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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: 27. 1. 2022 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 
 

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

dne 27. 1. 2022 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, Janez Gošnjak, Avgust Juhart, Jožef Kolar, mag. Damjan Kvas, Marija Lešnik, 

Stanislav Mlakar, Tadej Obrovnik, Slavko Pitrof, Nejc Plajh, Marijan Prosenak in Miroslav 

Vodovnik. 

 

Opravičeno odsotni: 

- Ida Gosnik 

- Gorazd Veber 

 

Ostali odsotni: 

- Gašper Pečar 

 

Ostali prisotni: 

- Aleš Hren   - direktor občinske uprave 

- Bojana Vučina   -  višja svetovalka I za okolje in prostor 

- Danijela Dovnik  - višja svetovalka I za računovodstvo 

- Branka Potočnik Trdin  -   poslovna sekretarka 

- Maks Hohler                    -           predsednik Nadzornega odbora 

 

Gosti: 

- Inštitut za lokalno samoupravo Maribor:         dr. Boštjan Brezovnik 

- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica:       Patricija Breznikar 

 
 

 

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 12 svetnikov. 

mailto:obcina@oplotnica.si
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Sklep 12.1.1/2022 

Občinski svet je sklepčen.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 11. redne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 11. redne seje v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 12.2.1/2022 

Zapisnik 11. redne seje  je soglasno sprejet.  

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 12. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 12. redne seje.  

 

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

 

Sklep 12.3.1/2022 

Dnevni red 12. redne seje je soglasno sprejet.  

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 12. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Oplotnica – I. obravnava 

6. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-

urne dežurne pogrebne službe v Občini Oplotnica – I. obravnava 

7. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

občinske gospodarske javne službe v Občini Oplotnica – I. obravnava 

8. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica – I. 

obravnava 

9. Potrditev investicijskega projekta – DIIP-a za projekt sanacija mostov 

10. Potrditev investicijskega projekta DIIP-a za projekt Modernizacija cestnih odsekov 

11. Potrditev investicijskega projekta Diip-a za projekt »LAS« od Pohorja« do Bohorja » 

za vse generacije 

12. Sklep o umestitvi knjižnice v poslovno stanovanjski objekt Pohorski vrtovi 

13. Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2022 – splošna razprava 

14. Vprašanja in pobude 

15. Informacije 
 

 

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

Predsedujoči je predstavil odgovore na vprašanja in pobude iz 11. redne seje Občinskega 

sveta Občine Oplotnica. 

Predsedujoči je pri odgovoru na pobudo za ureditev povezovalne državne ceste Slovenska 

Bistrica - Oplotnica povedal, da bo cesta v 5 letih popolnoma sanirana in v celoti preplastena, 

prav tako bodo na tej cesti razširjeni vsi mostovi.  
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Povedal je, da smo v tem času prejeli tudi odgovore na pobudo za postavitev table za 

Oplotnica na avtocesti, in sicer iz Darsa so pojasnili, da na avtocesto A1 kraja Oplotnica ni 

možno uvrstiti na prometno kažipotno signalizacijo. Ministrstvo za infrastrukturo pa so 

odgovorili, da se bo na območju krožnega križišča državnih cest v naselju Slovenska Bistrica  

v okviru menjave obstoječe signalizacije za vodenje prometa predvidelo tudi vodenje za 

naselje Oplotnica.  

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Oplotnica – I. 

obravnava) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da sta predlog odloka 

obravnavali  Statutarno pravna komisija in Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. 

Državni zbor Republike Slovenije je v letu 2016 sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti s katerim je uredil pogrebno in pokopališko dejavnost. Pogrebna dejavnost obsega 

zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna službe, ter 

prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Pokopališka 

dejavnost pa obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina. Ob 

navedenem je določil, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje 

določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.  
 

Poročilo je podal tudi pripravljavec odloka dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno 

samoupravo. Zakonodaja je v letu 2016 sprejela Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

na podlagi katerega je pripravil celovito reformo izvajanja te dejavnosti in v zakonu določil 

pogoje za pripravo pokopališkega reda, hkrati pa tudi opredelil 24-urno dežurno službo kot 

obvezno občinsko gospodarsko javno službo. Bistvena razlika med prejšnjo ureditvijo  in 

sedanjo je samo, da je 24 urna pogrebna služba dejavnost javne službe vse ostalo pa so 

dejavnosti, ki se nanašajo na izvajanje pogrebne dejavnosti, ki so predmet storitev na trgu. 

Zakonodajalec je opredelil tudi minimalne standarde z upravljanji  pokopališč.  V skladu z 

navedenim so na inštitutu pripravili osnutek odloka, ki ga imajo v razpravi. Odlok so 

pripravilo v skladu z nomotehničnimi  smernicami in pa z resolucijo o normativnih dejavnosti 

republike Slovenije. Odlok je pripravljen na način, da je pod vsakim členom podana obsežna 

obrazložitev na pravni temelj. Vzporedno s tem so pripravili oceno finančnih posledic, ki se 

nanašajo na vprašanje določanja grobnine. O višini grobnine se danes ne  bo razpravljalo, ker 

se bo na eni izmed prihodnjih sej pripravila dokumentacija in ustrezen sklep o določitvi 

višine grobnine. Ocena finančnih posledic je pripravljena v skladu z upoštevanjem določil 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih na podlagi 

katerega so bile pripravljene tudi cenitve pokopališča.  

 

Predsedujoči je dal predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Oplotnica v I. obravnavi v 

razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Jožef Kolar, ki je vprašal, kaj če pokojnik izrazi željo po 

drugačnem poteku pogreba, zakaj se to ne upošteva v tem odloku. 

G. Brezovnik je pojasnil, če posameznik – pokojnik ali njegova družina izrazi drugačen potek 

pogreba se upošteva volja pokojnika. V primeru ko pa ta volja ni izražena pa naj bi se 

uporabljala določila tega odloka.  

