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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  

Datum: 9. 9. 2021 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 
 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek, 

dne 9. 9. 2021 ob 17. uri v dvorani Rudija Žnidariča na Občini 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: 

Marjan Dečar, Avgust Juhart, Jožef Kolar, mag. Damjan Kvas, Marija Lešnik, Stanislav 

Mlakar, Tadej Obrovnik, Gašper Pečar, Slavko Pitrof, Marijan Prosenak  in Miroslav 

Vodovnik. 

 

Opravičeno odsotni: 

- Nejc Plajh 

- Ida Gosnik 

- Gorazd Veber 

 

Odsotni: 

- Janez Gošnjak 

 

Ostali prisotni: 

- Matjaž Orter        -           župan Občine Oplotnica 

- Aleš Hren   - direktor občinske uprave 

- Bojana Vučina   -  višja svetovalka I za okolje in prostor 

- Danijela Dovnik  - višja svetovalka I za računovodstvo 

- Terezija Kočnik   -          višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti 

- Branka Potočnik Trdin  -   poslovna sekretarka 

- Maks Hohler                    -           predsednik Nadzornega odbora 

- predstavniki lokalnih medijev 

 

Gosti: 

- Skupna občinska uprava - Občina Vojnik:    Nataša Kos 

- Komunala d.o.o. Slov. Bistrica:                     Dušan Moškotevc 

- Umarh d.o.o. Ptuj:                                          Urška Berlič 

- Realis d.o.o. Trzin:                                         Blaž Kralj 
 

mailto:obcina@oplotnica.si


Potrjen zapisnik 10. redne seje OS 2 

 

K 1. točki dnevnega reda (Ugotovitev sklepčnosti) 

Predsedujoči je pozdravil prisotne, goste in gledalce ter preveril  sklepčnost občinskega sveta 

in ugotovil, da so se trije opravičili. Na seji  je bilo prisotnih 11 svetnikov. 

 

Sklep 10.1.1/2021 

Občinski svet je sklepčen.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 9. redne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 9. redne seje v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 10.2.1/2021 

Zapisnik 9. redne seje  je soglasno sprejet.  

 

Predsedujoči je umaknil 3. točko dnevnega reda (Potrditev zapisnika 6. dopisne seje), ker je 

bil zapisnik že potrjen na prejšnji seji. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 7. dopisne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 7. dopisne seje  v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 10.3.1/2021 

Zapisnik 7. dopisne seje  je sprejet.  

 

 

K 4. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 8. dopisne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 8. dopisne seje  v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 10.4.1/2021 

Zapisnik 8. dopisne seje  je sprejet.  

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 10. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 10. redne seje. Pojasnil je, da smo pri 6. točki dnevnega 

reda, ker smo izpustili 3. točko dnevnega reda, ker smo zapisnik že potrdili na prejšnji seji. 

V skladu s 4. odstavkom 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica je 

predlagal umik  9. točke  dnevnega reda (Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 

2020 – I. in II. obravnava), ker nadzorni odbor še ni podal svojega poročila. 

Pri 7. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica) je predlagal, da se združita I. in II. 

obravnava. 

 

Predsedujoči je dal predlagani dnevni red s predlaganimi spremembami v razpravo in na 

glasovanje. 

 

Sklep 10.5.1/2021 

Dnevni red 10. redne seje z dopolnitvijo je sprejet.  

 

 



Potrjen zapisnik 10. redne seje OS 3 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 9. redne seje 

3. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje 

4. Potrditev zapisnika 8. dopisne seje 

5. Določitev dnevnega reda 10. redne seje 

6. Odgovori na vprašanja in  pobude 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest v Občini Oplotnica – I. in II. obravnava 

8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2980/1 k.o. 

Oplotnica 

9. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi 

10. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na 

območju Občine Oplotnica 

11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 

12. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 456/1 k.o. 

Koritno 

13. Predlog sklepa o mnenju Občine Oplotnica k osnutku pokrajinske zakonodaje 

14. Poročilo o delu skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 

Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2020 

15. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3059/1 k.o. 

