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Z A P I S N I K 
 

8.  dopisne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je potekala od srede, 19. maja 2021 

do ponedeljka, 24. maja 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. Predlog odloka o prvih spremembah in dopolnitvah OPN Občine Oplotnica (1 SD 

OPN) – II. obravnava 

2. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Oplotnica  - I. 

obravnava 

3. Seznanitev s Trajnostnim akcijskim načrtom Turistične destinacije Rogla-Pohorje 

4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3060/3, 

3060/4 in 3060/5 vse k.o. Oplotnica 
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V 8. dopisni seji je sodelovalo 8 članov občinskega sveta, 7 članov na seji ni sodelovalo. 

Pravočasno je prispelo  8 glasovnic. 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda (Predlog odloka o prvih spremembah in dopolnitvah OPN Občine 

Oplotnica (1 SD OPN) – II. obravnava 

Občinski svet je sprejel predlagani odlok. 

 

Sklep številka: 15.8D/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN 

Občine Oplotnica (1 SD OPN) v II. obravnavi. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Občine Oplotnica  - I. obravnava) 

Na podlagi 4. točke 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (UGSO, št. 

53/15) je župan to točko umaknil iz dnevnega reda (DR). Odlok bo na dnevni red uvrščen na 

prvo redno sejo Občinskega sveta Občine Oplotnica. Obvestilo o umiku točke iz DR je bil 

dne, 19. 5. 2021 poslal vsem svetnikom po elektronski pošti. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Seznanitev s Trajnostnim akcijskim načrtom Turistične 

destinacije Rogla-Pohorje) 

Občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, ki sooblikujejo Turistično destinacijo 

Rogla-Pohorje, so v letu 2020 prejele zlati znak Slovenia Green Destination. Zelena shema 

slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno 

znamko SLOVENIA GREEN: 

- združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, 

- destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje 

trajnostnega delovanja, 

- skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje promovira. 

Slovenska turistična organizacija je zeleno t. j. trajnostno usmeritev opredelila, kot edino 

pravo razvojno priložnost naše dežele in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje 

trajnostne usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je razvoj in promocija 

slovenskega turizma. Privlačna konkurenčna turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem 

konceptu ter razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane 

vrednosti je tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo in njeno turistično ponudbo 

razlikuje od ostalih destinacij. 

 

Številka: 8D.3.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica se je seznanil z Akcijskim načrtom Turistične 

destinacije Rogla-Pohorje v projektu Zelena shema slovenskega turizma. 

 

 

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

parc. št. 3060/3, 3060/4 in 3060/5 vse k.o. Oplotnica) 

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 
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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. 

Na podlagi sprejetega sklepa bo občinska uprava  izdala odločbo o ukinitvi statusa javnega 

dobra, ki je podlaga za izbris zaznambe v zemljiški knjigi.  

 

Številka: 8D.4.1/2021 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 3060/3  k.o. Oplotnica   

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. 

 

 

Številka: 8D.4.2/2021 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 3060/4  k.o. Oplotnica   

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. 

 

 

Številka: 8D.4.3/2021 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 3060/5  k.o. Oplotnica   

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

svetniki.  

 

1. Dečar Marjan 

2. Gosnik Ida 

3. Kolar Jožef 

4. Kvas Damjan 

5. Lešnik Marija 

6. Mlakar Stanislav 

7. Pitrof Slavko 

8. 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 8 članov Občinskega sveta 

Občine Oplotnica in da je pravočasno prispelo 8 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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