 

Predsedujoči je dal predlog odloka na glasovanje. 
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Sklep 12.5.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini 

Oplotnica v I. obravnavi. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Oplotnica – I. 

obravnava) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da sta predlog odloka 

obravnavali  Statutarno pravna komisija in Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Gre za 

svobodno odločanje, da lahko dejavnost javne službe izvaja vsaki pravni subjekt bodisi 

javnega ali zasebnega prava. Dežurna pogrebna služba se izvaja v skladu z zakonom o 

gospodarskih javnih službah. Občina mora organizirati izvajanje javne službe v eni izmed 

organizacijskih oblik določenih v 6. členu zakona o gospodarskih javnih službah, in sicer v 

režijskem obratu, v javnem gospodarskem podjetju ali z dajanjem koncesij.  

 

Poročilo je podal tudi  dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo, ki je tudi 

pripravljavec tega odloka. Povedal je, da bi k temu dodal, da je odlok pripravljen v skladu z 

določili 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki natančno predpisujejo vsebino 

odloka. Zelo pomembno je, da se s tem odlokom določi organizacijska oblika izvajanja te 

javne službe in v tem primeru je bil podan predlog in odločitev, da se izvaja kot 

koncesionirana dejavnost. V skladu s tem je bila predhodno pripravljena tudi ocena finančnih 

posledic s temeljito analizo na podlagi katere so, na podlagi primerjalnih podatkov, prišli do 

neke okvirne cene po katerih bi se lahko ta dejavnost izvajala v Občini Oplotnica. Odlok o 

načinu opravljanja javne službe je predpogoj za sprejem naslednjega odloka – koncesijskega 

akta, to je odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije. Odlok je pripravljen  v skladu 

z nomotehničnimi  smernicami in pa skladno z resolucijo o normativnih dejavnosti Republike 

Slovenije na način, da je vsak člen posebej obrazložen s pravnim temeljem hkrati pa je tudi 

podana obsežna uvodna obrazložitev za lažje razumevanje vsebine odloka.  

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 12.6.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne 

občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Oplotnica 

- v I. obravnavi. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe v Občini Oplotnica – I. obravnava) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da sta predlog odloka 

obravnavali  Statutarno pravna komisija in Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. V 

skladu z določilom 6. člena  Zakona o gospodarskih javnih službah lahko lokalna skupnost, to 

je občina, zagotavlja gospodarske javne službe z dajanjem koncesij. Kot določa Zakon o 

gospodarskih javnih službah koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v 

svojem imenu, za svoj račun in na podlagi pooblastila koncesionarja. Koncesionar je lahko 

fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesionarne dejavnosti. S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določijo predmet in 
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pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 

službe na območju Občine Oplotnica.   

 

Poročilo je podal tudi  dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo, ki je 

povedal, da je  odlok pripravljen na podlagi določil 32. in 35. člena  Zakona o gospodarskih 

javnih službah. S tem se določijo predmet in pogoji za dodelitev koncesije, hkrati se določi 

način in postopek podelitve koncesije ter rok trajanja koncesije, ki je omejena na 15 letno 

obdobje. Odlok je pripravljen  v skladu z nomotehničnimi  smernicami in pa skladno z 

resolucijo o normativnih dejavnosti Republike Slovenije in z ustreznimi obrazložitvami pod 

členi.  V času priprave tega odloka se je nekoliko spremenila sodna praksa,  zato je predlagal, 

da bi se v 23. členu, prvi odstavek dopolnil na način, da se za prvim odstavkom dodata še dva 

stavka: »Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše 

ponudbe. Merila za izbor ponudbe se določijo v razpisni dokumentaciji.« To je zato, ker je 

potrebno merila določiti tudi v tem odloku, predhodno pa je veljalo, da se merila lahko 

določijo v razpisni dokumentaciji. Gre za tehnično dopolnitev vsebine tega odloka.  

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavila ga. Marija Lešnik, ki je vprašala, če je  izbran koncesionar ali potem 

v občini ne moreš izbrati drugega. 

 

Gospod Boštjan Brezovnik je pojasnil, da v tem primeru gre samo za izvajanje 24 urne 

dežurne službe. To pomeni, da gre samo za tisti prvi prevoz, ko se pokojnika pripelje od kraja 

smrti do prostorov izvajalca javne službe. Za vse ostalo, ko gre za urejanje pogreba in 

pogrebnih slovesnosti pa lahko te storitve opravlja vsako pogrebno podjetje, ki izpolnjuje 

pogoje po zakonu.  

 

Predsedujoči je dal predlagani odlok skupaj z dopolnitvijo 23. člena – kot je bilo navedeno, na 

glasovanje. 

 

Sklep 12.7.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe v Občini 

Oplotnica s predlagano spremembo - v I. obravnavi. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 

Oplotnica – I. obravnava) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da sta predlog odloka 

obravnavali  Statutarno pravna komisija in Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. V 

skladu z določili 1. odstavka 140. člena Ustave RS s spremembami in dopolnitvami spada 

med pristojnosti občine, med zadeve, ki jih lahko občina ureja samostojno in ki prizadeva 

samo prebivalce občine. Opravljanje lokalnih gospodarskih služb zagotavlja občina 

neposredno v okviru občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z 

dajanjem koncesij in na drug način, določen v skladu z zakonom. Način opravljanje 

republiške gospodarske javne službe predpiše vlada Republike Slovenije z uredbo. Lokalna 

skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalnosti in 

prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
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Poročilo je podal tudi  dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo, ki je 

povedal, da je  vsebina odloka pripravljen na podlagi 6. člena  Zakona o gospodarskih javnih 

službah s katerim se določijo za vsako gospodarsko javno službo organizacijske oblike. Vsaka 

gospodarska javna služba se lahko v občini izvaja bodisi v obliki režijskega obrata, javnega 

podjetja, javnega gospodarskega zavoda ali storitvijo  koncesije. Ob pripravi tega odloka so 

pripravili tudi temeljito analizo izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini 

Oplotnica, kar je navedeno v uvodnih obrazložitvah. Primerjali so vsebino splošnih pravnih 

aktov z veljavno zakonodajo in ugotovili:  

