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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: 16. 12. 2021 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 
 

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

dne 16. 12. 2021 ob 17. uri v dvorani Rudija Žnidariča na Občini Oplotnica. 

 

Sejo je sklical župan Občine Oplotnica g. Matjaž Orter.  

11. sejo je  vodil podžupan g. Slavko Pitrof– v nadaljevanju predsedujoči. 

 

Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta: 

Marjan Dečar, Ida Gosnik, Janez Gošnjak, Avgust Juhart, Jožef Kolar, mag. Damjan Kvas, 

Marija Lešnik, Tadej Obrovnik, Gašper Pečar, Slavko Pitrof, Nejc Plajh, Marijan Prosenak in 

Gorazd Veber. 

 

Opravičeno odsotni: 

- Stanislav Mlakar 

- Miroslav Vodovnik 

 

- Matjaž Orter -          župan Občine Oplotnica 

 

 

Ostali prisotni: 

- Aleš Hren   - direktor občinske uprave 

- Bojana Vučina   -  višja svetovalka I za okolje in prostor 

- Terezija Kočnik   -          višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti 

- Branka Potočnik Trdin  -   poslovna sekretarka 

- Maks Hohler                    -           predsednik Nadzornega odbora 

 

Gosti: 

- Komunala d.o.o. Slov. Bistrica:         Jožica Dobaj 

 
 

 

K 1. točki dnevnega reda (Ugotovitev sklepčnosti) 

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

in ugotovil, da sta se dva svetnika opravičila. Na seji  je bilo prisotnih 13 svetnikov. 

 

mailto:obcina@oplotnica.si
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Sklep 11.1.1/2021 

Občinski svet je sklepčen.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 10. redne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 10. redne seje v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 11.2.1/2021 

Zapisnik 10. redne seje  je sprejet.  

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 11. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 11. redne seje.  

 

Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 11.3.1/2021 

Dnevni red 11. redne seje z dopolnitvijo je sprejet.  

 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 11. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Potrditev Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021 – hitri postopek 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za del območja urejanja 

turističnega območja z nastanitvijo – I. in II. obravnava 

7. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2020  

-  Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 

Oplotnica   

    za leto  2020 

8. Dopolnitev in sprememba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Oplotnica za leto 2021 

9. Program oskrbe s pitno vodo 2022-2025 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno 

vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica 

10. Program oskrbe s pitno vodo 2022-2025 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno 

vodo izvaja Vodovodna zadruga Pohorski izviri z.o.o. 

11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1006/10, 

1007/8, 95/9, 1006/3, 1007/11, 1006/2, 100/2, 96/3 k. o. Brezje pri Oplotnici, parc. št. 

3023, 3036/1  k. o. Oplotnica 

12. Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin za leto 2022 

13. Vprašanja in pobude 

14. Informacije 
 

 

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in  pobude) 

Pod to točko ni bilo razprave. 
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K 5. točki dnevnega reda (Potrditev Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 

2021 – hitri postopek) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave. V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za 

proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračuna rezerve se 

uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih nesreč, kot so potres, 

poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, 

množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 

povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del 

skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar 

največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak 

mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.  

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo odloča odlok, 

s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega 

organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V 

drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom 

o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. 

Ker so predmetna sredstva namenjena financiranju odpravi posledic naravnih nesreč – neurja, 

je sprejem predmetnega odloka po hitrem postopku utemeljen. Občinskemu svetu 

predlagamo, da gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je povedal, da smo v proračunu za leto 2021 

namenili 40.000 € za elementarne nesreče. Zanima ga, zakaj g. župan ni sklical izredne seje, 

saj smo prekoračili sredstva od 40.000 do 100.000. Na izredni seji bi se lahko dogovorili ter 

tako svetnike seznanili s povečanje proračunske rezerve, sedaj pa bodo morali potrditi za 

nazaj. Vsi občinski sveti sosednjih občin so pa imeli izredne seje. 

Povedal je, da  ljudem morajo pomagati v nesreči in občinski svet bi to tudi sigurno potrdil. 

Predsedujoči je povedal, da bodo dobili odgovor v pisni obliki do naslednje seje.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je vprašal, kako so bili izbrani izvajalci – ali na 

podlagi javnega razpisa ali poziva. Vprašal je ali smo s tem rešili poglobitev struge 

Oplotniščice. Pri  Lip-u je škarpa še kar porušena in ga zanima kaj bo s tem. 

Predlagal je, da si pogledamo v sosednji občini Zreče, ki so na manjšem potoku naredili 2-3 

prage, da zadržijo vodo. Zanima ga zakaj se ne pristopi k temu, saj misli, da bomo zopet 

plavali, ker niso ničesar očistili. Menil je, da če so  v Občini Zreče našli rešitev potem bi jo 

morali tudi mi. Prosil je, da se občina potrudi, da se na tem področju nekaj naredi, da ne 

bomo plavali.  

 

Direktor je pojasnil, da izvajalci niso mogli biti izbrani z nobenim razpisom. Neurja so bila v 

juliju in je bilo treba v eni uri vse zorganizirati, tako da tu druge variante ni bilo. Kar se tiče 

struge mimo Lip-a – je pa bil tisti dan na ogledu predstavnik direkcije za vode. Isti dan je 

kontaktiral z direkcijo za vode, da so takoj naslednji dan po tem neurju opravili ogled po celi 

strugi naše občine. Vsa škoda je popisana. Sanacijski program pa prejme vlada RS. Župan in 

občinska uprava si zelo prizadevata na direkciji za vodo, da se to čim prej uredi. Ureditev 
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vodotokov ni v pristojnosti občine, zato občina to ne more urediti, ampak so v pristojnosti 

direkcije za vode. Takrat je bil v eni uri sklican štab civilne zaščite,  aktivirani so bili 

posamezniki, ki so s stroji priskočili na pomoč, prav tako se je napolnilo okoli 550 vreč s 

peskom, da ni prišlo do česa hujšega.  

Narejeni so bili interventni ukrepi, da ne bi prišlo do večje škode.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da sama poglobitev ni rešitev, v potoku bi morali biti »pragovi«, da 

bi zaustavili vodo. Ob tej priliki se v imenu župana zahvaljuje poveljniku civilne zaščite g. 