Oplotnica 

16. Vprašanja in pobude 

17. Informacije 

- Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-6/2021  
 

 

K 6. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in  pobude) 

Predsedujoči je predstavil odgovore na vprašanja in pobude. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica – I. in II. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč je vsem 

občinam naložil evidentiranje dejanske rabe občinske cestne infrastrukture. Po zajemu 

dejanske rabe so bila ugotovljena odstopanja med zarisom osi v katastru in dejanskim 

potekom cest v naravi. Pred oddajo in vpisom dejanske rabe v matično evidenco je DRSI 

zahteval odpravo vseh ugotovljenih neskladij v katastru. Z uskladitvijo osi v katastru je pri 

nekaterih odsekih prišlo do spremembe dolžine tudi za več kot 5 %, kar terja spremembo 

odloka o kategorizaciji cest. Ko se že gre v postopek spreminjanja odloka je smiselno vključiti 

tudi druge spremembe, ki so se načrtovale od sprejema zadnjega odloka. Merila, ki se 

uporabljajo na nove kategorizacije ali podaljšanje obstoječih so: da so zemljišča pod cesto v 

lasti občine ali države, javno dobro ali pa je postopek urejanja lastništva v teku, da je ceste 

prevozna z dvoslednimi vozili, da ima cesta povezovalno funkcijo in da je odsek dolg najmanj 

100 m. Merila, ki se uporabljajo za izvzeme odsekov iz kategorizacije ali krajšanje obstoječih 

so: da se cesta ne vzdržuje in posledično ni več prevozna, da se cesta ne uporablja kot javna 

cesta in da cesta predstavlja individualni priključek do enega objekta. 
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Po trenutno veljavnem odloku iz leta 2010 imamo v naši občini 113.434 m cest. S tem novim 

predlogom odloka bomo dosegli 114.066 m, kar pomeni, da bomo na novo kategorizirali 632 

m. 

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

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Damjan Kvas. Pojasnil je, 

da je komisija pregledala gradivo in da je gradivo ustrezno pripravljeno. Pojasnil je, da so 

morali vsi – tudi železnice uskladiti dejanske rabe in tudi občina je bila dolžna to zadevo 

prevetriti. 

 

Poročilo je podal tudi g. Blaž Kralj iz podjetja Realis. Povedal je, da so ob pripravi 

grafičnega sloja občinskega cestnega omrežja  pregledali vseh 113 km cest in vsak odsek, 

tudi če ni bil sporen z vidika dejanske rabe. Kakovost in natančnost katastra je res na visokem 

nivoju. Ko bo odlok sprejet bo možno na Gursu oddat elaborat za vpis vseh cest  in na 

direkcijo oddat še zahteve dejanske rabe. Tako bomo zadovoljili zahtevam zakona.  

 

Predsedujoči je dal predlog v obravnavo in na glasovanje v I. in v II. obravnavi. 

 

Odlok št. 16.10/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica – v I. in II. obravnavi. 

Odlok je sprejet, PROTI je glasoval g. Gašper Pečar. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 

parc. št. 2980/1 k.o. Oplotnica) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občinskemu svetu Občine Oplotnica se predlaga 

ukinitev statusa javnega dobra ter izbris zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi. Gre se za 

zemljišče s parcelno št. 2980/1 v katasterski občini Oplotnica v izmeri 2175 m2. Delno po 

parceli poteka cesta, ki pa v naravi ni vidna. Del zemljišča po katerem ne poteka cesta je bil 

izražen interes s strani naših občanov, da bi ta del zemljišča odkupili, Da lahko pristopimo k 

izpeljavi pravnega posla je potrebno najprej ukiniti status javnega dobra. Potem dobi občina 

Oplotnica lastninsko pravico, naroči geodetsko odmero in ta del zemljišča vključi v proračun 

za naslednje leto v kolikor se bo z njim opravil pravni promet.   

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog obravnava in sprejme predlagani sklep. 

 

Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 

investicije  g. Damjan Kvas. Povedal je, da je pri teh pobudah potrebno slediti interesom, če 

javno dobro ni potrebno in če ni nobenega zadržka ali ovire se to sprejme. Iz grafike je težko 

razbrati kje točno je to. 

