
Potrjen zapisnik 7. dopisne seje OS 1 

 

 
 

OBČINA OPLOTNICA 

 

O b č i n s k i   s v e t 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

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

 

Številka: 9000-4/2021- 

Datum: 14. 4. 2021 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

7.  dopisne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je potekala od ponedeljka, 12. aprila 

2021 do srede, 14. aprila 2021 do 15. ure. 

Dopisna seja je bila sklicana v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Oplotnica (UGSO, št. 53/15) in na podlagi sklepa št. 7.7.1/2020, ki ga je  Občinski svet 

Občine Oplotnica sprejel dne, 26. 3. 2020, ki določa, da Občinski svet Občine Oplotnica  v 

izrednih razmerah (koronavirus) opravlja svoje delo na dopisnih sejah. Predlog sklepa 

(glasovnica), ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če se je za sklep v določenem roku 

opredelila večina oddanih glasov. 

 

 

RAZLOG ZA SKLIC: 

Zaradi preprečitve širjenja okužb z novim korona virusom, se sklicuje dopisna seja 

Občinskega sveta Občine Oplotnica. 

Občinski svet Občine Oplotnica  v izrednih razmerah (koronavirus) opravlja svoje delo na 

dopisnih sejah. Predlog sklepa (glasovnica), ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če se je 

za sklep v določenem roku opredelila večina oddanih glasov. 

 

 

Sejo je sklical župan Občine Oplotnica g. Matjaž Orter. Za sejo je bil predlagan naslednji 

dnevni red: 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola 

Pohorskega bataljona Oplotnica 

2. Predlog potrditve zaprte liste kandidatov Razvojnega sveta regije (RSR) Podravje za 

programsko obdobje 2021-2027 

3. Predlog odloka o prvih spremembah in dopolnitvah OPN Občine Oplotnica (1 SD 

OPN) – I. obravnava 

4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1004/1, 

1004/2 in 1004/3 k.o. Brezje pri Oplotnici 
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5. Informacije 

 Poročilo o delovanju Večnamenske športne dvorane za obdobje 1-

12/2020 

 Poročilo o delovanju Večnamenskega prostora na Prihovi za leto 2020 

 Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica za leto 2020 

 

V 7. dopisni seji je sodelovalo 14 članov občinskega sveta, 1 član na seji ni sodeloval. 

Pravočasno je prispelo  14 glasovnic. 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda 

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica) 

Članom sveta zavoda Osnovna šola Pohorskega Bataljona Oplotnica poteče mandat 23. 5. 

2021. Svet zavoda je prejel sklep, da se pozove Občinska sveta občin Oplotnica in Slovenska 

Bistrica, da v skladu z določili Odloka o ustanovitvi JZ Osnovna šola Pohorskega Bataljona 

Oplotnica imenujeta svoje predstavnike v svet zavoda Osnovna šola Pohorskega Bataljona 

Oplotnica. Občina Oplotnica ima dva predstavnika.  

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Oplotnica je na dopisni seji 

sprejela sklep, da  se na spletni strani Občine Oplotnica objavi Poziv političnim strankam, 

zastopanim v Občinskem svetu Občine Oplotnica, da  pošljejo svoje predloge kandidatov za 

predstavnika v svetu zavoda Osnovna šola Pohorskega Bataljona Oplotnica. 

Poziv je bil na spletni strani objavljen od 22. 3. 2021. Pisne predloge, z osnovnimi podatki o 

kandidatih in izjave, da soglašajo s kandidaturo je bilo potrebno podati  vključno  do petka 26. 

3. 2021. Na ta poziv nismo dobili nobenega predloga kandidatov zato predlagamo 

občinskemu svetu, da v svet javnega zavoda Osnovna šola Pohorskega Bataljona Oplotnica 

imenuje predlagana predstavnika Občine Oplotnica. 

 

 

Sklep št. 7D.1.1./2021 

Občinski svet občine Oplotnica za predstavnika Občine v svet javnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega Bataljona Oplotnica imenuje: 

1. Aleša Hrena, direktorja OU Občine Oplotnica in 
2. Silvo Višič, univ. dipl. ekonomistko 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Predlog potrditve zaprte liste kandidatov Razvojnega sveta regije 

(RSR) Podravje za programsko obdobje 2021-2027) 

Z letom 2021 je Razvojni svet regije prešel v novo programsko obdobje 2021-2027. V skladu 

z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) in Poslovnikom o delu 

Razvojnega sveta regije Podravje, je potrebno ponovno imenovati člane Razvojnega sveta 

regije Podravje (RSR). Mandat članov Razvojnega sveta regije, v skladu z 11. členom 

Poslovnika o delu RSR Podravje, traja do konca programskega obdobja. 

Svet podravske regije je tako na svoji 54. dopisni seji z dne 30.11.2020 sprejel sklep o 

pričetku kandidacijskega postopka za imenovanje članov RSR ter potrdil skupno število 

članov RSR. Glede na to, da je v RSR 10 predstavnikov občin, se župani občin, ki sestavljajo 

posamezne Upravne enote, dogovorijo za imenovanje predstavnika (župana) upravne enote. 