Alojzu Gosniku, gasilcem in vsem domačim, ki so ob tisti uri priskočili na pomoč. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je povedal, da je bil na terenu z delovodjo, ki 

dela na sanaciji potokov. Ugotovili so, da je naplavin za 2 metra in pol in to se še dviguje. 

Zelo kritičen pa je zgornji most. Dobro je, da so popravili spodnji most, ker bi lahko 

naslednjič bili brez mostov.  

 

K razpravi se je prijavil g. Damjan Kvas, ki je opozoril, da predlog sklepa ni usklajen z 

imenom odloka in da se to popravi v sklepu. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje popravljen sklep. 

 

Odlok št. 17.11/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme  Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 

občine Oplotnica v letu 2021 v predloženem besedilu. 

Odlok je sprejet. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za del 

območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo – I. in II. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Pojasnila je, da se gre za lokacijo na Gmajni, ko 

zavijemo proti Pobrežu, in sicer pred gozdom na desni strani. Tam že zdaj stoji en velik 

objekt. S strani  lastnika zemljišča smo prejeli pobudo za izgradnjo 2 novih stanovanjskih 

stavb.  Pobudnik je to predstavil tudi Komisiji za okolje in prostor, kjer so člani komisije 

podprli njegov predlog.  

Občina je pred sprejetjem odločitve o pripravi SD OPPN pripravila izhodišča za pripravo SD 

OPPN, v katerih je ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja 

prostora, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov opredelila namen in potrebo. Na podlagi 

izhodišč za pripravo SD OPPN je župan sprejel sklep o pripravi SD, ki je bil objavljen v 

Uradnem glasilu slovenskih občin,  z dne 4. 3. 2021. Občina je sklep skupaj z izhodišči za 

pripravo SD OPPN javno objavila v prostorskem informacijskem sistemu in v objavi 

obvestila državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na 

okolje, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje. 

Ministrstvo, pristojno za okolje, je na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora 

odločilo da za SD OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Na poziv občine 

so državni nosilci podali tudi konkretne smernice. Dopolnjen osnutek SD OPPN se je nato 

poslal na občino v javno razgrnitev in javno obravnavo. Dokument je bil javno razgrnjen v 

prostorih Občine Oplotnica, od 24. 9. 2021 do vključno 26. 10. 2021. V času javne razgrnitve 



Potrjen zapisnik 11. redne seje OS 16. 12. 2021 5 

je bila organizirana javna obravnava, ki je bila dne 20. 10. 2021 ob 15.00 uri v sejni sobi 

Občine Oplotnica. V času javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podane nobene 

pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN, zato se je pripravil predlog in posredoval nosilcem 

urejanja prostora v mnenja. Po vseh pridobljenih mnenjih na predlog prostorskega akta se je 

pripravil usklajeni predlog in se posredoval občini za uvrstitev na občinsko sejo v branje in 

sprejem občinskim svetnikom. V priloženi grafiki sta razvidna objekta in tudi kje bosta 

postavljena. Občinskemu svetu predlagamo, da gradivo obravnava in sprejme predlagan 

sklep. 

 

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

investicije  g. Damjan Kvas. Povedal je, da je predlog odloka komisija obravnavala na dveh 

sejah. Na prvi predstavitvi so imeli kar nekaj pripomb v zvezi z osnutkom, ki jih je potem 

pripravljavec dokumentacije v celoti upošteval. Na zadnji seji, ko so zadevo obravnavali so 

videli, da je predlog usklajen, zato  predlagajo občinskemu svetu, da predlog odloka potrdi. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je pohvalil g. Leveja, da si je upal in spravil vso 

stvar do konca, čeprav so bili eni proti. Menil je, da v naši občini potrebujemo več takšnih 

ljudi.  

 

Predsedujoči je dal predlog odloka na glasovanje. 

 

Odlok št. 18.11/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o  spremembah in dopolnitvah OPPN za 

del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo v I. in II. obravnavi. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2020) 

-  Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 

Oplotnica  za leto  2020 

Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora Občine Oplotnica g. Maks Hohler. Povedal 

je, da jih nadzorni odbor s poročilom o nadzoru zaključnega računa  seznanja o stanju porabe 

javnih sredstev v občini Oplotnica za  leto 2020 in s stanjem  na področju upravljanja in 

razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Oplotnica. Nadzor nad porabo javnih sredstev 

občine Oplotnica v letu 2020, je bil izveden na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in 

Statuta občine Oplotnica. Podlaga za pregled porabe sredstev je bil sprejet proračun s 

planiranimi sredstvi v letu 2020  in  zaključni račun, s katerim  je bila  prikazana poraba  teh 

sredstev v letu 2020.  

Pri  realizaciji  sredstev  je bil  pregled prihodkovnega  in odhodkovnega dela proračuna.   Pri 

odhodkih je bil fokus pregleda nad tekočimi in investicijskimi odhodki in nad tekočimi in 

investicijskimi transferi. Pristop k  pregledu je bila  izbira posameznega   področja  proračuna 

na katerem se je natančneje  pregledala poraba planiranih  sredstev. Osnovni  namen  pregleda 

pri porabi  planiranih  sredstev  je bilo  upoštevanja zakonodaje in aktov občine.  

Način nadzora se je izvajal z  pregledom  dokumentacije, kjer so se pregledali  postopki o 

dodelitvi   sredstev raznim  porabnikom in  izvajalcem. V sklopu tega so bili pregledani 

postopki    javnih  razpisov, evidenčni postopki,  pregledali so se pravni dokumenti, ki so bili 

sestavni del  dokumentacije postopka kot so pogodbe, sporazumi ter upoštevanje v njih  

navedenih   obveznosti, obveznostih po evidenčnih naročilih,  pregled  izvedbe transferov, 
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plačilnega  prometa  in posebej pregled nadzora, ki ga mora izvajati  občinska uprava  nad 

namensko  porabo   sredstev pri proračunskih porabnikih.  V sklopu pregleda zaključnega 

računa so s bile  pregledane  tudi  obveznosti in terjatev občine, pri čemer je bil poudarek na 

obveznostih s  področja  financiranja s podatki o zadolževanju  in  obseg  možnega 

zadolževanja.  

