javnem dobru. 
 
Predsedujoči je povedal, da bo občinska uprava predloge poskušala upoštevati in vključiti v 
proračun. 
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 
 
Sklep 17.5.1/2014 
Občinski svet Občine Oplotnica v splošni razpravi sprejme sklep, da se nadaljuje 
postopek sprejemanja predloga proračuna Občine Oplotnica za leto 2014. 
 
 
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je želel uveljavljati svoj glas. Na podlagi 
92. člena, 5. odstavka Poslovnika Občine Oplotnica svetniška skupina SDS meni, da predlog 
ni ustrezna podlaga za javno razpravo. Zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme stališča in 
predloge podane v splošni razpravi ter zahtevajo, da župan v roku sedem dni predloži 
občinskemu svetu popravljen predlog proračuna za leto 2014  z obrazložitvijo, kako so 
stališča in predlogi sveta v njem upoštevani. 
 
Predsedujoči je dal predlog g. Globovnika na glasovanje. 
 
Sklep 17.5.2/2014 
Predlagan sklep ni bil sprejet. ZA so glasovali 4 svetniki. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep, da se nadaljuje postopek sprejemanja predloga 
proračuna Občine Oplotnica za leto 2014 še enkrat na glasovanje. 
 
 
Sklep 17.5.1/2014 
Občinski svet Občine Oplotnica v splošni razpravi sprejme sklep, da se nadaljuje 
postopek sprejemanja predloga proračuna Občine Oplotnica za leto 2014. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda (Imenovanje novega člana Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ter imenovanje novega člana in predsednika Komisije za kmetijstvo, 
gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo) 
Poročilo je podal predsedujoči in povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja morala določiti zamenjavo člana za g. Gumzeja. Predlog komisije je usklajen s 
stališčem odbora SLS Oplotnica, ki ga je občina prejela dne, 27. 1. 2014. 
 
Na podlagi 58. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 
35/12) ki določa, da  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  predlaga 
kandidate za člane delovnih teles sveta in pripravi predlog za imenovanje novih članov. 
Komisija se je v skladu z zgoraj navedenim členom poslovnika sestala dne, 26. 2. 2014 in 
sprejela  predlog, da se  za predsednico  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter za članico Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo 
imenuje ga. Karmen Sadek Pučnik, za predsednika Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
veterino, lovstvo in ribištvo pa Marjana Dečar.  
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Sklep 17.6.1/2014 
Občinski svet Občine Oplotnica potrdi predlog, da se za predsednico  Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter za članico Komisije za kmetijstvo, 
gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo imenuje ga. Karmen Sadek Pučnik, za 
predsednika Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo pa 
Marjana Dečar. 
 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda (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) 
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. S strani Upravne enote Slovenska Bistrica smo prejeli 
dopis v katerem nas prosijo za razlago 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev z celotno območje Občine Slovenska Bistrica za 
območje Občine Oplotnica. Na podlagi 75. člena Statuta Občine Oplotnica je občinski svet 
pristojen za sprejem stališč, priporočil, obveznih razlag določb statuta občine in drugih 
splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine. 
V 7. členu odloka je v drugi alineji točke j. opredeljeno, da se lahko na I. in II. kmetijskem 
zemljišču gradijo vsi kmetijski objekti, ki pa so lahko oddaljeni največ 20 m od obstoječih 
objektov kmetije, kjer se prebiva. Glede na to, da je možno alinejo tolmačiti na različne 
načine, je potrebno podati razlago, kaj se šteje za obstoječe objekte kmetije, kjer se prebiva. 
 
Predsedujoči je dal predlog obvezne razlage v razpravo  na glasovanje. 
 
 
Sklep št. 17.7.1/2014 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme obvezno razlago 7. člena Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za 
celotno območje občine Slovenska Bistrica za območje občine Oplotnica z naslednjo 
vsebino: 
»Pod obstoječe objekte kmetije, kjer se prebiva, se štejejo vsi obstoječi objekti znotraj 
območja kmetije, če je eden od teh objektov stanovanjski objekt, v katerem prebiva 
nosilec kmetijske dejavnosti. Kot merilo oddaljenost štejemo najmanjšo razdaljo med 
najbližjim od obstoječih objektov kmetije in načrtovanim objektom, pri čemer ta ne sme 
presegati 20 m. Upoštevanje tega pogoja mora biti utemeljeno v prikazu lege 
načrtovanega objekta na zemljišču in opisano v lokacijskih podatkih vodilne mape (opis 
usklajenosti s prostorskimi akti). 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda (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.) 
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Poročilo je podal predsedujoči.  
 
