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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: 24. 2. 2022 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 
 

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

24. 2. 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, Ida Gosnik, Janez Gošnjak, Avgust Juhart, Jožef Kolar, mag. Damjan Kvas, 

Marija Lešnik, Stanislav Mlakar, Tadej Obrovnik, Gašper Pečar, Slavko Pitrof, Nejc Plajh, 

Marijan Prosenak, Gorazd Veber in Miroslav Vodovnik. 

 

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: 

- Umarh d.o.o. Ptuj:                  Matej Škafar 
 

 
 

K 1. točki dnevnega reda (Ugotovitev sklepčnosti) 

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

in ugotovil, da se ni nihče opravičil. Na seji so bili prisotni vsi  svetniki. 

 

Sklep 13.1.1/2022 

Občinski svet je sklepčen.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 12. redne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 12. redne seje v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 13.2.1/2022 

Zapisnik 12. redne seje  je sprejet.  
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K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 13. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 13. redne seje.  

Pri 11. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OPN 

Občine Oplotnica (2 SD OPN) je glede na to, da smo tako dolgo čakali na ta OPN predlagal, 

da se združita I. in II. obravnava. 

 

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

 

Sklep 13.3.1/2022 

Dnevni red 13. redne seje je soglasno sprejet.  

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 13. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica 

6. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Oplotnica – II. obravnava 

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

urne dežurne pogrebne službe v Občini Oplotnica – II. obravnava 

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

občinske gospodarske javne službe v Občini Oplotnica – II. obravnava 

9. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica – II. 

obravnava 

10. Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2022 – sprejem proračuna 

11. Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OPN Občine Oplotnica (2. SD 

OPN) – I. in II. obravnava 

12. Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2022 

13. Vprašanja in pobude 

14. Informacije 

- Seznanitev z DIIPom za projekt: Novogradnja in rekonstrukcija Zdravstvenega doma    

  Slovenska Bistrica 
 

 

 

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

Predsedujoči je predstavil odgovore na vprašanja in pobude iz 12. redne seje Občinskega 

sveta Občine Oplotnica. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica 

Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da je svet zavoda 

Knjižnice Josipa Vošnjaka je na svoji 2. redni seji 21. 12. 2021 na osnovi javnega razpisa 

izvedel postopek izbire kandidata direktorja knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

Razpis je bil objavljen v dnevniku Večer 10. 12. 2021 in na spletnih straneh Zavoda za 

zaposlovanje. Poleg pogojev, določenih z odlokom in statutom zavoda, je bil kot obvezna 

vsebina vloge od kandidatov zahtevan tudi program dela in vizija razvoja zavoda v 



Potrjen zapisnik 13. redne seje OS 24. 2. 2022 3 

naslednjem mandatnem obdobju. Svet zavoda je ugotovil, da sta vlogo podala dva kandidata 

Matej Španinger iz Pragerskega in Patricija Breznikar iz Zgornje Polskave. Obe vlogi sta bili 

pravočasni in popolni. Oba prijavljena kandidata sta izpolnjevala razpisane pogoje, zato je 

predsednica Sveta zavoda oba predloga podala  na glasovanje. Na osnovi načrta vodenja in 

poslovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ter na osnovi razpisanih pogojev je 

svet zavoda, na podlagi ustnega glasovanja, soglasno izbral in potrdil kandidatko Patricijo 

Breznikar. 19. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica določa, da mora svet zavoda pred imenovanjem direktorja pridobiti tudi 

soglasje ustanovitelja in občin soustanoviteljic. Predlagal je, da občinski svet sprejme 

predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 13.5.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k imenovanju Patricije Breznikar za 

direktorico javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Oplotnica – II. 

obravnava) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da je občinski svet 

predlagan odlok obravnaval na prejšnji seji in predlagal, da sprejme predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je glede na to, da je odlok v II. obravnavi in da ni bil vložen nobeden amandma,  

predlagal, da se odlok sprejme.  

 

Odlok št.: 19.13/2022 

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

Oplotnica v II. obravnavi. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 

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

obravnava) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da je bil tudi ta odlok v I. 

obravnavi obravnavan na prejšnji seji in predlagal, da sprejme predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka na glasovanje. 