Kot je iz poročila razvidno je v nadzor  vključeno tudi področje  upravljanja in razpolaganja s 

stvarnim premoženjem Občine Oplotnica. To je področje, ki ga je  nadzorni odbor zaradi 

obsega želel obdelati kot samostojni nadzor, vendar se je zaradi situacije s COVID 19 in 

posledično  zmanjšane možnosti skupinskega dela  odločil, da pregled  tega področja  vključi 

v  sklop nadzora  Zaključnega računa. Stanje upravljanja in razpolaganja s premoženjem je 

bilo ugotovljeno na podlagi temeljitega pregleda dokumentacije in postopkov, ki so se vodili 

na tem področju.  Vsebina pregleda je razvidna  v predstavljenem poročilu.  Iz poročila je 

razvidno, da je  področje upravljanja in razpolaganja s stvarnim premoženje Občine 

Oplotnica, področje  kateremu bo občinska uprava v prihodnosti morala dati bistveno večji 

poudarek. Iz tega razloga je nadzorni odbor v svojem poročilu predlagal tudi roke za ureditev 

stanja. Kot pomoč so v poročilu podani  tudi predlogi o načinu ureditve navedenega stanja. 

Na  ugotovitve v poročilu je nadzorni odbor prejel odziv občinske uprave, kjer navaja, da se 

strinja z ugotovitvami. Tako  nadzorni odbor na podlagi prejetega  odziva smatra, da se bodo 

predlogi upoštevali in uredilo ugotovljeno stanje. Nadzorni odbor pri sprejemu zaključnega 

računa nima zadržkov. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je vprašal koliko smo zadolženi.  

Predsednik nadzornega odbora je povedal, da je Občina Oplotnica imela na koncu leta 2020 

1,125.074,13 € dolga.  

 

K razpravi se je prijavila ga. Marija Lešnik, ki je podala pripombo na obravnavane najemnine 

društev in pojasnila da ima Društvo upokojencev Oplotnica svoje prostore in od občine 

nimajo ničesar v najemu.  

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 

 

Sklep št. 11.7.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica 

za leto    2020. 

Občinski svet Občine Oplotnica se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora 

Občine Oplotnica o nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 

2020. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda (Dopolnitev in sprememba letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Oplotnica za leto 2021) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Razpolaganje nepremičnega 

premoženja oziroma zemljišč urejata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnostih. Občinski svet Občine Oplotnica je na podlagi zakona in uredbe na svoji 9. redni 

seji, dne 4. 3. 2021 sprejel Letni načrt ravnanja z nepremičnega premoženja Občine Oplotnica 

za leto 2021.  
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V primeru, da med proračunskim obdobjem pride do sprememb ali potrebe po dodatnem 

razpolaganju nepremičnega premoženja, lahko občinski svet sprejme spremembe in 

dopolnitve že sprejetega Letnega načrta ravnanja nepremičnega premoženja občine. Postopek 

razpolaganja se lahko izpelje le, če je premoženje vključeno v letni načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem. S to dopolnitvijo se dopolnjuje in spreminja Letni načrt ravnanja 

z nepremičnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2021. Vključi se parcelna št. 2059/78 

in 2059/80 k. o. Oplotnica, ki v naravi predstavlja del ceste pri stari kinodvorani in parcelna 

št. 2720/1 k. o. Oplotnica, ki je v naravi del pokopališča v Čadramu. V letni načrt prodaje 

nepremičnin v letu 2021 se vključi še parcelna št. 3059/4 in 3492  obe k. o. Oplotnica. Ti dve 

parceli bi se zamenjali, da postane dejansko cesta v naravi last občine in se zamenja z zemljo 

ob cesti. 

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme predlagani sklep. Gradivo je obravnavala tudi Komisija za premoženje 

na svoji seji. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  

 

Sklep št. 11.8.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica s tem sklepom dopolnjuje Letni načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Oplotnica  za leto 2021. Dopolnjen letni načrt je 

priloga tega sklepa. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Program oskrbe s pitno vodo 2022-2025 za območje, kjer javno 

službo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da smo s strani izvajalca javne službe 

oskrbe s pitno vodo na območju Občine Oplotnica,  podjetja Komunala d.o.o. prejeli  Predlog 

programa oskrbe s pitno vodo 2022-2025. Izvajalec ga mora posredovati v uskladitev 

najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve. Ko je 

program usklajen z občino ga odgovorna oseba izvajalca javne službe potrdi. Izvajalec javne 

službe pošlje potrjen program oskrbe s pitno vodo Ministrstvu za okolje in prostor, najpozneje 

do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti na način, objavljen na spletni strani 

ministrstva. Program je dokument izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, po katerem bo 

potekalo izvajanje te službe v prihodnjem obdobju. Program vsebuje osnovne podatke o vseh 

naseljih in območjih, v katerih se izvaja oskrba s pitno vodo v Občini Oplotnica.  

Sprejetje predlaganega Programa oskrbe s pitno vodo 2022-2025, ki ga je pripravila 

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. ima neposredne finančne posledice za občinski proračun, 

saj so v njem predvidene posamezne investicije, ki pa se bodo dokončno uskladile s 

proračunom. Program se je obravnaval tudi na Komisiji za okolje in prostor, komunalno 

infrastrukturo in investicije. Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlagamo, da sprejme 

predlagani sklep.  

 

Poročilo je podala tudi ga. Jožica Dobaj iz Komunale Slovenska Bistrica. Pojasnila je, da 

mora upravljalec, to je Komunala Slovenska Bistrica pripraviti program v skladu z Uredbo o 

pitni vodi, kjer so natančna navodila, kako mora biti ta program sestavljen. Program je tudi 

osnova za zagotovitev kakršnih koli sredstev ministrstva na tem področju. Program je izpisan 

kot priročnik, da lahko vidijo s čim vse se ukvarja Komunala Slovenska Bistrica. Komunala 

ima v upravljanju 684 odjemnih mest, 3 večje vodooskrbne objekte: Lačna gora, Gorica in 

Fošt in približno 33 km vodovodnih cevovodov. 
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Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je povedal, da Oplotničani 4 mesece pijejo 

neužitno vodo. Vprašal je, kako lahko pride do tega, da ima Občina Oplotnica 4 mesece 

oporečno vodo. 