 

Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da  gre tu za cesto v Čadramu, ki poteka mimo Mucev in 

Klincev ter desno gor do Škrinjarjev in ni povezovalna cesta – tako, da ne prekinjajo javnega 

dobra.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 
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SKLEP 

 o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 2980/1 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. 

 

Sklep št. 10.8.1/2021 

Občinski svet sprejeme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 

2980/1 k.o. Oplotnica. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. S strani investitorja smo na podlagi  Zakona o urejanju 

prostora prejeli pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na območju Občine 

Oplotnica z namenom, da se zagotovijo prostorske možnosti za gradnjo stanovanjskega 

objekta. Pobudi je zainteresirani investitor priložil Elaborat lokacijske preveritve za določitev 

obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je izdelalo podjetje IBIS d.o.o. iz 

Slovenske Bistrice. Predmet predlagane lokacijske preveritve je določitev obsega stavbnega 

zemljišča pri posamični poselitvi. Predlagana lokacijska preveritev se nanaša na povečanje 

obstoječega stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 320,04 

m², na zemljišču s parcelno št. 1293/1 k. o. Oplotnica v Občini Oplotnica.  Cilj predlagane 

lokacijske preveritve je zagotoviti pogoje za gradnjo stanovanjskega objekta, v skladu s 

pogoji določenimi v Občinskem prostorskem načrtu Občine. S strani občinskega urbanista je 

bilo ugotovljeno, da lokacijska preveritev zadosti vsem pogojem 128. člena ZUreP-2. 

Z vidika presoje ustreznosti elaborata so v postopku lokacijske preveritve bila pridobljena vsa 

pozitivna mnenja vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora s področij poselitve, kmetijskih 

zemljišč, varovanja narave, varovanja kulturne dediščine in načrtovanja v varovalnih pasovih 

gospodarske javne infrastrukture. Negativnih mnenj s strani nosilcev urejanja prostora v 

postopku ni bilo. S postopkom lokacijske preveritve je bilo ugotovljeno, da so bili poravnani 

tudi vsi stroški lokacijske preveritve v skladu z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Oplotnica in da obravnavani elaborat zadosti pogojem iz 129. člena 

ZUreP-2. Med 16. 6. 2021 in 1. 7. 2021 je potekala 15-dnevna javna razgrnitev elaborata 

lokacijske preveritve, na kateri ni bilo podanih pripomb javnosti. Ker v času javne razgrnitve 

ni bilo prejetih pripomb javnosti, občinskemu svetu ni potrebno obravnavati stališč do 

podanih pripomb. Glede na navedeno predlagamo Občinskemu svetu Občine Oplotnica, da 

predlog sklepa obravnava in ga sprejme. 

 

Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 

investicije  g. Damjan Kvas. Pojasnil je, da gre tu za logično razširitev,  v okviru vseh 

zakonskih določil, elaborat so pregledali in  zadeva ni sporna. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
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K razpravi se je prijavila ga. Marija Lešnik in vprašala za katero področje se izvaja lokacijska 

preveritev. 

Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da je to v spodnjem delu Gorice pri Oplotnici. 

 

Sklep št. 10.9.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejeme sklep o lokacijski preveritvi za določitev 

obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za storitve povezane z 

nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami na območju Občine Oplotnica) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na podlagi Uredbe o metodologiji cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je izvajalec obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občine Oplotnica, podjetje Komunala Slovenska Bistrica, poslal v potrditev Elaborat 

o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju Občine 

Oplotnica. Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., izvaja javno službo odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju  Občine Oplotnica. Ta elaborat so nam s 

strani podjetja Komunala predstavili na Komisiji za okolje in prostor. Povedali so, da je 

največji vzrok za predlagano uskladitev cen storitve čiščenja  povečanje stroškov prevzema 

dehidriranega blata in njegove predelave. Dejansko se bo cena storitve čiščenja povečala za 

približno 7 centov, cena omrežnine pa ostane enaka.  

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagane tri sklepe. 