 

Odlok št.: 20.13/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne 

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

v II. obravnavi. 

Sklep je soglasno sprejet. 
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K 8. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

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

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da se skladno s I. 

obravnavo odloka dopolni 1. odstavek 23. člena. Predlagal je, da občinski svet sprejme 

predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 

 

Odlok št.: 21.13/2022 

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 II. obravnavi. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 

Oplotnica – II. obravnava) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da se skladno s I. 

obravnavo odloka črta 3. odstavek 4. člena. Predlagal je, da občinski svet sprejme predlagani 

sklep. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.  

 

Odlok št.: 22.13/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 

službah v Občini Oplotnica s predlagano spremembo - v II. obravnavi. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2022 – 

sprejem proračuna) 

Predsedujoči je predstavil spremembe in dopolnitve predloga Odloka o proračunu Občine 

Oplotnica za leto 2022.  

Povedal je, da je v javni razpravi prispel predlog za vključitev v predlog odloka o proračunu 

Občine Oplotnica za leto 2022, in sicer za nakup zemljišča. O tem jih je seznanil tako, da je 

vključil svoj amandma na sami seji. Povedal je, da drugih amandmajev ni bilo v roku tri dni 

pred sejo.  

Župan poroča občinskemu svetu o amandmajih.  

V zakonitem roku ni bilo vloženega nobenega amandmaja. Župan Občine Oplotnica pa vlaga 

naslednji amandma: 

Amandma št. 1 

Sredstva na proračunski postavki 0013631 Izgradnja vrtca in osnovne šole na Prihovi, konto 

420600, Nakup zemljišč se poveča za 24.000 €.  

Za isti znesek se zmanjša postavka -  Proračunska rezerva 0014200.  

V amandmaju je upoštevano ravnovesje med prihodki in odhodki predloga Odloka o 

proračunu Občine Oplotnica za leto 2022. 

Obrazložitev: 

Skladno s pisno vlogo občana se vključi v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 

Oplotnica za leto 2022, v Letni načrt pridobivanja nepremičnin v letu 2022 del parcele št. 

89/11 k. o. Zgornje Grušovje. Na podlagi Najemne pogodbe št. 1/2010 z dne 23. 8. 2010 se je 



Potrjen zapisnik 13. redne seje OS 24. 2. 2022 5 

vknjižila na omenjeni parceli pravica najema in izgradnje fekalne kanalizacije, meteorne 

kanalizacije, ponikovalnice, čistilne naprave in ureditev gradbišča za potrebe večnamenskega 

objekta Prihova – 1. faza v korist Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica. Pravica je 

veljala za obdobje sedem let z možnostjo podaljšanja z aneksom k tej najemni pogodbi. 

Velikost parcele, ki bo predmet odkupa, bo znana po parcelaciji, prav tako znesek odkupa ob 

izdelavi cenitvenega poročila, ocenjujemo v vrednosti 24.000 €. Omenjeno je potrebno izvesti 

zaradi možnosti izvedbe Novogradnje podružnične osnovne šole in vrtca na Prihovi. Za 

omenjeni znesek se zmanjša 0014200 Proračunska rezerva. 

 

Predsedujoči je glede na to, da je to bil to edini amandma,  dal le-tega na glasovanje. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je obrazložil svoj glas. Povedal je, da bo glasoval 

ZA, da ne bi zaviral občine. Glede na to, da smo izpadli za čistilno napravo pa je določen del 

denarja ostal je vprašal, zakaj ta denar nismo usmerili v vodovod, ker glede na poročilo 

Komunale je voda zelo slaba, ker se v obnovo ne vlaga. Pojasnil je, da bo glasoval ZA, ker bi 

ga verjetno tako preglasovali.  

 

Predsedujoči je glede na to, da je bil amandma sprejet, v skladu s poslovnikom dal celotni 

proračun za leto 2022 na glasovanje. 

 

Odlok št. 23.13/2022 

1. Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica za 

leto 2022. 

2. Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni načrt pridobivanja in 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2022.  