Gospa Jožica Dobaj je pojasnila, da imajo vzpostavljen HACCP sistem. Haccap sistem ima 

natančna navodila, na kakšen način se analizira voda na določenem območju. Na tem 

območju Oplotnice izvajajo 24 vzorcev, na mikrobiologijo in na kemijske preiskave. V 

vzorcih so bili v letu 2021 koliformne bakterije. Te bakterije zdravju niso škodljive, so pa en 

edikator, da je nekaj na sistemu narobe. Zdravstveno je neškodljiva bakterija, ki jo imamo v 

zraku in jo dihamo, ki se pojavlja v okolju. Problem na tem našem sistemu je, da so na 

celotnem območju občine, tudi na področju Pohorskih izvirov, vodni viri površinskega izvora, 

kar pomeni da v primeru večjih padavin, hidroloških sprememb pride do zakalitve vode v 

samem sistemu. V primeru, da pa bi bila voda onesnažena z Escherichia coli, takrat pa so 

posebni postopki, kjer morajo obvestiti uporabnike pitne vode, da jo je potrebno prekuhavati 

in pa način tega prekuhavanja. Pojasnila je, da je naša zakonodaja nastavljena tako, da je 

vzorec neskladen tudi v primeru teh koliformnih bakterij, ki so prisotne v našem okolju.   

 

Gospod Janez Gošnjak je postavil vprašanje, ali se ta sistem  avtomatsko klorira. 

Gospa Jožica Dobaj je povedala, da je Lačna gora avtomatsko klorira že več kot 20 let, in 

sicer je sistem plinskega kloriranja. Pred dvema letoma so sistem vzpostavili tudi na Keblju, 

kjer se del vode tudi pretaka dalje, tako da je ta sistem avtomatsko kloriran. Oba sistema sta 

pod nadzorom. Za 6 uporabnikov v Lačni gori, ki imajo od leta 2015 stalno prekuhavanje 

vode pa se sedaj gradi novi razbremenilnik Sujek z vmesnim prostorom, kjer so že naročene 

klorirne naprave, tako da bodo pokrili tudi teh 6 ali 7 odjemnih mest. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je povedal, da ko je prebiral poročilo, piše 

sanacija vodnih virov, in sicer piše, da ocenjujejo, da je kvaliteta voda v sistemu neustrezna – 

to pomeni, da naši otroci pijejo manj kvalitetno vodo. Vprašal je zakaj so ta zajetja v tako 

slabem stanju in zakaj je tako dolgo trajalo, za gradnjo Sujeka, saj so morali občani od leta 

2016 naprej prekuhavati vodo. Zakaj 5 let to ni bilo urejeno in kako je lahko do tega prišlo. 

Na to vprašanje želi odgovor od Komunale in od občine. 

Gospa Jožica Dobaj je pojasnila, da piše neustrezna voda, ne pa neoporečna. Koliformna 

bakterija pride v sistem površinski vod, ki pa ni zdravju škodljiva. 

 

Gospod Gorazd Veber je vprašal, zakaj so ta zajetja v tako slabem stanju in zakaj so morali od 

leta 2016 prekuhavati vodo, zakaj to ni bilo urejeno 5 let. 

Gospa Jožica Dobaj je pojasnila, da je to finančna obremenitev za občino, ki zelo veliko 

stane. Sedaj so sredstva zagotovljena in se to gradi.  

Direktor občinske uprave je pojasnil, da tu ni bil samo to problem in da je v bistvu odcep 

narejen pred kloriranim sistemom. Občina je morala imeti s strani NIJZ zagotovilo, da bo ta 

klorirna naprava, ki jo sedaj delajo, kompatibilna že obstoječi, da ne bi ta klorirana naprava 

škodovala že obstoječi in to je občina tudi pridobila.  

Gospa Bojana Vučina je povedala, da to ni od leta 2016, ampak ta problem traja že dlje časa. 

Ta projekt bo zdaj zaključen in bo to urejeno.  

 

Gospod Gorazd Veber je vprašal glede rezervnih virov, saj v poročilu piše, da Občina 

Oplotnica nima zagotovljenega rezervnega vodnega vira. To pomeni, da če pride do večje 
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suše bomo imeli redukcije vode. Tu se vidi da se ni dosti vlagalo v obnovo. Zanima ga koliko 

denarja zbere občina od Komunale za vodo - takse na letnem nivoju.  

Gospa Jožica Dobaj je pojasnila, da ima Občina Oplotnica na tem področju najnižjo vodarino. 

Cena vode je sestavljena iz vodarine in omrežnine. Omrežnina v Oplotnici je 3,71 €, npr. v 

Občini Makole je 8 € in bi bilo na občinskem svetu za razmisliti, da se dejansko zagotovijo 

neka sredstva, ki bodo na razpolago za vlaganje v sistem.  

 

Gospod Gorazd Veber je vprašal, koliko je bilo investicij v lanskem letu oziroma v letošnjem. 

Gospa Jožica Dobaj je naštela naslednje investicije: 

- izvaja se sanacija razbremenilnika v Sujeku, 

- menjala se je cev na Partizanski cesti, dolžine 220 m, 

- menjalo se je 150 m cevi v Čadramu, 

- menjavali so tudi nekaj manjših premerov. 

Želeli bi si pa menjavati več. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je vprašal ali imajo narejen kakšen načrt, glede 

na to, da imamo vodovodno omrežje v zelo slabem stanju. 

Gospa Jožica Dobaj je povedala, da je v ta program priložila 4-letni terminski plan, kjer je 

zajela najbolj pereče odseke vodovodnih sistemov na tem področju Občine Oplotnica. To je 

pa potrebno terminsko uskladiti z Občino Oplotnica kdaj in na kakšen način.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gašper Pečar, ki je glede na to, da ima Občina Oplotnica najmanjšo 

omrežnino in da se tudi najmanj vlaga v to omrežje vprašal, ali so na to opozorili vodstvo 

občine in kakšen je bil odziv oziroma ali je posluh. Kako ocenjuje sodelovanje z vodstvom 

občine, glede na njihove dobronamerne pobude za izboljšanje tega stanja.  