»da boste morali vsebinsko dopolniti Statut Občine Oplotnica, predvsem zaradi tega, ker ni 

skladen z novejšo zakonodajo, ki je bila sprejeta po letu 2015. Hkrati je potrebno sprejeti nov 

odlok predvsem o gospodarskih javnih službah, zato ker ne vsebuje vseh določil veljavne 

zakonodaje. Kar se tiče same organizacije imate sprejet odlok o ustanovitvi režijskega obrata 

iz leta 2014, ki ni skladen po vsebini z določili veljavne zakonodaje hkrati določil tudi 

nekatere storitvene dejavnosti, ki niso več predmet javnih služb. Poleg tega smo naredili 

potem tudi celovito analizo po posameznih področjih in ugotovili, da je občinski svet sprejel 

Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Oplotnica s katerimi je določil način izvajanja 

oskrbe s pitno vodo na območju občine. Vendar tudi ta akt ni usklajen z Uredbo o oskrbi s 

pitno vodo in pa z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja. Nadalje je sprejel občinski svet leta 2014 Odlok o odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica in tudi ta 

odlok ni skladen z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne, odpadne padavinske 

vode, ki je bila sprejeta po letu 2015 in po določilih gradbenega zakona. Na področju ravnanja 

s komunalnimi odpadki je odlok skladen z veljavno republiško zakonodajo in podzakonskimi 

akti. Na področju urejanja in čiščenja javnih površin je potrebno opomniti, da občina ni 

sprejela odloka s katerimi bi predpisala način opravljanja gospodarske javne službe. S katerim 

je kršeno določilo 154. člena Ustave RS. Enako je na področju vzdrževanja občinskih javnih 

cest, kjer ni sprejet Odlok o načinu opravljanja  javne službe, potem na področju pomoči 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču tudi ni bil sprejet odlok in pa to kar danes 

urejamo s 24 urno dežurno službo, kar praktično pomeni, da boste morali v občini za pravno 

ureditev izvajanja navedenih javnih služb sprejeti ustrezne odloke o načinih opravljanja javne 

službe in seveda po potrebi tudi sprejeti posamezne koncesijske akte, če se bodo dejavnosti 

izvajale s podelitvijo koncesije«.  

Tudi ta odlok je pripravljen z obsežno obrazložitvijo in hkrati z ustreznimi pojasnili in 

obrazložitvami posameznih členov. Sestavljen in pripravljen je v skladu z nomotehničnimi  

smernicami in   z resolucijo  normativnih dejavnosti. Opomnil je še na spremembo, na črtanje 

določila 3. odstavka, 4. člena, ki določa, da so izbirne lokalne gospodarske javne službe 

določene s tem odlokom. Tu je bila sprejeta odločitev, da se izbirne lokalne gospodarske 

javne službe v občini ne bodo izvajale, zato je bilo s strani Statutarno pravne komisije 

predlagano, da se ta 3. odstavek, 4. člena črta. 

 

Predsedujoči je povedal, da kolikor je videti, nas čaka precej dela na področju urejanja 

gospodarskih javnih služb in bo to potrebno prioritetno urediti, glede na to, da bomo imeli 

sedaj veljavne odloke. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in s predlagano spremembo 3. odstavka, 4. 

člena, ki je bila navedena v sami obrazložitvi odloka na glasovanje.  

 

Sklep 12.8.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 

službah v Občini Oplotnica s predlagano spremembo - v I. obravnavi. 
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Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Potrditev investicijskega projekta – DIIP-a za projekt sanacija 

mostov) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občina Oplotnica s tem dokumentom - z DIIP-om 

podaja osnovo za utemeljenost investicijskih vložkov v projekt Sanacija mostov, ki se bo 

izvajalo v letošnjem letu. Projekt obsega vlaganja v tri mostove, in sicer: 

- sanacija mostu na LC 383061 Brdo – Pobrež 

- sanacijo sredinskega opornika mostu na LC 440281 Dobriška vas – Malahorna v naselju  

  Markečica 

- novogradnja mostu pri zbirnem centru. 

Projekt je v fazi priprave, izvedba projekta bo v letošnjem letu. Glede na vrsto investicije v 

projektih sanacije mostov bomo izvedli vzdrževalna dela v javno korist, zato se lahko ta dela 

pričnejo brez gradbenega dovoljenja pri prvem in drugem mostu. Pri novogradnji mosta pri 

zbirnem centru pa moramo pridobiti gradbeno dovoljenje, za katerega pa smo že vložili vlogo 

na Upravno enoto Slovenska Bistrica. Ocenjena vrednost načrtovane investicije za vse tri 

objekte znaša 135.000 € z DDV. Viri za izvedbo projekta so zagotovljeni na postavki 

občinskega proračuna in v NRP – sanacija mostov. Projekt bo v celoti financiran iz lastnih 

sredstev.  Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava in sprejme predlagani 

sklep. Dokument se je obravnaval tudi na 10. redni seji Komisije za okolje in prostor 24. 1. 

2022. 

 

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

investicije g. Damjan Kvas. Komisija je DIIP obravnavala in se strinjala s predlagano 

investicijo, kot izhaja iz predloženega dokumenta.  

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo.  

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je povedal, da so bili občani v Pobrežu zelo 

navdušeni, da se bo most enkrat za vselej popravil. Vprašal je ali se bo ta most porušil 

oziroma kako se bo obnovil. Skrbi ga tudi če bo odprtina za vodo, ker zdaj, ko so bile zadnje 

poplave pride voda čisto do vrha mostu. Zanima ga, če se bo to saniralo, da bi se most vsaj 

malo dvignil – vsaj za 2 m, da bo pretočnost večja kot je bila sedaj.  

 

Predsedujoči je povedal, da se bo most obnovil v celoti in zraven bo tudi hodnik za pešce – 

pločnik. Pretočnost vode urejajo določeni pravilniki, ki veljajo za celo Slovenijo. Sigurno se 

bo most uredil v skladu s temi pravili in smernicami, vse bo v skladu z zakonom.  