3. Občinski svet Občine Oplotnica sprejme kadrovski načrt za leti 2022 in 2023. 

Proračun je soglasno sprejet. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OPN 

Občine Oplotnica (2. SD OPN) – I. in II. obravnava 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da imajo pred sabo končno dokument – 2. 

spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, na katerega smo čakali dobra štiri 

leta. V letu 2015 je Občina Oplotnica sprejela občinski prostorski načrt, po letu 2015 je bilo 

vloženih kar nekaj pobud naših občanov, ki pa jih takrat nismo mogli vključiti. Te vloge so se 

pri nas zbirale in obdelovale. Občina je v letu 2017 sprejela sklep o pričetku postopka drugih 

sprememb in dopolnitev OPN. Drugih pa zato, ker smo v letu 2015 že sprejeli pobudo enega 

našega občana, ki je šel samostojno v prve spremembe in dopolnitve OPN-a. Tiste prve 

spremembe in dopolnitve OPN-a so sprejemali v lanskem letu. Zato smo v letu 2017 začeli s 

postopkom drugih sprememb in dopolnitev OPN-a. Oddanih je bilo preko 110 pobud  (točna 

številka 127). Večinoma so se pobude nanašale na individualne stanovanjske gradnje. Ena 

pobuda je bila za širitev kamnoloma, bila je tudi pobuda za spremembo poslovne cone v 

stanovanjsko cono, nekaj tudi za gradnjo kmetijskih objektov, največ pa za individualne 

stanovanjske gradnje. Postopek se je vodil v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in 

je predpisan. Začelo se je v novembru 2017, ko je župan sprejel sklep o začetku priprave 

sprememb in dopolnitev. Na podlagi veljavne zakonodaje in splošnih smernic nosilcev 

urejanja prostora izražene pobude lokalnih skupnosti se je pripravil osnutek drugih sprememb 

in dopolnitev v marcu 2018. Nato smo pridobivali prva mnenja nosilcev urejanja prostora, ki 

so prihajala v marcu 2019. V aprilu 2019 smo začeli pripravljati okoljsko poročilo. Občina je 

na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in ob upoštevanju prvih mnenj 
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nosilcev urejanja prostora in izdelanega okoljskega poročila sprejela dopolnjen osnutek 

sprememb in dopolnitev v maju 2019. Potem smo okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim 

osnutkom poslali na Ministrstvo za okolje, to je bilo v maju 2019. Ministrstvo za okolje pa je 

14. 10. 2019 izdalo mnenje, da je okoljsko poročilo za 2. spremembe in dopolnitve OPN-a 

ustrezno. To je bilo tudi pogoj, da smo lahko šli v postopek javne razgrnitve. Z javno 

razgrnitvijo je imela javnost možnost podati pripombe in predloge na ta dopolnjen osnutek. 

Pripombe in predlogi javnosti, do katerih bi občina zavzela stališča v času javne razgrnitve, 

niso bili podani. Nato smo pripravili predlog in skupaj z obrazložitvijo pripravljavca smo vse  

poslali na Ministrstvo za okolje in prostor v januarju 2020. S strani direkcije za vode smo v 

oktobru 2021 prejeli prvo dopolnitev. Potem smo z njimi usklajevali, ker smo morali izdelati 

hidrološko hidravlično študijo in končno v januarju 2022 dobili od njih pozitivno mnenje, da 

so bile vse dopolnitve ustrezne. Ko smo s strani direkcije za vode dobili to dopolnitev pa nam 

je potem še Ministrstvo za okolje izdalo še odločbo (to je bilo konec januarja) o 

sprejemljivosti izvedbe plana na okolje. Ta usklajen predlog  je sedaj v obravnavi in  bi ga 

danes sprejeli v I. in v II. obravnavi. 

 

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

investicije g. Damjan Kvas. Povedal je, da je bilo v ta odlok vloženega ogromno dela. Že sam 

postopek je zelo zahteven in povedal, da se je tu zelo izkazala občinska uprava in tudi vsi 

akterji pri pripravi odloka. S tem odlokom določamo namensko rabo, to se potem vpiše tudi v 

kataster nepremičnin. Kataster nepremičnin je bil sprejet lani, v veljavo pa stopi 4. 4. 2022 in 

tako se bodo nepremičnine združile v enotno evidenco. Ti podatki iz občinskega prostorskega 

načrta se bodo izkazovali tudi v izpisih nepremičninskih evidenc. Ta namenska raba se včasih 

meša z dejansko rabo. Dejansko rabo določa Ministrstvo za okolje in prostor in je različna od 

namenske rabe. Namenska raba je po svoje tudi dovoljena raba prostora.  