Svet Podravske regije je na 41. redni seji, z dne 29. 1. 2021, potrdil zaprto Listo kandidatov za 

člane Razvojnega sveta regije za novo programsko obdobje. Zaprta lista kandidatov za člane 
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Razvojnega sveta regije mora biti, v skladu z ZSRR, obravnavana in potrjena tudi na 

občinskih oz. mestnih svetih občin Podravja. Člani Razvojnega svet regije so potrjeni, če je za 

zaprto listo kandidatov glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in 

prebivalcev vseh občin v regiji. 

 

Sklep št. 7D.2.1./2021 

Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji  7. dopisni seji z dne, 14. 4. 2021 obravnaval 

in potrdil Zaprto listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v 

programskem obdobju 2021 – 2027. 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Predlog odloka o prvih spremembah in dopolnitvah OPN Občine 

Oplotnica (1 SD OPN) – I. obravnava 

S tem odlokom se sprejmejo prve spremembe in dopolnitve odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Oplotnice (Uradni list RS 26/2015, Uradno glasilo slovenskih občin 68/2015-

tehnični popravek)-v nadaljevanju 1.SD OPN. Predmet  1. SD  OPN je opredelitev  in širitev 

območja za mirno proizvodno obrt Kamenik kot širitev naselja Oplotnica ter opredelitev  

nepozidanih stavbnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe A  kot kmetijsko zemljišče, 

ki  je omilitveni ukrep za poseg na najboljše kmetijsko zemljišče. 1. SD OPN obsegajo 

spremembe in dopolnitve  tekstualnega in grafičnega dela odloka o OPN. 

 

Sklep št. 7D.3.1./2021 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah 

OPN v I. obravnavi. 

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 

parc. št. 1004/1, 1004/2 in 1004/3 k.o. Brezje pri Oplotnici) 

Občinskemu svetu Občine Oplotnica se predlaga ukinitev statusa javnega dobra ter izbris 

zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi. Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim 

namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo in je torej v splošni rabi ( 19. člen 

Stvarnopravnega zakonika). Definicija grajenega javnega dobra je opredeljena v 7. točki 1. 

odst. 3. člena ZUreP-2 in sicer navaja: grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli 

objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon 

ali predpis, izdan  na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega ali lokalnega pomena. 

Zakon o urejanju prostora v 247. členu določa, da se grajenemu javnemu dobru status lahko 

odvzame smiselno po postopku iz 245. člena tega zakona, 245. člen pa določa, da se status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi 

sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Iz tega izhaja, da objektu 

preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na 

podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. 

Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo občinska 

uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše 

zaznambo javnega dobra. 

Glede na navedeno predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na naslednjih 

nepremičninah: 
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Sklep št. 7D.4.1./2021 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1004/1 k.o. Brezje pri Oplotnici 

ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 

2317 Oplotnica, matična številka:1357506000, do celote ( do 1/1).  

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Sklep št. 7D.4.2./2021 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1004/2  k.o. Brezje pri Oplotnici 

ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 

2317 Oplotnica, matična številka:1357506000, do celote ( do 1/1).  

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

Sklep št. 7D.4.3./2021 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1004/3  k.o. Brezje pri Oplotnici 

ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 

2317 Oplotnica, matična številka:1357506000, do celote ( do 1/1).  

 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Predlagani sklepi so bili soglasno sprejeti. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Informacije) 

 Poročilo o delovanju Večnamenske športne dvorane za obdobje 1-

12/2020 

 Poročilo o delovanju Večnamenskega prostora na Prihovi za leto 2020 

 Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica za leto 2020 

 

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delovanju Večnamenske športne dvorane za 

obdobje 1-12/2020,  Poročilom o delovanju Večnamenskega prostora na Prihovi za leto 2020 

in s Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica za leto 2020. 

 

 

V predvidenem roku so se z glasovnicami do predloga sklepa opredelili naslednje svetnice in 

svetniki.  
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1. Dečar Marjan 

2. Gosnik Ida 

3. Gošnjak Janez 

4. Juhart Avgust 

5. Kolar Jožef 

6. Kvas Damjan 

7. Lešnik Marija 

8. Mlakar Stanislav 

9. Obrovnik Tadej 

10. Pečar Gašper 

11. Plajh Nejc 

12. Prosenak Marijan 

13. Veber Gorazd 

14. Vodovnik Miroslav 

 

 

Pravočasno so prispele glasovnice, ki so bile do navedenega roka oddane, do navedene ure 

skenirane po elektronski pošti na naslov: obcina@oplotnica.si ali oddane osebno, telefonsko 

ali na pošto. Iz posredovanih glasovnic je razvidno, da je glasovalo 14 članov Občinskega 

sveta Občine Oplotnica in da je pravočasno prispelo 14 glasovnic. Na vprašanje je bilo 

mogoče odgovoriti z »DA« ali NE. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                         Matjaž Orter 

 

 

 
 

Direktor občinske uprave 

Aleš Hren, dipl. ekon. 
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