Gospa Jožica Dobaj je povedala, da so pripravili elaborat za dvig cene omrežnine in da je to 

odvisno od občinskega sveta. Na Občini Oplotnica je posluh za določena dela, problem pa je 

v tem, da primanjkuje sredstev.  

 

Gospod Gorazd Veber je vprašal, koliko sredstev dobijo od Komunale na letnem nivoju in 

koliko smo jih vložili za nazaj.  

Povedal je, da je poročilo Komunale zelo pohvalno in kar realno ter upa, da bo občina kaj več 

naredila na tem oziroma začela z izvajanjem tega.  

Predsedujoči je pojasnil, da bodo ta odgovor dobili na naslednji seji.   

 

Predsedujoči je povedal, da so s strani občinske uprave pojasnili, da se dela na tem. Zahvalil 

se je gostji in dal predlagani sklep na glasovanje.  

 

Sklep št. 11.9.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2022-2025 

za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica 

d.o.o. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Program oskrbe s pitno vodo 2022-2025 za območje, kjer javno 

službo oskrbe s pitno vodo izvaja Vodovodna zadruga Pohorski izviri z.o.o.) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da gre za podobno zadevo kot smo imeli 

za Komunalo. Vodovodna zadruga Pohorski izviri z.o.o. je tukaj izvajalec javne gospodarske 

službe oskrbe s pitno vodo na območju treh občin. Tudi oni so dolžni posredovati program 
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oskrbe s pitno vodo 2022-2025 v potrditev. Vodovodna zadruga pokriva območje treh občin: 

Slovenska Bistrica, Oplotnica in Slovenske Konjice. Program je pripravljen za vse tri občine, 

občinski sveti pa potrjujejo le tisti del programa, ki se nanaša na njihovo občino. V Občini 

Slovenska Bistrica so program že potrdili in smo že dobili  sklep o potrditvi. Vodovoda 

zadruga zagotavlja pitno vodo na območju naše občine za 1098 prebivalcev. Na zadnje so 

dodali še naslednje vasi: Božje, Kovaški vrh, Koritno, Brezje pri Oplotnici. Po pogovoru s 

predstavnico Vodovodne zadruge je povedala, da imajo sedaj eno večjo investicijo, in sicer 

gradijo 20 kubični vodohram v Modriču, drugih nekih večjih investicij pa nimajo. 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagan Program oskrbe s pitno vodo 2022-

2025. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je pohvalil vse ljudi, ki delajo v tej Vodovodni 

zadrugi. Prav tako imajo tudi viška vode, s katerim pomagajo občanov, tudi gasilci se lahko 

črpajo pri njih.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je vprašal kako je z viškimi vode iz tega sistema. 

Ali lahko te viške vode koristijo tudi drugi sistemi, glede na to, da je občina investirala in da 

je ta sistem blizu komunalne  in zakaj se ta povezava ne naredi.  

Gospa Bojana Vučina je povedala, da tega podatka nima, kako je z viškimi vode, verjetno pa 

viške vode imajo. V sušnem obdobju so naši gasilci pri njih črpali in vozili občanom, ki vode 

niso imeli, tako da so vedno pomagali. Kolikor ima podatek so višek vode zagotavljali v 

sušnem obdobju. Pojasnila je, da te povezave z drugimi sistemi ni, verjetno pa se povezava da 

narediti, če bi bila takšna potreba. 

Predsedujoči je tudi potrdil, da so v sušnem obdobju, ko v centru občine ni bilo vode dobili 

dovoljenje, da lahko vozijo vodo v sušnem obdobju. Kar se tiče pitne vode so gasilci vozili 

vodo iz njihovega rezervoarja.  

 

Predsedujoči se je g. Vebru zahvalil za idejo in povedal, da je to predlog za Vodovodno 

zadrugo Pohorski izviri.  

Gospod Gorazd Veber prosi, da do naslednje seje dobijo odgovor, glede na to da je občina 

vložila tudi nekaj sredstev.  

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je povedal, da kolikor je njemu znano je 

vodovod pripeljan do Čadrama. Tukaj bi se potem lahko naredile kakšne povezave v nekem 

daljšem obdobju. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je povedal, da je ta voda boljša kot 

Komunalna. Vprašal je ali je omrežje krivo, da je Komunalna voda bolj kalna oziroma slabša 

kot voda od Pohorskih izvirov.  

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je povedal, da je priklopljen na Pohorske izvire v 

Pobrežu. V Raskovcu in na Dobravi so sami naredili vrtino – 180 m globine in kolikor 

premalo priteče iz Pohorja, to je razvidno tudi iz dokumentacije, jim potem ta vrtina polni 

rezervoar. Apelira na občino, da bi lahko naredili vrtine, ker bo ta voda, ki se sedaj uporablja, 

bo prej ko slej usahnila. Tako potem ni bi prišlo do pomanjkanja vode.  

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Dečar, ki je povedal, da je član Vodovodne zadruge in je 

tudi v upravnem odboru. Občinsko upravo je prosil, da bi do naslednje seje pripravila 
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poročilo, kakšna cena vode ja na Komunali in kakšna na Vodovodni zadrugi. Predlagal je, če 

bi lahko kakšna sredstva dobila tudi zadruga, bi se potem lahko naredila povezava za vodo v 

Oplotnici. Z vodo so že v Foštu, kjer imajo 20 priključkov, skupaj imajo 20 km vodovoda. 

Povedal je, da imajo edini direktorja brez plače, tudi predsedniki odborov delujejo 

prostovoljno – brez plačila.  