 

Gospa Bojana Vučina je predstavila novo namensko rabo in sicer večje spremembe OPN-a. 

Pojasnila je, da so na posnetku z zeleno označeni predlogi, katerim je skozi celotni postopek 

bilo pozitivno ugodeno. Rdeče označeni kvadratki pa pomenijo, da jim čez celotni postopek ni 

bilo ugodeno in so bili zaradi določenih pogojev nosilcev urejanja prostora zavrnjeni.  

 

- V coni v Čadramu gre za en velik poseg. Po trenutno veljavnem planu je bila 

predvidena poslovna cona Čadram. S temi spremembami in dopolnitvami se to 

zemljišče nameni novi stanovanjski soseski – eno ali dvo stanovanjskih hiš, kjer pa bo 

potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt za celotno območje.  V desnem 

delu pa je en del 10 m pas območje centralnih dejavnostih.  

- Na področju turizma je bila s strani občana podana pobuda po umestitvi površin v 

prostor za glamurozno kampiranje, in sicer na Straži. Ta investitor je s tem pridobil  

približno 30 arov površin za glamurozno kampiranje. Strokovne podlage so bile 

izdelane za hišice na drevesu. 

- Pobuda za širitev kamnoloma Obrovnik ali Meglič v Koritnem. To je tudi edina širitev 

kamnoloma pri tem prostorskem planu. Za to območje bo investitor moral izdelati 

OPPN – občinski podrobni prostorski načrt. O tem je bilo tudi govora na Komisija za 

okolje in prostor, ki je bila 3. februarja.  

 

Z novim OPN so se povečala stavbna zemljišča za 4,48 h, kmetijska zemljišča so se zmanjšala 

za 1,52 h, druga kmetijska zemljišča so se zmanjšala za 3,21 h, območje gozdov se zmanjša 

za 1,81 h, ostala zemljišča pa se povečajo za 2,6 h. 

V samem odloku je glede odmikov ograj in opornih zidov v tem OPN sprememba, in sicer se 

ograja lahko postavi do posestne meje, kar pomeni 5 ali 10 cm odmik, če bi postavili točno po 
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mejnikih pa bi potrebovali soglasje soseda. Za oporni zid je določen odmik, da se mora 

postaviti 1 m od parcelne meje, lahko pa se gre bližje, če si oseba pridobi soglasje soseda 

mejaša. Novost je tudi ta, da imamo na območju kmetijskih zemljišč dovoljeno postavitev 

lesenega čebelnjaka velikost 40 kvadratov na točkovnih temeljih. Dovoljena bo tudi 

postavitev lesene staje za zavetje pašnih živali na kmetijskem zemljišču v velikosti 100 

kvadratov – kot pritlični objekt – tudi na točkovnih temeljih.  

Glede kamnoloma Brinjeva gora je na platnu pokazala veljavni prostorski plan območja 

pridobivanja naravnih surovin, približno 1,6 h. Prikazala je usklajen predlog, ki ga danes 

sprejemamo in lahko vidijo, da je območje popolnoma enako in se ne širi.  

 

Predstavnik iz podjetja Umarh je povedal, da pas centralnega območja znaša 25 m in da bo na 

razpolago, če bo kdo imel kakšno vprašanje. 

 

Predsedujoči je povedal, da je vesel, da so prišli do te točke, da se danes sprejema ta odlok. 

Postopek je trajal približno 5 let. Pojasnil je, da je to pomembno za razvoj Oplotnice in da 

imamo v občini tako na novo 4 h možnosti gradnje. Povedal je, da pričakuje, da ti potencialni 

investitorji, ki so ves čas govorili kako nujno je, da čim prej pridobijo ta soglasja za gradnjo,  

da bodo res pričeli graditi na teh parcelah. Prav tako se bo to v bodoče tudi spremljalo, da se 

ne bi dogajalo, da ne bi nekdo na zalogo nalagal delo občinski upravi, od tega pa potem ne bi 

bilo nič. Povedal je, da je to pretežek in predolgotrajen postopek, zato pričakuje, da bodo ti 

investitorji res začeli z delom na teh parcelah kot so izrazili željo pri samih pobudah. Vesel je, 

da je bilo ugodenih veliko pobud in se je zahvalil tudi podjetju Umarh, ki je bilo na neštetih 

sestankih na občini in v Ljubljani, da so uskladili te predloge, jih spravili v zakonite okvirje in 

da jih lahko danes tu potrjujemo.  