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je povedal, da so v DIIPu zajeti samo trije 

mostovi. Povedal je, da so se že velikokrat pogovarjali o mostu v Čadramu, in sicer, da bi  

vsaj  razširili peto mostu, da bi bil vsaj malo širši. Predlagal je, da bi se v DIIP vključil še ta 

most. Povedal je, da so bile tu že prometne nesreče, saj tudi ni prometne signalizacije na tem 

mostu.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da se lahko za ta most tudi pripravi DIIP, žal pa se zdaj, v tem 

trenutku ne more, ker ni planirano. Povedal je, da smo obnovo teh treh mostov planirali tudi v 

proračunu in je usklajeno s temi DIIP-i. Lahko pa se dogovorijo, da se pripravi tudi DIIP za 

Čadram, in sicer se pripravi tekom leta in se potem vključi. Povedal je, da to ni edini most, ki 

ga je potrebno sanirati, kritičen most je tudi pri mizarstvu Sadek, lahko pa bi naštel še par 



Potrjen zapisnik 12. redne seje OS 27. 1. 2022 8 

mostov. Povedal je, da gremo fazno in da najprej rešimo te tri mostove nato pa še pripravimo 

za naslednje.  

 

Gospod Marjan Prosenak je predlagal, da se naj začasno most prometno uredi, tako da se 

določi kdo ima prednost. 

 

Predsedujoči je povedal, da se s tem strinja in da bo to pregledal Svet za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu, ki bo to obravnaval na svoji seji in to uredil. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 

 

Sklep 12.9.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica potrdi Diip – dokument identifikacije investicijskega 

projekta za projekt sanacija mostov. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Potrditev investicijskega projekta DIIP-a za projekt 

Modernizacija cestnih odsekov) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. DIIP predstavlja tudi podlago za uvrstitev tega projekta 

v proračun za leto 2022. V dokument je vključenih 18 cestnih odsekov, v skupni dolžini 

približno 6500 m. Projekt je trenutno v fazi priprave, izvedba je predvidena takoj po sprejemu 

proračuna, in sicer bi se šlo v razpis, v izbiro izvajalca, potem podpis pogodbe in pričetek del. 

V lanskem letu smo uspešno asfaltirali 21 cestnih odsekov, letos pa jih imamo 18. Ocenjena 

vrednost načrtovane investicije znaša 428.855 €. Tudi v letošnjem letu je predvideno 

sofinanciranje investicije s strani občanov kot smo to izvedli v preteklem letu. Predstavila je 

vseh 18 cestnih odsekov. DIIP se je obravnaval tudi na Komisiji za okolje in prostor v 

ponedeljek, 24. 1. 2022. Komisija se je strinjala z vsemi odseki, predlagali pa so, da bi se ta 

seznam dopolnil, tako da bi se vključil še dodatni odsek na Prihovi. 

 

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

investicije g. Damjan Kvas. Komisija je predlagala, da se v seznam vključi še odcep na 

Prihovi, to je od Zovkičev do Pema, vsaj polovico odseka, ki se potem konča na meji z 

Občino Slovenska Bistrica – pri »Kavčevem križu«. Cesta je povezovalnega značaja, ki 

povezuje naprej Vinarje in je sorazmerno prometna, zato so jo tudi predlagali. Predlagali so, 

da bi se sanirali samo v nujnejšem obsegu, če bi jo bilo možno vključiti v ta program.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da to kar imajo danes pred seboj, je finančno ovrednoteno. Kar tako 

dodati en cestni odsek v dolžini 300 m nam poruši celo finančno konstrukcijo, zato je 

predlagal, da bi pristopili k reševanju enako kot lansko leto. Tako da se zraven tega dopolni 

tudi ta plan B, ker na tem odseku cesta ni odmerjena. Predlagal je, da se ta cesta v celoti uvrsti 

v plan B – v proračun in v kolikor kateri od teh odsekov ne bi bil realiziran ali pa če se tekom 

leta, kakšna druga stvar v proračunu ne realizira, se ta cesta vključi. Pogoj pa je, da se čim 

prej začne z odmero tega odseka, ker misli, da je tam kar nekaj problemov. Predlagal je plan 

B, da se pred drugo obravnavo vključi ta cesta, da se tudi ovrednoti in da se da pogoj, da se 

odmeri  v javno dobro.  

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je povedal, da to ni edina cesta, ki bi jo bilo 

potrebno asfaltirati ampak je še veliko drugih cest. Predlagal je, da bo potrebno povečati ta 

plan B.  
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Predsedujoči je predlagal, da pove konkretno katero cesto bi bilo potrebno še asfaltirati.  

 

Gospod Marjan Prosenak je povedal, da je v Koritnem takšna cesta, kjer se ne moreš peljati. 

 

Predsedujoči mu je pojasnil, da je ta cesta: Koritno - Božje planirana v proračunu in da se bo 

delno sanirala. Cesta Brezje – Kovaški vrh je še slabša in je tudi v celoti planirana v 

proračunu: od mosta do »Žebarjev«. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep s to dopolnitvijo in da se doda tudi v sam proračun  na 

glasovanje. 

 

Sklep 12.10.1/2022 
Občinski svet Občine Oplotnica potrdi Diip – dokument identifikacije investicijskega projekta 

za projekt Modernizacija cestnih odsekov. 

Sklep je  sprejet. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda (Potrditev investicijskega projekta Diip-a za projekt »LAS« od 

Pohorja« do Bohorja » za vse generacije) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Občina Oplotnica bo v okviru 

projekta uredila športni prostor. Celovita ureditev predvideva asfaltni poligon pametnih poti 

ter mimo bežnice. Ocenjena vrednost projekta je 84.930 € z davkom, od tega je predvideno 

sofinanciranje 44.293 € s strani LAS-a. Predvidena lokacija  Pumptrack Oplotnica je pod 

travnatim nogometnim igriščem v Oplotnici, v neposredni bližini Večnamenske športne 

dvorane Milenij. Za projekt imamo že pridobljeno pravnomočno dovoljenje. DIIP je 

obravnavala Komisija za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in investicije 24. 1. 