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 

 

Sklep št. 11.10.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2022-2025 

za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Vodovodna zadruga Pohorski 

izviri z.o.o.. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini 

parc. št. 1006/10, 1007/8, 95/9, 1006/3, 1007/11, 1006/2, 100/2, 96/3 k. o. Brezje pri 

Oplotnici, parc. št. 3023, 3036/1  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. Javno 

dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo in 

je torej v splošni rabi. 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. Po izbrisu 

zaznambe bo mogoče nadaljevati s postopkom sklenitve pravnega posla za vknjižbo 

služnostne pravice v korist Elektra Maribor d. d. na nepremičninah, ki so predmet tega sklepa, 

razen za parcelo 3036/1 k.o. Oplotnica, ki je predmet prodaje. 

Glede na navedeno predlagamo ukinitev statusa grajenega javnega dobra na naslednjih 

nepremičninah: 
 

Št. Katastrska občina Parcelna 

številka 

površina 

1. Brezje pri Oplotnici 1006/10 11530m2 

2. Brezje pri Oplotnici 1007/8 1596m2 

3. Brezje pri Oplotnici 95/9 318m2 

4. Brezje pri Oplotnici 1006/3 10882m2 

5. Oplotnica 3023 5806m2 

6. Brezje pri Oplotnici 1007/11 107m2 

7. Brezje pri Oplotnici 1006/2 803m2 

8. Brezje pri Oplotnici 100/2 406m2 

9. Brezje pri Oplotnici 96/3 144m2 

10. Oplotnica 3036/1 339m2 

 

Občinskemu svetu predlagajo, da sprejme predlagane sklepe. 
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Predsedujoči je dal predlog sklepov  v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je predlagal, da bi naslednjič lahko takšne stvari 

prikazali grafično po parcelnih številkah – s projektorjem. Pojasnil je, da je Komisija za 

okolje in prostor to obravnavala in ni nič spornega.  

Gospa Bojana Vučina je povedala, da bodo naslednjič to uredili in parcelne številke prikazali 

z računalnikom na platnu. 

 

Predsednik Komisije za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in investicije g. Damjan 

Kvas je pojasnil, da je si je to možno pogledati tudi na javnem pogledu, če bi kdo želel videti 

kaj več kot je v gradivu. Gradivo pa za samo razpravo na seji to zadošča. 

 

Predsedujoči je povedal, da bo občinska uprava predlog upoštevala in dal predlog sklepov na 

glasovanje. 

 

Sklep št. 11.11.1/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1006/10 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. 11.11.2/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1007/8 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. 11.11.3/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 95/9  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. 11.11.4/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 
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1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1006/3  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. 

 

 

Sklep št. 11.11.5/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 3023 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. 11.11.6/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1007/11 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. 11.11.7/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 1006/2 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. 11.11.8/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 100/2 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. 
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Sklep št. 11.11.9/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 96/3 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. 

 

Sklep št. 11.11.10/2021 

SKLEP  o ukinitvi statusa javnega dobra 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini: 

- parc.št. 3036/1 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. 

 

Sklepi so sprejeti. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda (Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin za leto 2022) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. S strani Stanovanjske sklada RS vsako leto, konec leta 

prejmemo poziv, da jim posredujemo sklep o uskladitvi najemnin za neprofitna stanovanja. 

Vsako leto sprejemamo isti sklep. V letu 2021 je znašala letna stopnja neprofitne najemnine 

3,81% od vrednosti stanovanja za vsa najemna stanovanja, ki so v lasti Občine Oplotnica. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je zaradi uskladitve najemnin za neprofitna 

stanovanja, ki so v njegovi lasti in so bila pridobljena na podlagi soinvestitorskih pogodb z 

občinami, ter na podlagi odločitve, da se najemnine za navedena stanovanja obračunavajo na 

enak način, kot jih na podlagi sprejetih sklepov določajo posamezne občine, že v letu 2021 

obračunaval najemnino tem najemnikom na enak način kot naša občina. Stanovanjskemu 

skladu RS je potrebno dostaviti nov sklep naše občine o izračunu najemnine za stanovanja 

pridobljena na podlagi soinvestitorske pogodbe za leto 2022. 

Stanovanjski sklad RS najemnikom neprofitnih stanovanj, ki niso predmet soinvestitorskih 

pogodb obračunava neprofitno najemnino že od leta 2007 po 4,68 % od vrednosti stanovanj. 

Mi se zavedamo stiske naših občanov zaradi vsakega povišanja cen – posebej še povišanja 

cen najemnin za stanovanja in ker ima občinski svet občine možnost določiti nižje letne 

stopnje neprofitnih najemnin, Občinskemu svetu Občine Oplotnica v zvezi z uskladitvijo 

neprofitnih najemnin predlagamo, da za leto 2022 sprejme predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

K razpravi se je prijavil g. Damjan Kvas, ki je povedal, da sam procent ni problem, bolj ga 

zanima kaj je vrednost stanovanja, kje jo lahko vidijo, kako se vrednost stanovanja spreminja. 

Ali vrednosti stanovanj padajo ali rastejo. Ali lahko dobijo podatek o vrednosti stanovanja 

oziroma kako izračunajo neprofitno najemnino, s katero vrednostjo množite ta procent.  
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Gospa Bojana Vučina je povedala, da te vrednosti posreduje Komunala enkrat letno, ker 

Komunala izračunava vrednosti neprofitnih najemnin. Komunala je pooblaščena za 

upravljanje naših stanovanj in s stanovanji Stanovanjskega sklada. Neprofitna najemnina  se 

izračunava po Pravilniku, ki je določen. Podatek o vrednosti stanovanj ima naše 

računovodstvo.  

 

 

Sklep št. 11.12.1/2021 

Občinski svet Občine Oplotnica določa, da letna stopnja neprofitne najemnine od 

01.01.2022 do 31.12.2022  znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja in sicer za vsa najemna 

stanovanja, ki so v lasti Občine Oplotnica in solasti Občine Oplotnica in Stanovanjskega 

sklada RS. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

Predsedujoči je pojasnil, da bodo dobili odgovore na vsa vprašanja in pobude pisno na 

naslednji seji občinskega sveta. 