 

Predsedujoči je  dal predlog odloka v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je vprašal, zakaj ni sprememba zemljišč 

povezana z vasjo Čadram.  

Gospa Bojana Vučina je pojasnila, ker imamo severno zelene površine in zgoraj v tem 

postopku ni bilo podane nobene pobude. Je pa podana pobuda za 3. spremembe in dopolnitve 

OPN, katere smo zbirali v lanskem letu. Analiza pobud je bila predstavljena tudi na Komisiji 

za okolje in prostor v začetku februarja. 

 

Gospod Marjan Prosenak je predlagal, da se tudi v zapisnik zapiše, da se kamnolom Brinjeva 

gora ne bo širil.  

Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da se v tem postopku sprejemanja OPN-a, kamnolom 

Brinjeva gora ne bo širil.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je pohvalil Bojano, ker je bilo res veliko 

sestankov in so šli skozi ogromno gradiva. Nobenemu našemu občanu pa niso delali škode, če 

pa se ni dali se pač ni dalo. 

 

Predsedujoči je dal predlagani odlok v I. in v II. obravnavi na glasovanje. 

 

Odlok št. 24.13/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlog Odloka o drugih spremembah in 

dopolnitvah OPN Občine Oplotnica. 

Sklep je soglasno sprejet. 
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K 12. točki dnevnega reda (Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2022) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Povedal je, da letni program športa 

predstavlja uresničevanje nacionalnega programa športa skozi financiranje športnih vsebin iz  

lokalnih proračunskih sredstev za šport. V letni program športa so zajeta zgolj sredstva za 

urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljavskih nalog, ki so ozko povezane s športom. 

Namenska sredstva v višini 46.500 € so premet javnega razpisa za sofinanciranje športnih 

vsebin v Občini Oplotnica v letu 2022. Sredstva se na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so 

določena v Odloku o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Oplotnica v skladu z 

merili, opredeljena v navedenem odloku, dodelijo na javni razpis prijavljenim izvajalcem. 

Sredstva so namenjena izvajalcem organiziranih športnih dejavnosti, pri čemer imajo prednost 

športna društva, razen za programe prostočasne športne vzgoje, kjer so vzgojno-izobraževalni 

zavodi v enakem položaju kot športna društva. V Letni program športa so uvrščeni programi, 

ki so pomembni za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnost v športu v občini. 

Naloga izvajalcev je, da zagotavljajo strokovno vodene vadbe in v različnih programih 

omogočajo vključevanje vseh prebivalcev občine, kar je glavni cilj tega programa. Postopek 

javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Zahteve razpisa in postopek so 

opredeljene v Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Oplotnica. Z 

izbranimi izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju športnih programov, ki jo podpiše 

župan. Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlagamo, da obravnava Letni program športa 

za leto 2022 in sprejme predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je povedal, da je Letni program športa usklajen  s proračunom, ki so ga danes 

sprejeli in je podlaga za razpis. S tem programom se hiti zato, da lahko občinska uprava čim 

prej pripravi razpis, da se lahko financirajo športna društva.  

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 13.12.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni program športa Občine Oplotnica za leto 

2022. 

Sklep je sprejet. 

 

K 13. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je svetnike seznanil z zadnjo sejo Komisije za 

okolje in prostor, kjer je bila podana glavna izjava, da je lastnik, ki je kupil zemljišče na 

kamnolomu Brinjeva gora, ponovno podal pobudo za širitev kamnoloma. Prosil je, da gre to v 

zapisnik in da pojasnijo ali je to res ali ne. Prosil je, da podajo izjavo, ali je dobil pozitivno 

mnenje za širitev s strani ministrstva za okolje in prostor. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je povedal, da so se na prejšnji seji pogovarjali 

o asfaltiranju cest in je danes podal predlog za tri odseke – za plan B: 

- Odsek od ceste Slovenska Bistrica do Waldhuberja. 