2022. Celotni DIIP je pripravljen za vseh šest občin, mi pa bomo podrobno pogledali ta del, ki 

je za našo občino. Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava in sprejme 

predlagani sklep. 
 

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

investicije g. Damjan Kvas. Povedal je, da je projekt širše zastavljen za šest občin. Občina 

Oplotnica je s tem projektom lepo umeščena v ta projekt, saj dobimo sredstva, ki bodo prišla 

od drugod. Komisija se je strinjala s to investicijo in predlaga občinskemu svetu, da to 

sprejme.  

 

Predsedujoči je povedal, da se Pumptrack postavlja v večini občin, predvsem gre za 

najmlajše, da se lahko na tem Pumptracku družijo pa tudi starejši. Mi smo za ta namen 

zagotovili občinsko zemljišče, ki je med nogometnim igriščem in med Lipuši ter g. 

Korošcem. Za omenjen projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje s soglasji vseh mejašev, 

zato je predlagal, da se ta dokument sprejme in da letos to realiziramo. Polovico stroškov 

dobimo sofinanciranih, je pa to neki začetek reševanja problematike druženja mladih oziroma 

najmlajših v naši občini. To je samo prva faza teh projektov, ki bodo ta prostor namenili za ta 

namen.   
 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

 

PREDLOG SKLEPA 
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1. 

Občinski svet Občine Oplotnica potrdi Diip – dokument identifikacije investicijskega projekta 

za projekt »LAS » Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije«.  

2. 

Vrednost celotnega projekta po stalnih in tekočih cenah znaša 499.560,18 EUR z DDV.  

3. 

Vrednost podprojekta Občine Oplotnica: Poligon Pumptrack Oplotnica je 84.930,00 EUR z 

DDV.  

Odobri se izvedba investicije. 

 

Sklep 12.11.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica potrdi Diip – dokument identifikacije investicijskega 

projekta za projekt »LAS« Od Pohorja do Bohorja »za vse generacije«. Vrednost 

celotnega projekta po stalnih in tekočih cenah znaša 499.560,18 € z DDV, vrednost 

podprojekta Občine Oplotnica: Poligon Pumptrack Oplotnica je 84.930,00 € z DDV. 

Odobri se izvedba investicije.  

Sklep je sprejet. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda (Sklep o umestitvi knjižnice v poslovno stanovanjski objekt 

Pohorski vrtovi) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Knjižnica Oplotnica deluje kot enota knjižnice Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Prešernova 

cesta 29 v Oplotnici, v občinskih prostorih. Knjižnica trenutno še izpolnjuje pogoje za 

izvajanje javne službe, ki jih določa pravilnik za osrednje knjižnice, vendar je nadaljnji razvoj 

zaradi prostorske stiske ogrožen.  

Delovanje knjižnice je že pred leti preseglo prostorske zmogljivosti, v sedanjih pogojih pa 

kakovost delovanja zelo težko še sledi usmeritvam delovanja splošnih knjižnic. Uporaba 

knjižnice je onemogočena invalidom na vozičkih, mamicam z vozički in drugim uporabnikom 

s posebnimi potrebami. Oteženo je tudi hranjenje arhiva, saj težko zagotavljamo prostorske 

pogoje, ki nam jih nalaga Zakon o varstvu osebnih podatkov. Potrebe sodobnega uporabnika 

knjižnice terjajo hiter in enostaven dostop do gradiva in informacij, česar pa obstoječa 

knjižnica v obstoječih prostorih ne more zagotavljati. Obstoječi prostori tudi ne omogočajo 

razviti sodobno dostopnost splošnih informacijskih storitev uporabnikom. Pri iskanju rešitve 

omenjene problematike smo preverili več možnosti na različnih lokacijah (Mansarda novega 

vrtca, prostori bivše Kmetijske zadruge). Nobena od navedenih lokacij ni ustrezala 

zahtevanim pogojem.  

S strani zasebnega investitorja smo prejeli pobudo o možnosti umestitve knjižnice v poslovno 

stanovanjski objekt Pohorski vrtovi. Lokacija je ustrezna in sprejemljiva, prav tako se s tem 

strinja  Knjižnica Josipa Vošnjaka, katero smo tudi takoj obvestili, ko smo prejeli to pobudo. 

Priložena je Idejna zasnova objekta, ki jo je izdelal projektant Domum d.o.o. in predstavil 

občinski upravi in vodji knjižnice. Glavni namen investicije je zagotovitev ustreznih delovnih 

in drugih prostorov za potrebe knjižnice in doseči funkcionalnost objekta v Oplotnici. 

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

Povedala je, da pridejo zgrajeni trije objekti. Na severu – čisto na koncu bo objekt v katerega 

bo umeščena knjižnica, ki bo obrnjena proti jugu. Površina knjižnice bo približno 150 m2.  

 

Pojasnilo je podala še direktorica Knjižnice Josipa Vošnjaka ga. Patricija Breznikar. Povedala 

je, da je knjižnica na tej lokacije že skoraj 30 let. Od leta 1994, ko se je knjižnica odprla je 

bila ena najsodobnejših krajevnih knjižnic. Gradiva v knjižnici je zelo veliko, prav tako so 
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zelo omejeni pri izvajanju dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja zraven izposojanja knjig. V 

knjižnici Oplotnica že dolgo časa vseh teh dejavnosti ne morejo več izvajati. Knjižnica izvaja 

tudi razne delavnice, literarne večere … in se ob tej priložnosti zahvaljuje občini, ki jim 

omogoča izvajanje teh dejavnosti v njihovih prostorih. Ta lokacija knjižnice se ji zdi zelo 

primerna, saj omogoča dostop tudi invalidom in mamicam z vozičkom in tako bi občina 

dobila sodobno knjižnico.  