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je podal naslednje pobude: 

- že na eni izmed prejšnjih sej je podal pobudo za ureditev ceste Gmajna – Lovski dom, 

kjer je zožen odsek, ki je zelo nevaren. Del ograje je čisto v javnem dobru. Želel bi, da 

bi se zadeva uredila tako kot je potrebno, ker je cesta tam zelo zožena in je nevarno, da 

bi kdo tam koga povozil in tudi z osebnim avtom se komaj pride mimo.  

- na spletni strani Občine Oplotnica je bilo objavljeno glede kamnoloma Brinjeva Gora. 

Dejansko se širijo neresnice in zanima ga, če so občinski svetniki na sejah kaj 

glasovali o tem kamnolomu in ali so kaj potrdili. Zanima ga od kdaj je ta zadeva šla 

naprej v prodajo. Kolikor ve, so na prejšnjih  sejah glasovali o zaprtju kamnoloma 

oziroma sanacija kamnoloma – v proračunu. Povedal je, da jih občani Občine 

Oplotnica napadajo, da so glasovali za kamnolom Brinjeva Gora. Pojasnil je, da 

kolikor on ve so bili samo enkrat seznanjeni s predajo kamnoloma, o njem pa niso 

nikoli razpravljali. Občinski svet – zdajšnji in prejšnji o tem ni razpravljal. Več o tem 

so vedeli na Občini Zreče. Glede na to, da je to pereča zadeva bi se moralo o tem več 

razpravljati in se o tem pogovoriti, ne pa da v te zadeve vpletajo svetnike. Povedal je, 

da Občina Oplotnica ne bi smela dovoliti, da v take stvari vpletajo svetnike Občine 

Oplotnica, saj o tem niso glasovali, niso razpravljali oz. ničesar niso o tem seznanjeni.  

- Zanima ga kdo je pripravil spisek asfaltiranja cest. Povedal je, da določeni občani 

nimajo dostopa, ko zapade sneg in nimajo možnosti, da bi šli v službe. Povedal je, da 

se ceste ne plužijo in da on ne more za vsako klicati direktorja, da ne plužijo ceste in 

da je to res sramota. Povedal je, da ga je nekdo, ki sedi med njimi enkrat zelo užalil, 

ko je povedal, da dokler bo on svetnik SDS ne bo imel asfaltirane ceste. To je zelo 

žalostna zadeva, ki pa je resnična.  

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je podal naslednja vprašanja in pobude: 

- g. župan je obljubil, da bo leta 2022 izgradil most v Pobrežu in asfaltiral še zadnjih 

200 m ceste. Ceste so v katastrofalnem stanju in si lahko pridejo to tudi pogledati. 

Izpustili so je ven z namenom, da se bo uredil most in se bo asfaltiralo do križišča.  

- občinski svet dobro ve, da je država namenila in zagotovila 85 % sredstev za izgradnjo 

šole in vrtca na Prihovi. Zanima ga, ali bomo finančno sposobni, glede na poročilo 

nadzornega odbora, da imamo toliko minusa, da bomo zgradili šolo na Prihovi, če nam 
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je država obljubila denar. Ali bomo vzeli ta denar, ali ga bomo pustili in dali drugim 

občinam. Zanima ga, kako je s tem.  

- žalosti ga glede mrliške vežice na Prihovi, saj zraven kontejnerja ležijo svinjske kože, 

zaboji praznega piva… Sprašuje ali ni možno, da bi nekdo to zmetal v kontejner in da 

bi nekdo to nadziral, saj je tam zraven tudi večnamenska dvorana.  Povedal je, da je 

drugače tam vse super, vežica je urejena, zadaj za vežico pa je katastrofa.  

- na zadnji seji je ga. inšpektorica, ki je podala poročilo, povedala da bo poslala 

inšpektorja, da bodo pogledali in sanirali ležeče policaje v Pobrežu. Od tega je že pol 

leta in ga zanima ali se bodo ležeči policaji sanirali ali ne, ker ga sprašujejo tudi 

občani.  

Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da so to pregledali in  ga bodo sanirali v čim krajšem 

možnem času.  

- pohvalil je direktorja občinske uprave, ki je bil že drugi dan na terenu s predstavnikom 

VGP in pripomogel, da se je šlo takoj v sanacijo potoka. Povedal je, da bi lahko njega 

kot svetnika, župan ali predstavnik civilne zaščite poklicali in mu povedali kaj bo z 

vodo. Oni pa so se peljali mimo njega in se niso oglasili niti pri njem, niti pri Gosniku. 

Menil je, da če so veja oblasti in jim pomagajo bi to lahko naredili. 

Predsedujoči je pojasnil, da so bili tisti ogledi res hitri, saj se je moral poveljnik Civilne 

zaščite na brzino odločiti, kaj se bo delalo.  

- vprašal je, ali se bo res ves promet iz kamnoloma Brinjeva Gora usmeril  na ceste: 

Brinjeva Gora – Malahorna – Oplotnica – Pobrež - Celje, ker Občina Slovenske 

Konjice ne bo dovolila prevoza po njihovih cestah. Ali bomo res dovolili, da se bo 

vozilo po tej relaciji, saj bodo tako uničili tudi novi most in cesto v Tepanje. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gašper Pečar, ki je povedal, da je že 7 let občinski svetnik Občine 

Oplotnica in da je danes njegova najljubša seja do sedaj. Ne toliko zaradi vsebine, ampak 

zaradi postopka, kako se seja vodi. To je bila najbolj vključujoča, demokratična izmenjava 

mnenj. Vse pohvale predsedujočemu g. Pitrofu, podžupanu Občine Oplotnica na kakšen način 

je to sejo vodil. Predlagal je, da naj bo to simbolni znanilec sprememb, ki so po njegovem 

mnenju nujno potrebne za vse splošni razvoj občine in za neko kohezijo med občani. Njegova 

pobuda je, da bi imeli v prihodnje še več takih izmenjav mnenj.  