 

Predstavitev elaborata je podal g. Dušan Muškotevc iz podjetja Komunale Slovenska Bistrica. 

Pojasnil je, da se to blato zadnji dve leti dosti pojavlja v medijih, tako da so vsi seznanjeni. 

Odkar se je leta 2019 zaprla Madžarska so vsi izvajalci javnih služb soočeni z velikim 

povišanjem cen blata. Komunala je imela srečo, da so imeli drugo varianto, ki so jo takrat 

začeli izvajati. Njihovo blato ne gre na Madžarsko ampak se predeluje za kompozit za 

izgradnjo barier na smetišču na odlagališču Pragersko. Sedaj pa je tudi Komunala primorana 

to blato izvažati. V Mariboru samo za izvoz tega blata plačujejo 0,44 € - po kubiku, plus vse 

ostalo. V Občini Oplotnica so trenutno samo greznice in male komunalne čistilne naprave in 

govorimo samo o tej ceni. Poskusili so to ceno minimalno povišati. Tudi drugi ostali energenti 

so se precej povišali. Cena električne energije se je povečala za 20 %, odvoz grezničnih gošč 

se je dvignil iz 17 na 22 €. Predstavil je primerjavo cen z drugimi in povedal, da smo še vedno 

na dnu te razpredelnice.  To službo izvajajo v več občinah, in sicer  v 9 občinah in vsepovsod 

je enaka cena. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je vprašal, kako dolgo se bo to vozilo ali do 

izgradnje čistilne naprave.  

 

Gospod Muškotevc je povedal, da dokler bodo greznice, potem pa pride blato iz malih 

komunalnih čistilnih naprav. Že od leta 2003 v Sloveniji ni dovoljeno graditi hiše z greznico, 



Potrjen zapisnik 10. redne seje OS 7 

ampak morajo biti male komunalne čistilne naprave. Pri mali komunalni čistilni napravi še 

ostaja strošek odvoza, se pa bistveno zniža strošek okoljske dajatve. Okolijska dajatev je v 

bistvu kazen za spuščanje umazane vode v okolje. 

 

Predsedujoči je dal predlagane sklepe na glasovanje.  

 

Predlog sklepa: 

 

S K L E P  1 

Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 

storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami na območju Občine Oplotnica, ki ga je predložil 

izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge 

storitve d.o.o. 

 

S K L E P  2 

Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode: 

 

1. Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: 

Cena omrežnine: 1,0920 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) (v veljavi ostaja obstoječa 

cena) 

      Cena storitve čiščenja: 0,3287 EUR/m³ (brez DDV) 

 

S K L E P  3 

Cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 10 .2021. 

 

Sklep št. 10.10.1/2021 

Občinski svet je sprejel predlagane sklepe. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda (Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Oplotnica za 1. 

polletje) 

Poročilo je podal predsedujoči. Pojasnil je, da je realizacija okrog 20 % in da bo večino 

realizacije v drugi polovici leta. V tem času se izvajajo vse investicije, ki bodo zaključene 

nekje v mesecu novembru ali decembru. Z realizacijo so bili pravočasno seznanjeni. 

 

Sklep št. 10.11.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica se seznani s polletnim poročilom o izvrševanju 

proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2021. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 

parc. št. 456/1 k.o. Koritno) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občinskemu svetu Občine Oplotnica se predlaga 

ukinitev statusa javnega dobra ter izbris zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi. Gre se za 

parcelno številko 456/1 k. o. Koritno. Zemljišče se nahaja vzporedno z lokalno cesto in poteka 

skozi Koritno proti Božjemu. Gre za opuščeno javno dobro, ki v naravi ne predstavlja ceste 
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ampak bolj zemljišče. Ko se bo ukinil status javnega dobra Občina Oplotnica pridobi 

lastninsko pravico. Potem se bo lahko izvajal pravni promet z nepremičnino.  

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog obravnava in sprejme predlagani sklep. 