 

Predsedujoči je povedal, da so bile v občini, na občinskem svetu že v preteklosti izražene 

želje oziroma potrebe po prostorih knjižnice pa takrat za to ni bilo razumevanja. S tem 

problemom smo se ukvarjali vse do danes. Prostore smo želeli urediti v prostorih bivše 

trgovine kmetijske zadruge, ki so v lasti Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica. Planirali smo 

nižjo kupnino kot nam jo zadruga sedaj ponuja. Le-ta je 200.000 €, vendar jih občina v tem 

trenutku za ta namen nima zagotovljenih. Zato smo izkoristili priložnost in ponudbo 

investitorja  gradnje treh stanovanjskih blokov, da v spodnjih prostorih uredimo nove 

primerne prostore. Pri načrtovanju namenskosti teh prostorov je sodelovala tudi direktorica 

knjižnice. Objekt se bo začel graditi spomladi letos, končan pa bo spomladi drugo leto. 

Vrednost investicije je 180.000 €, kar je manj kot kupnina zadruge. Pridobimo nove, urejene 

prostore za delovanje knjižnice. Odkupimo jih lahko v enem letu, v dveh ali več letih,  

mogoča je tudi najemnina. Povedal je, da misli, da občina zmore v dveh letih te prostore 

odkupiti in potem kot lastnik razpolagati z njimi. Tudi s finančnega vidika je ta oblika cenejša 

od lastne gradnje. Predlagal je, da se ta DIIP podpre in da se sprejme predlagani sklep in s tem 

omogoči delovanje knjižnice v sodobnejši in lepši – novi lokaciji.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 12.12.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o umestitvi knjižnice v poslovno 

stanovanjski objekt Pohorski vrtovi. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2022 – 

splošna razprava) 

Predsedujoči je povedal, da je predlog Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2022 

proračunskih prihodkov višini 5 milijonov 652 tisoč in pa odhodkov 7 milijonov. Nekoliko se 

je dvignila povprečnina, ki znaša 645,00 €,  iz česar je razvidno, da se sredstva za delovanje 

lokalne samouprave višajo. Mi smo bili več let podhranjeni, zato pozdravljajo to višanje 

zadnjih let, tako se lahko tudi mi ukvarjamo z investicijami, za kar smo bili v preteklosti, 

praktično 8 let prikrajšani. V ta proračun smo vključili: 

- gradnjo vrtca in šole na Prihovi v letih 2023 in 2024, kar je tudi v NRP 

- modernizacija številnih cestnih odsekov, ki so bili izraženi kot potreba že v lanskem 

letu pa jih zaradi omejenih sredstev nismo uspeli realizirati v lanskem letu, zato so še z 

dodatnimi odseki vključeni v ta proračun 

- poudarek je tudi na sanaciji plazov in sanaciji nove gradnje mostov. 

V cestno infrastrukturo se kar precej vlaga, v ceste približno 430 tisoč, plazovi čez 100.000 € 

in mostovi 135.000 €. Glede izgradnje čistilne naprave je pojasnil, da občina konstantno iz 

leta v leto kotali ta sredstva, ki jih zagotavljamo z najetjem kredita v koliko bi prišlo do 

realizacije te investicije in sicer so ta sredstva, ki jih občina zagotavlja glede na ta sredstva, ki 

jih je pridobila iz takse za varovanje okolja in voda. Tako občina tu zagotavlja svoj delež. 

Prav tako je povedal, da smo mislili, da bi to investicijo lahko začeli realizirati že v lanskem 
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letu, ker smo imeli lastna sredstva in sklep regije za približno milijon in pol evrov. V tem 

trenutku pa teh sredstev sploh ni in bomo zahtevali pisne odgovore kam so ta sredstva 

izginila. Mi pa nismo edini, tudi Občina Poljčane je na istem kot mi. Enostavne teh sredstev 

na nivoju kohezije – regije več ni, tudi ostanka 6 milijonov več ni. To bomo ugotovili, imamo 

pa predvidena lastna sredstva v tem proračunu za to investicijo in pa pričakujemo primerno 

sofinanciranje v kolikor do tega pride. Brez tega sofinanciranja pa mi te investicije nismo 

sposobni niti začeti kaj šele izvesti.  

 

Podrobno poročilo o proračunskih postavkah – splošni del in na področju družbenih in 

društvenih dejavnosti je podal direktor občinske uprave: g. Aleš Hren, na področju okolja in 

prostora: ga. Bojana Vučina. 

 

Predsedujoči je povedal, da največ denarja namenimo za predšolsko vzgojo preko 800.000 €, 

za investicije pa imamo par 100.000 evrov. Fiksni letni stroški so skoraj milijon v letni 

vrednosti.  

 

Predsedujoči je dal predlog Proračuna Občine Oplotnica za leto 2022 v splošno razpravo. 

 

Predsedujoči je povedal, da smo v tem tednu, v ponedeljek na dražbi kupili zemljišče 

zgornjega dela pokopališča,  ki je bilo prej v lasti Mlakarja in parcelo, ki je v našem 

prostorskem planu opredeljena kot zemljišče, namenjeno širitvi pokopališča  Čadram. Pojasnil 

je, da je to pomemben podatek, saj imamo sedaj lastniško rešen prostorski problem 

pokopališča v Čadramu. Cena je bila 21.500 € kar je približno polovico vrednosti ponujene 

cene iz leta 2005, ki je bila takrat 20 € po kvadratu, sedaj pa je bila kupnina 10 € za kvadrat. S 

tem smo ugodno pridobili zemljišče za širitev pokopališča v Čadramu. Kar se tiče Brinjeve  

gore, je tu planiran  dolg v višini 5.000 € do lastnikov kamnoloma, ker se vsa ta leta niso 

mogli dogovoriti, komu bi naj ta denar pripadal. Misli, da so sedaj tako daleč, da so se 

dogovorili. Občina je dejansko tem lastnikom dolžna ta znesek glede na izmere, ki so bile 

narejene v letu 2005.  