- Odsek ceste od Soviča do »Lučke« v Čadramu, kjer se sedaj obnavlja cesta in se 

zraven dela pločnik. Pogovarjal se je tudi z lastnikom, da se asfaltira pri njem konec 

ceste do mosta. 

- Cesta proti Partovcu. 

Prosil je, če je možno, da pridejo tudi ti odseki cest v plan. 
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K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je povedal, da s prejšnjim odgovorom na njegovo 

vprašanje ni preveč zadovoljen. Povedal je, da je določene zadeve preveril sam, in sicer bil je 

pri prejšnjem lastniku kamnoloma Brinjeva gora, g. Jožetu  Kračunu. Postavil mu je par 

vprašanj, kako se je zadeva razvijala. Gospod Jože Kračun mu je pojasnil, da ker občina ni 

podaljšala koncesijske pogodbe, so dali možnost predkupne pravice do sedanjega lastnika. To 

je bilo sprovedeno 26. 2. 2018. Že prej pa je bil dogovor, da je bil kupec že znan. Povedal  je, 

da je zadovoljen s tem, da občinski svetniki, ki so danes tukaj, nimajo s tem ničesar, ker so 

mandat nastopili v mesecu novembru. Predlagal je, da naj zadevo rešijo drugi, če so v 

prejšnjem mandatu bilo kaj sprejemali. Vsi svetniki, ki so bili napadeni od določenih ljudi ali 

posameznikov, da so svetniki pomagali pri tej zadevi, je povedal, da svetniki nimajo ničesar s 

tem.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je županu povedal, da misli, da bi se moral 

opravičiti svetnikom, ker je on izjavil, da so to oni sprejeli. Prosil je za njegovo izjavo. 

Povedal je, da je bilo to narejeno že leta 2018, naredil je samovoljno in to brez komisij in 

občinskega sveta. Prosil je za opravičilo svetnikom, da ne bodo oni krivi, ker jih občani 

napadajo.  

 

Predsedujoči je povedal, da se nima kaj opravičevati, ker nikoli ni rekel, da so to oni naredili. 

Povedal je, da je vse zapisano, kar je bilo v javnosti. 

 

Gospod Gorazd Veber je povedal, da je župan izjavil, da so svetniki sprejeli občinski 

proračun in da so bili s tem seznanjeni. Župan pa je to naredil že leta 2018. Vprašal je, kdo je 

podpisal, da se odpovedujejo predkupni pravici. Pojasnil je, da so se o tem že prej odločili in 

da svetniki s tem nimajo nič.  

 

Predsedujoči mu je pojasnil, da on ni ničesar naredil in da to nima veze s predkupno pravico. 

Povedal je, da nihče ni nikdar trdil, da imajo svetniki s tem kaj, če je to res bi prosil, da mu 

podajo pisno, kje je to izjavil. Potem bo na vse to odgovoril tudi pisno, ker vidi, da se stvari 

obračajo in nimajo nič z resničnostjo. Pojasnil je, da vse kar smo do sedaj delali se je delalo 

pisno in tudi v bodoče bodo delali pisno, kar se tiče kamnoloma. Predsedujoči je g. Vebra 

vprašal, če je bil na komisiji, ko so sprejeli, da se gre v razširitev kamnoloma. Komisija je 

sprejela sklep, da gre razširitev v proceduro. Župan je potem poklical gospoda, da je razširitev 

umaknil. Pojasnil je, da je problem nastal pri razširitvi kamnoloma in tam je g. Veber bil 

prisoten na seji. 

 

Gospod Gorazd Veber je odgovoril, da je bil na komisiji, samo da se on pogovarja za prejšnje 

mandate, in sicer za leto 2018. 

 

Predsedujoči je prosil g. Vebra, da poda pisno vprašanje in bo potem dobil pisni odgovor kot 

na vsa druga vprašanja. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gašper Pečar, ki je povedal, da je na svoj elektronski naslov prejel 

tri vprašanja občana glede problematike kamnoloma Brinjeva gora: 

1. Zakaj o kamnolomu o podaljšanju rudarske pravice iz dokumenta iz leta 2015 

Ministrstvo za infrastrukturo ni razpravljala komisija za okolje in prostor in zakaj o 

tem ni odločal občinski svet. 