V letu 2013 je bilo za najem Večnamenske športne dvorane Milenij izdanih računov v višini 
9.657,62 €. Koriščenja klubov je bilo za 8.467,74 €, brezplačnega najema pa za 551,86 €. 
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica je koristila dvorano za 34.700,40 €. Plačani 
stroški za obratovanje skupaj s plačo čistilke je bilo za 45.145,86 €. Prihodkov pa je bilo v 
višini 8.537,06 €. 
 
Za Večnamenski prostor na Prihovi je bilo v letu 2013 izdanih računov za 3.677,94 €, 
plačanih v višini 3.677,94 €, materialnih stroškov pa ja bilo v višini 9.914, 44 €. 
 
V Kulturno turističnem centru Oplotnica je bilo v letu 2013 izdanih računov v višini 663,83 €, 
planiranih v višini 663,83 €, materialni stroški pa v višini 8.838,96 € (brez stroškov delovanja 
občinske uprave). 
 
V graščini je bilo v letu 2013 izdanih računov v višini 1.752,50 €, plačanih za 1.752,50 €, 
materialni stroški graščine in glasbene šole pa so bili v višini 17.564,92 €. 
 
Občinski svet je seznanil s sklepom o začasnem zadrževanju izvrševanja proračuna, ki ga je 
sprejel 16. 12. 2013. 
Predsedujoči je občinskemu svetu pojasnil, da od 1. 3. 2014, dalje funkcijo župana Občine 
Oplotnica opravlja nepoklicno, ker se je s tem datumom zaposlil na Zavarovalnici Maribor. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 
 
Gospod Maksimilijan Lešnik je podal pobudo, da bi se zapisniki komisij občinskega sveta 
pripravili  najkasneje v sedmih dneh po seji komisije. 
 
Gospod Franc Fideršek je podal pobudo, da bi se na parkirišču pred poslovnim centrom 
(Pošta, Zdravstveni dom, Lekarna, Banka) uredila plava cona oziroma, da se parkiranje 
časovno omeji, saj je v prometni konici tukaj zelo težko parkirati. Podobno pobudo je pred 
leti podal tudi svetnik g. Vladimir Globovnik. V bližini tega parkirišča je večje parkirišče pri 
VŠD Milenij tako, da lahko občani uporabljajo tudi to parkirišče. Prav tako predlaga, da 
spremenimo lokacijo zabojnikov, saj zdajšnja lokacija pred stavbo ni ustrezna. 
 
Gospod Ivan Breznik je vprašal, kdaj se bo odstranila cev na Grajski cesti oziroma kdaj se bo 
uredilo odvodnjavanje. 
 
Gospod Vladimir Globovnik je vprašal, kdaj se bo začela vzdrževati Večnamenska športna 
dvorana Milenj, saj je trenutno v zelo slabem stanju. Predlagal je, da občina poskrbi za nujna 
vzdrževalna dela. 
 
Gospod Alojz Leskovar se je zahvalil gasilcem in predstavnikom občine za hitro ukrepanje  
pri odpravi posledic po žledu. 
 
Predsedujoči je  podal naslednje odgovore: 

• zapisniki komisij se bodo pripravili v sedmih dneh in se posredovali predsedniku 
komisije; 
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• glede ureditve plave cone na parkirišču pred poslovnim centrom bomo še proučili, 
zabojnike pa bomo prestavili na drugo lokacijo; 

• cev na Grajski cesti v Oplotnici bomo odstranili in odvodnjavanje rešili na drugačen 
način; 

• na VŠD Milenij smo opravili že  veliko ogledov in ponudili so že kar nekaj rešitev 
glede odprave zamakanja sten. Glede vandalizma v VŠD Milenij bomo rešili tako, da 
se bo občina pogodbeno dogovorila z Miranom Vodovnikom, ki ima v dvorani v 
najemu prostore za  fitnes. 

 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18. uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin                         Matjaž Orter 
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