 

Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 

investicije  g. Damjan Kvas. Pojasnil je, da so to logični koraki, če želimo opraviti  menjave 

zemljišča, ker v naravi potekajo ceste po privatni listi.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

SKLEP 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 456/1 k.o. Koritno 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. 10.12.1/2021 

Občinski svet sprejeme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 

456/1 k.o. Koritno. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o mnenju Občine Oplotnica k osnutku 

pokrajinske zakonodaje) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Državni svet Republike Slovenije se 

je na 34. seji 11. novembra 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z 

Zakonom o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakonom o pokrajinah /ZPok/ s pregledom 

pristojnosti in nalog pokrajin ter Zakonom o financiranju pokrajin /ZFPok/, ki jih je pripravila 

Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje.  

Za decentralizacijo kot splošni pojem je značilno prenašanje nalog z države na druge 

organizacije, ki niso sestavni del državne uprave, ampak so sorazmerno samostojne. V pravni 

teoriji se govori o decentralizaciji s pomočjo samouprave. Samouprava v širšem smislu 

pomeni, da neki krog interesentov sam upravlja s svojimi nalogami. Poznamo različne 

definicije decentralizacije kot so teritorialna, upravna, politična, fiskalna. Zakon o lokalni 

samoupravi, ki je bil sprejet konec leta 1993 je na podlagi 143. člena ustave uredil 

povezovanje občin  v pokrajine zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena. 

Postopek ustanovitve pokrajin, pravni status pokrajine, izstop občin iz pokrajine, prenos nalog 

pristojnost pokrajin ter načela prenosa nalog iz državne pristojnosti v opravljanje pokrajinam, 

organe pokrajine, predstavništvo občin v pokrajinskem svetu in druga vprašanja uvedbe 

pokrajin.  Pokrajine bodo ustanovljene hkrati na območju cele države, imele bodo isti pravni 

status in iste naloge v vsej državi. Pokrajine bodo upravljale lokalne  zadeve širšega pomena 

in zadeve  regionalne pomena, ki bodo določene z  zakonom. Poleg tega ustava omogoča 

prenašanje izvajanje državnih nalog na pokrajine. Določba ustave določa način sprejemanja 

zakona o ustanovitvi pokrajin z dvotretinjsko večino navzočih poslancev in ob sodelovanju 

občin.  
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Predlog je, da se ustanovi 10 pokrajin s posebnim statusom mestne občine Ljubljane in 

mestne občine Maribor. Oplotnica spada v Štajersko pokrajino. Predlog za sedež Štajerske 

pokrajine je Ptuj.  Gradivo je obravnavala  tudi Statutarno pravna komisija. 

Občinskemu svetu predlagamo predlog Sklepa o mnenju Občine Oplotnica k osnutkom 

pokrajinske zakonodaje.  
 
 

Poročilo je podal predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas. Pojasnil je, da gre 

tu za mnenje, ki ga lahko poda občina. V komisiji imajo tudi članico, ki je pripravljala 

zakonodajo in zadeve zelo dobro pozna. Komisija je predlagala, da naj bo Maribor center 

Štajerske pokrajine ali pa Slovenska Bistrica, ne pa Ptuj. Preverili so tudi mnenja sosednjih 

občin. Komisija je oblikovala predlagano mnenje, verjetno pa bodo brez tega nadaljevali s 

projektom regionalizacije. 

 

Predsedujoči je povedal, da je mnenja, da je dobro da smo del Štajerske pokrajine, pri sedežu 

pokrajine pa bodo verjetno morali doreči kdaj drugič. 

 

Predsedujoči je dal predlog v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gašper Pečar, ki je povedal, da je tudi član Statutarno pravne 

komisije. Glede predlaganega zadnjega sklepa je pojasnil, da Oplotnica ni bila nikoli 

povezana s Ptujem na tak način kot s Slovensko Bistrico in tudi geografsko nismo povezani. 

Ta predlog komisije je bil bolj optimalen za naše občane.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepov na glasovanje. 
 

1. Občinski svet Občine Oplotnica se je seznanil z osnutkom Zakona o ustanovitvijo 

pokrajin, Zakona o pokrajinah in Zakona o financiranju pokrajin. 

2. Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo Občine 

Oplotnica v Štajersko pokrajino ter imenom pokrajine. 