Postavil je vprašanje glede širine novega mosta, ki se je ravno-kar odprl. Med občani je bilo 

slišati nezadovoljstvo, zakaj je most tako ozek.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je povedal, da tudi njega ljudje napadajo glede 

kamnoloma Brinjeva Gora, in sicer da so oni dvignili roke, da se je kamnolom odprl. Še 

enkrat je povedal, da to ni res. Občina pa je dala v javnost, da so svetniki izglasovali v 

proračunu. Vsi so dvignili roke, ker se verjetno nihče ni poglobil v drobni tekst in zdaj župan 

to izpostavlja. Po drugi strani pa je g. Orter te stvari sprožil leta 2018. Imajo tudi dokaze in bi 

prosil župana, da se ne izgovarja na svetnike. Te stvari so bile sprejete leta 2017, in sicer brez 

občinskega sveta in brez Komisije za okolje in prostor. Prosil je, da se te izjave ponovno 

demantirajo.  

Postavil je naslednja vprašanja: 

- kako je s plazom v Lačni gori (od Lip-a desno gor), ki se je saniral z mrežo. Zanima ga 

ali se bo tista skala odstranila, ali ne.  

Direktor je povedal, da je izvajalec direkcija za ceste. V tem času, ko so se dela izvajala je 

bil tudi klic občana, ki je tam doma, da je na vrhu vsega še skala, ki grozi na cesto. Takrat 

je tudi stopil v stik z gospo, ki je pripravljala celotno dokumentacijo in so ponovno 

opravili ogled. Nima pa uradne informacije, kaj so ugotovili.  

- kako daleč je prostorski plan. 
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- glede investicije na Prihovi bi obvestil svetnike, da bo 85 % investicije pokrila država, 

v kolikor bo ostali del zagotovila občina. Glede na to, da je občina vzela kredit za 

ceste in glede na poročilo nadzornega odbora, da smo zadolženi 1 milijon dvesto tisoč 

€ , ga zanima, ali ima občina dovolj sredstev, da se kandidira na ta razpis, ker takšne 

prilike ne bomo imeli več.  

- ali je Občina Oplotnica dovolila izgradnjo kabelske kanalizacija za Brinjevo Goro 2 za 

izgradnjo nove trafe postaje, ker je zgrajena. Zanima ga kdo je to dovolil. 

 

 

K razpravi se je prijavil g. Nejc Plajh, ki je postavil naslednja vprašanja: 

- zanima ga, zakaj v našem zbirnem centru ni več zaboja za živalske odpadke. Divja 

odlagališča živalskih odpadkov se pojavljalo na Gmajni, ob cesti Markečica – Drage. 

Prosil je, da se to pogleda in čim prej odstrani, saj to zelo slabo vpliva na izgled 

občine, na vodo, živali... Apelira na vse občane Občine Oplotnica, da malo razmislijo, 

če je to primerno, da se to odlaga ob cesti.  

- pohvalil je občinsko upravo, glede obnove parketa v športni dvorani Milenij. Povedal 

je, da je to sedaj super, predlagal pa je, da se ob tribuni namesti še gumi tepih, takšen 

kot je bil prej, da se zaščiti parket.  

- predlagal je, da se v naslednjem letu sanira še drugi tuš v VŠD Milenij. 

 

 

K razpravi se je prijavil g. Tadej Obrovnik, ki je podal naslednje pobude: 

- pohvalil je, da imamo park in grajsko dvorišče lepo okrašeno. Prav tako je pohvalil 

društva, ki so pripravili jaslice. 

- starši, ki vozijo otroke v vrtec, imajo nekateri enega otroka v starem vrtcu, enega pa v 

novem. Problem je, da morajo za vsako iti nazaj na cesto in potem nazaj gor v novi 

vrtec. Predlagal je, da bi se pri starem vrtcu uredila potka za direkten prehod v novi 

vrtec, da ne bi z otrokami prihajali zopet nazaj na cesto in potem nazaj gor.  

- na cesti Božje – Oplotnica, pod vasjo Božje – pri tabli Božje, je na levi strani ceste 

jarek, ki ga izpira voda. Začele so se lomiti bankine in je prosil, da se opravi ogled, da 

se ugotovi, na kakšen način bi se to saniralo.  

 

K razpravi se je prijavil g. Jože Kolar, ki je podal naslednja vprašanja: 

- kaj se dogaja s Knjižnico in kdaj se bo selila. Takšna knjižnica kot je sedaj je 

premajhna pa tudi primeren prostor ni za knjižnico, ker tam tudi ni urejeno parkirišče. 

- živalski odpadki se pojavljajo tudi ob cesti mimo kamnoloma Brinjeva Gora. 

- na državni cesti Oplotnica – Slovenske Konjice so naredili ob strani črte. Sedaj, ko pa 

so plužili sneg pa se teh črt ne vidi in potem se ne moreš orientirati. 

- na direkcijo za ceste se naj poda pobuda za postavitev krožišča v Spodnji Ložnici, ko 

se pripelješ iz Oplotnice na staro cesto Slovenske Konjice – Slovenska Bistrica ali pa 

vsaj razsvetljava. To bi bilo potrebno nujno narediti. 

Gospod Gorazd Veber je povedal, da je to že v planu, vprašanje pa je v katerem vrstnem redu 

je to krožišče. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je predlagal, da bi občinska uprava 

kontaktirala z direkcijo za ceste, za ureditev povezovalne državne ceste Slovenska Bistrica – 

Oplotnica, in sicer v najslabšem stanju je na odseku od Soviča naprej.  

Gospod Gorazd Veber je predlagal, da bi se morali povezati z Občino Slovenska Bistrica, 

glede ureditve te ceste.  
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Gospod Marjan Prosenak je podal še pobudo za postavitev table za Oplotnico na avtocesti. 

Pobudo so podali že pred 10 leti.  

Direktor je pojasnil, da se je pobuda že podala in da se bo ponovno podala na direkcijo za 

ceste. 

 

 

 

K 14. točki dnevnega reda (Informacije) 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

- župan je sprejel Sklep o začasnem financiranju  Občine Oplotnica v obdobju januar – 

marec 2022. 

- objavljeni so bili dnevi cepljena in sedaj bo možnost cepljenja tudi v Oplotnici v torek, 

21. 12. 2021 med 10. in 11. uri v Zdravstvenem domu Oplotnica. 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.  uri. 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                                   Matjaž Orter 

 

 

 

Direktor občinske uprave 

Aleš Hren, dipl. ekon. 

 