Povedal je, da je prav, da imamo v proračunu avtobusna postajališča. Tu imamo velik 

problem, ki ni samo problem ob državnih cestah. Tudi v Koritnem – Tajna misli, da so  

domačini pripravljeni s svojim delom pomagati. Predlagal je, da bi imeli usklajene avtobusne 

postaje, da bi bile vse enake in tako vzorno urejene kot v Pobrežu. Prav tako bi bilo potrebno 

urediti avtobusno postajo v Božjem, saj je tam veliko število otrok, ki se vozi v vrtec in v šolo 

in na odprtem čakajo prevoz. Povedal je, da se bomo tega celovito lotili, verjetno pa vse 

povsod niso potrebna takšna gradbena dovoljenja kot za Čadramsko. Prav tako je predlagal 

tudi avtobusno postajo v Zg. Grušovju in Prihovi, ki sta potrebni rekonstrukcije pa  tudi ob 

državni cesti in bi jo bilo verjetno potrebno drugo leto vključiti v obnovo.  

 

K razpravi se je prijavila ga. Marija Lešnik, ki je prosila za predstavitev sredstev, ki so 

namenjena društvom in starejšim.  

Direktor občinske uprave g. Aleš Hren je pojasnil, da je tu prišlo do spremembe na 

proračunski postavki 0015170  »Sofinanciranje drugih društev« (na strani 72 in 73). Tu 

imamo znesek 2.600 €. Sedaj je planirano na novih dveh proračunskih postavkah 001572 v 

znesku 1.300 €. Sem spadajo sofinanciranje društev vojnih veteranov, invalidov, borcev… in 

pod program 18049004 Programi drugih posebnih skupin. To je nova proračunska postavka 

0015171 Programi drugih posebnih skupin v znesku 1.300 €. Tu gre za sofinanciranje 

upokojenskih društev.  
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Predsedujoči je pojasnil, da tekst v proračunu mora biti splošno naravnan in morajo biti javna 

sredstva vsem enako dostopna, zato tu ne morejo pisati Društvo upokojencev Oplotnica, ker 

bi potem druge diskriminirali.  

 

Gospa Marija Lešnik je vprašala, kaj spada pod humanitarna društva in program za mlade in 

starejše občane.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da smo letos, ravno zaradi preglednosti proračuna šli v razdelitev po 

društvih. 

 

Gospa Danijela Dovnik je pojasnila, da je dejansko prišlo do spremembe zaradi spremenjene 

oz. doslednejše uvrstitve v predpisano programsko klasifikacijo  Ministrstva za finance. Tako 

smo ugotovili, da  prejšnja proračunska postavka 15170, v kateri smo imeli borce, veterane, 

društvo upokojencev in združenje častnikov, ni ustrezala vsebinam. Glede na spremenjene 

programe in podprograme smo na področju 18049001 Programe veteranskih organizacij 

uvrstili proračunsko postavko 15172, v kateri so vojni invalidi, veterani, borci, zamolčani 

grobovi… v višini 1.300 €.  Potem pa smo na podprogramu 18049904 Programi drugih 

posebnih skupin, ki je namenjen programom sofinanciranja programov upokojenskih društev 

(v proračunskem priročniku uporabljajo množino)  uvrstili novo proračunsko postavko 15171 

Programi drugih posebnih skupin za upokojenska društva. Tukaj je namenjen znesek 1.300 €. 

Pojasnila je, da je sedanja pozicija boljša kot je bila prej, saj so posamezna društva bolj 

razmejena in so dejansko v tem trenutku sami v tej postavki. Če pa se bodo prijavila druga 

upokojenska društva ali zveza upokojenskih društev, se pa  v tem sklopu obravnavajo vloge 

vseh  upokojenskih društev.  

Program za mlade in starejše občane (na strani 89) je namenjen za vzgojo mladih in njihovo 

usposabljanje, skupine za samopomoč starejšim, delo z rejenci, počitniške programe. 

Upokojenskih društev v podprogramu ni navedenih. Pri samem proračunu smo še uvrstili v 

Program za mladino novo proračunsko postavko 15141 Sofinanciranje programov 

preživljanja prostega časa otrok in mladine. Povedala je, da je bila težava sofinanciranja 

oratorija, ki se izvaja na Prihovi, in smo ga do sedaj financirali iz proračunske postavke 

0011400, konto 402010 hrana, storitve menz… To ni bilo najbolj ustrezno. Ugotovili smo, da 

je ta program Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine 

ustreznejši in smo  1.000 € izvzeli iz prejšnje postavke ter  jo namenili na tej novi postavki. 

Tako se bo lahko iz tega naslova financiral oratorij in tudi drugi ustrezni programi. 

 

Predsedujoči je predlagal, da glede na to, da na seji ni prisoten nihče iz družbenih dejavnosti, 

ker sta obe v bolniški, prosi, da ga. Lešnik pove kaj jo zanima in si bomo to zapisali in do 

druge obravnave to dorekli.  

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je podal pobudo, da se v proračun vključi še  

javna razsvetljava v Raskovcu, o tem smo se tudi že večkrat pogovarjali. Predlagal je dve luči 

pri kapelci.  Za igrišče v Ugovcu, ki je zelo lepo urejeno, je predlagal, da bi se uredila 

elektrika do igrišča oziroma, da se to uredi in doda v proračun.  

 

Predsedujoči je povedal, da imamo za luči v Raskovcu že ponudbe, tako da bo to urejeno.  

Za igrišče v Ugovcu je povedal, da je občina vzorno uredila igrišča, odkupili oziroma dobili 

podarjeno zemljo, urejajo ga Ugovčani sami, občina pa jim pri tem pomaga. Pri urejanju 

igrišča so zelo pridni in ga tudi vzorno urejajo in skrbijo za ta prostor. Predlagal je, da se tisti 

ki to konkretno delajo oglasijo na občini in ugotovimo konkretno kaj rabijo in v kakšnem 
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obsegu potrebujejo elektriko in o kakšni višini sredstev govorimo, da se ugotovi dejanska 

potreba in se ta ovrednoti.   

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.  