3. Pokrajine naj se ustanovijo na način, da se zakonodaja sprejme v paketu in se 

navedejo naloge, ki se prenašajo iz državnega in lokalnega nivoja na pokrajinski 

nivo ter hkrati določijo viri financiranja za izvajanje nalog in delovanje pokrajin. 

4. Občinski svet Občine Oplotnica je mnenja, da ima lahko poseben status 

pokrajine samo mesto Ljubljana kot glavno mesto Republike Slovenije. 

5. Mestna občina Maribor naj bo sestavni del Štajerske pokrajine in mesto Maribor 

naj bo sedež in center Štajerske pokrajine. 

6. V kolikor bo mesto Maribor samostojna pokrajina, naj bo sedež Štajerske 

pokrajine v Slovenski Bistrici. 

7. Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v UGSO. 

 

Sklep št. 10.13.1/2021 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda (Poročilo o delu skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, 

Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2020) 

Poročilo je podala vodja Skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata ga. Nataša 

Kos. Povedala je, da z občinsko upravo redno sodelujejo tako tedensko in mesečno.  Skupna 

občinska uprava opravlja 5 nalog za 8 občin. Za Občino Oplotnica opravljajo 3  naloge: 

- občinskega inšpekcijskega nadzora, 
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- občinskega redarstva in 

- urejanja prometa.  

To je nova  naloga od 1. 12. 2019, s katero so sledili spremembam zakonodaje in nekako 

dosegli tudi večji procent sofinanciranja. Sedež imajo v Vojniku, v Oplotnico pa prihajajo po 

razporedu, in sicer občinski redarji po tedenskem razporedu, občinski inšpektor pa glede na 

potrebe. Občinski inšpektor je pred epidemijo imel v Oplotnici tudi uradne ure. Uradne ure so 

se sedaj zmanjšale, tako da se s posamezno stranko dogovori. Mnoge stranke pridejo tudi v 

Občino Slovenske Konjice, kjer imajo tudi pisarno in imajo uradne ure vsak ponedeljek.  

Obseg in zahtevnost aktivnosti se povečuje z večanjem števila nalog in večanjem števila 

zaposlenih, v skladu z željami in potrebami občin ustanoviteljic. Navedene naloge je ob svojih 

rednih nalogah opravljala vodja Skupne občinske uprave, ob pomoči Skupne službe 

proračunskega računovodstva, predvsem pri pripravi finančnih dokumentov in zahtevka za 

sofinanciranje s strani države. 

Delo v preteklem obdobju je prilagojeno epidemiji. V prvem valu so epidemiji posvetili 

veliko dela in pozornosti. Na območju Občine Oplotnica so v času epidemije- zaprtja izrekli 

11 opozoril, plačilnih nalogov pa niso izdajali. Šli so na akcijo opozoril, kar se je izkazalo za 

dobro, saj sedaj nimajo težav, ali bodo to vračali. Občinsko redarstvo je v preteklem obdobju 

izdalo manj plačilnih nalogov. Tu sklepajo, da gre za manj prometa v času zaprtja, nekaj pa 

tudi na račun njihovega doslednega dela v preteklem obdobju. Opažajo, da je sedaj dosti manj 

osebnega stika, da se stranke zelo poslužuje elektronskega  pisanja in telefonskih pogovorov.  

Pri inšpekcijskem delu je zelo poraslo število zadev s področja cest – 80 % vseh zadev, kar jih 

opravljajo na območju Oplotnice. Tu gre velikokrat za težave neurejenega lastništva, 

nedovoljeni posegi (prekopi), onesnaženje ceste, nastavljanje ovir in podobno.  Inšpektor se 

srečuje tudi z zadevami: odlaganjem odpadkov in odvodnjavanja odpadnih voda. V vsem tem 

času odgovarjajo tudi na novinarska vprašanja in na pobude svetnikov. Tu se je tudi 

opravičila, ker je prej slišala, da na eno pobudo ni bilo podanega odgovora. To bo takoj 

preverila v njihovi službi in poskrbela, da odgovor prejmejo čim prej. K sodelavcu, ki dela na 

področju urejanja prometa prihajajo pobude  za spremembo prometne signalizacije, s strani 

občanov za umiritev hitrosti, pobude za postavitev ležečega policaja ipd. V tem času so 

uspešno oddali zahtevek za sofinanciranje, prišle pa so tudi že odločbe. Delež, ki pripada 

Občini Oplotnica bo izplačan.  Sodelujejo z občinsko upravo in s Policijsko postajo Slovenska 

Bistrica, ki deluje na območju Občine Oplotnica ter z republiškimi inšpektorati. Zahvalila se 

je za sodelovanje in za potrpljenje.  

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je podal pobudo, da bi se ležeči policaj pri 

transformatorju v Pobrežu umaknil oz. da bi ga prišli pogledati, da bodo ugotovili, da ta ležeči 

policaj ni skladen s pravili. Predlagal je, da bi ga odstranili in naredili novega – po pravilih, 

kot mora biti. Na seji so se o tem že večkrat pogovarjali. 

 

Gospa Nataša Kos je pojasnila, da bodo to preverili.  

 

 

K 15. točki dnevnega reda Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 

parc. št. 3059/1 k.o. Oplotnica) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občinskemu svetu Občine Oplotnica se predlaga 

ukinitev statusa javnega dobra ter izbris zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi na 

parcelni številki 3059/1 v Oplotnici.  Gre se za zemljišče višje - pri vrtovih pod blokami, saj 

cesta poteka po privat zemljišču. S strani lastnika, kjer poteka cesta je bila podana pobuda, da 

bi se naredila zamenjava zemljišča. 
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Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlagamo, da predlog obravnava in sprejme predlagani 

sklep. 

 

Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in 

investicije  g. Damjan Kvas. Pojasnil je, da so to logični koraki, če želimo opraviti te menjave, 

kjer v naravi potekajo ceste po privatni listi. Poudaril je, da je to zelo dobro, da se te zadeve 

aktivno opravljajo. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

SKLEP 

 o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 3059/1 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. 
 

 

Sklep št. 10.15.1/2021 

Občinski svet sprejeme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 

3059/1 k.o. Oplotnica. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 16. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

K razpravi se je prijavil g. Gašper Pečar, ki je povedal, da do 8. točke dnevnega reda te redne 

seje ni bilo soglasne potrditve. Pojasnil je, da če en svetnik ne glasuje potem to ni soglasno 

sprejeto. Tudi na prejšnji seji je na to opozoril, kar je tudi zapisano v zapisniku. Na tej seji se 

je to ponovilo in na to je želel opozoriti že prej, ko je dvignil roko pa na to niso reagirali, zato 

je to sedaj povedal.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da to ne drži in da je za vsako vprašal, če je kdo proti. Po poslovniku 

lahko glasujemo samo ZA ali PROTI, g. Pečar pa ni dvignil roke in ni opozoril, da je proti, 

ampak se je vzdržal. Tega pa Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica ne predvideva. 

Pojasnil je, da je sejo vodil v skladu s poslovnikom. 

 

 

K 17. točki dnevnega reda (Informacije) 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

- asfaltiranje cest poteka v skladu s planiranim. Vse trase so nesporne in pridobljena so 

vsa soglasja, tako da bo program v celoti realiziran. Dodatna dela so v zelo malih 

količinah. 

- pripravlja se že proračun za naslednje leto. Osnova je sprejet letošnji proračun, ki je že 

določil določene trase, ki bi naj prišle v proračun v naslednjem letu. Verjame, da bomo 

lahko večina tega v prihodnjem letu realizirali. Tisti, ki letos niso prišli na vrsto za 
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asfalt bodo prišli na vrsto drugo leto. Tudi sofinanciranje asfaltiranja poteka dobro, v 

skladu s planiranim. Stanje na terenu je odlično, tako da bomo lahko plan uresničili. 

- v pregled so prejeli Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje od 1 do 6. 

- verjame, da se bodo letos na seji  še dva-krat videli. 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.  uri. 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                                   Matjaž Orter 

 

 

 

Direktor občinske uprave 

Aleš Hren, dipl. ekon. 

 