 

Sklep št. 12.13.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica v splošni razpravi sprejme sklep, da se o predlogu 

proračuna Občine Oplotnica za leto 2022 opravi javna razprava. 

Sklep je  sprejet. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je podal pobudo za razširitev mostu v samem 

Ugovcu, ki je zelo zožen in predlagal, da bi se to čim prej uredilo. Predlagal je tudi razširitev 

mosta pri Lesni industriji Sadek, kar so prej tudi že sami omenili.  Predlagal je, da bi se to 

dalo v DIIP drugo leto.  

Vprašal je kdaj je bil prodan kamnolom Brinjeva gora.  

 

Predsedujoči je povedal, da bomo podatek o prodaji kamnoloma morali pridobiti, ker ga 

nismo mi prodajali in nismo lastnik. Kolikor pa ima podatke pa ni bil prodan v eni fazi ampak 

je bila prodaja v večih fazah. Tega podatka nimamo, ker ni naša last.  

 

K razpravi se je prijavil g. Damjan Kvas, ki je predlagal, da bi se pregledali cestni odseki, ki 

so se lani asfaltirali in bi se bankine dosule in utrdile. Bankine sicer dobro držijo, so se pa tu 

in tam malo usedle in po nekod jih je malo odneslo. Predlagal je, da se to naredi z istim 

materialom kot je bilo narejeno v originalu, ker se je izkazal za izredno trpežen material. 

 

Predsedujoči je povedal, da se popolnoma strinja z njim in da je tudi že naročeno, da se 

vzdržuje te ceste z istim materialom, ker je dokazano, da je dosti boljši material, kot smo ga v 

preteklosti uporabljali. Spomladi se bo z izvajalcem naredil pregled za vse odseke cest.  

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je podal pobudo, da bi se v Pobrežu za javno 

razsvetljavo namestile led luči, ker misli, da so bolj funkcionalne in dlje držijo. Povedal je, da 

skoraj en-krat na mesec kličejo, ker luči ne gorijo dolgo. Zato je predlagal, da bi se te luči 

menjale in namestile led luči, ker je večja funkcionalnost in življenjska doba.  

 

Predsedujoči je povedal, da se luči javne razsvetljave že nadomeščajo z led luči, je pa res, da 

te led luči tudi ne gorijo dolgo. Tam kjer ni toliko teh luči prakticiramo solarne luči, ki pa so 

verjetno najbolj primerne. Predlagal je, da bo potrebno prej reagirati na prijave napak javne 

razsvetljave, ki prihajajo na občino, saj mu ljudje povejo, da čakajo na popravilo dva do tri 

tedne. Povedal je, da bo organiziral sestanek z vzdrževalcem, da pove v čem je problem 

prepočasnega reagiranja na prijavo napak, da bi se  hitreje opravila  sanacija luči javne 

razsvetljave.  Vzdrževalec javne razsvetljave ima pogodbo z občino in misli, da mora v 24 

urah odreagirati oziroma sporočiti. 

Povedal je, da so že imeli razgovore, da bi se pri kapeli v Raskovcu namestila solarna luč, saj 

tako ne bi bil problem s kabli, odjemnim mestom in drugimi stroški. Misli, da je to dokaj 

dobra rešitev.  

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je predlagal, da bi se na mostu v Čadramu 

uredila prometna signalizacija. 
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K razpravi se je prijavil g. Slavko Pitrof, ki je povedal, da pri vsakem večjem deževju imajo 

gasilci pozive in klice, da voda zaliva parkirišče pri pošti – pri mercatorju. Navadno pokliče 

šefica pošte, da jim bo v prostore pritekla voda. Povedal je, da brez poziva ne morejo iti. 

Predlagal je, da bi se tam dobro pogledali odtočni jaški, ker nekaj ne more biti dobro narejeno.  

 

Direktor občinske uprave g. Aleš Hren je povedal, da je tam Komunala vse jaške izčrpala – 

očistila in koliko mu je znano tam ni več problemov, če pa so še pa je prosil, da sporočijo in 

jih bomo rešili.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da se je tam nabiral pesek iz dovozne ceste proti Korošcem in 

Lipušom, saj je vsako deževje prineslo dol pesek in napolnilo te odtoke. Ko se bo delalo 

parkirišče se bo ta del do Korošcev tudi asfaltiral in potem tega problema več ne bo.  

 

 

K 15. točki dnevnega reda (Informacije) 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

- Občina Oplotnica je na dražbi kupila zemljišče – zgornji del pri zgornjem vhodu in 

parcelo za širitev pokopališča. 

- Pred sprejetjem imamo prostorski plan Občine Oplotnica, kar je tudi zelo pomemben 

podatek, da lahko začnemo z investicijskim ciklusom tudi v naši občini. Občinski svet 

ga bo sprejemal na naslednji seji. Hkrati se pridobivajo tudi nove pobude, ki so tudi že 

pri koncu, tako da tu gremo kar naprej. 

- Za pločnik mimo Lipa smo z dogovori prišli tako daleč, da bo sedaj sestanek s 

predstavniki direkcije za ceste, kjer bo predstavljen projekt za izvedbo. Vse ostalo kot 

so izmere pa je bilo že vse narejeno. Sestanek je trenutno predviden 16. 2. 2022 s 

predstavniki civilne iniciative in direkcije za ceste. Investicija je bila dogovorjena 

takrat na sestanku, ko so se dogovarjali glede širitve mostov proti Slovenski Bistrici in 

celotne ceste od Oplotnice do Peska. V kolikor bo ta projekt potrjen bo država izvedla 

samo investicijo v obsegu, ki bo potrjena. Vse bo pa predstavljeno civilni iniciativi. To 

bo tudi državni strošek. Sredstva, ki smo jih mi vložili so v projektni dokumentaciji, ki 

bo podlaga za gradbeno dovoljenje in pa za delo, ki ga bo izvajala država.  

 

 

Seja se je zaključila ob 19.20  uri. 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                                   Matjaž Orter 

 

 

Direktor občinske uprave 

Aleš Hren, dipl. ekon. 

 