2. Kdo se je odločil, da občina ne podaljša rudarske pravice. 

3. Ali je res, da je podjetje - investitor in nov lastnik kamnoloma ponovno vložil vlogo na 

občino za širitev kamnoloma Brinjeva gora.  
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Predsedujoči je povedal, da bo vse odgovore na vprašanja dobil v pisni obliki do naslednje 

seje.  

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je vprašal, kakšne aktivnosti se izvajajo za 

prometno označitev mosta v Čadramu. Pobudo je podal na prejšnji seji. 

 

Gospa Bojana Vučina je povedala, da so bili prejšnji teden na ogledu mostu v Čadramu z 

redarji. Odločbo je že napisala in jo poslana naprej, tako da je že naročeno pri Cestnem 

podjetju Ptuj. Na mostu pride prometna signalizacija Prednost pred vozili iz nasprotne strani. 

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je vprašal župana, kaj so se dogovorili na 

sestanku v Ljubljani, ki so ga imeli s civilno iniciativo glede kamnoloma Brinjeva gora. 

Zanima ga, kakšen je bil odgovor v Ljubljani na ministrstvu in če ga lahko pove zdaj na seji. 

 

Predsedujoči je povedal, da je sestanek v Ljubljani bil, ministra  na sestanku ni bilo, prisotna 

pa sta bila dva sekretarja. Zapisnika še nimamo, ker ga na ministrstvu nihče ni hotel pisati. 

Zapisnik bo napisala predstavnica civilne iniciative. Na sestanku ni bilo sprejetega nobenega 

dogovora. Iniciativa je prestavila potek svojega dela in dobila je odgovore na vsa svoja 

vprašanja. Sekretarji niso ugotovili nobenih nepravilnosti.  

Na sestanek je bil vabljen tudi župan Slovenskih Konjic, župan Zreč, ki se zaradi bolezni ni 

mogel udeležiti. Z njim pa je bil direktor občinske uprave g. Aleš Hren. Na sestanku je bil 

tudi g. Mrzdovnik iz Zreč, g. Posilovič iz Zreč in predstavnik civilne iniciative. 

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je povedal, da so danes prebrali v Konjiških 

novicah, da je civilna iniciativa proti širitvi, mi bi pa širili kamnolom. Vprašal je ali smo na 

strani občanov ali kako to delamo.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da je bilo že prej rečeno, da se kamnolom ne širi in da so po vsej 

verjetnosti zamenjali s prostorskim planom, ki so ga danes sprejeli, ker so nekateri mislili, da 

se gre v razširitev kamnoloma Brinjeva gora. Povedal je, da ko vidijo kamnolom, mislijo, da 

je kamnolom Brinjeva gora, ampak občina ima še en kamnolom – Megličev in tisti se širi. 

Danes so potrdili, da se širi Megličev kamnolom v Koritnem, ostalo pa niso potrjevali in se ne 

širi.  

 

Gospod Gorazd Veber je povedal, da je njim vse jasno, kaj so danes sprejeli, in sicer da so 

sprejeli širitev kamnoloma pri Megliču. Ampak bil je ponovni predlog za širitev kamnoloma 

Brinjeva gora. Povedal je, da je gospod, ki je kupil kamnolom, dobil pozitivno mnenje iz 

ministrstva in to pomeni, da bodo ponovno glasovali o tem in  sedaj o tem obvešča svetnike, 

da bodo vedeli, da bodo ponovno glasovali.  

 

 

K 14. točki dnevnega reda (Informacije) 

 - Seznanitev z DIIP-om za projekt: Novogradnja in rekonstrukcija Zdravstvenega doma    

   Slovenska Bistrica 

 

Predsedujoči je občinski svet seznanil z DIIP-om za projekt: Novogradnja in rekonstrukcija 

Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Povedal je, da so potrebe po širitvi Zdravstvenega 

doma v Slovenski Bistrici, opredeljene so tudi v obsegu in finančno, gre za investicijo cca 6 

milijonov evrov, odvisno od tega koliko bo cena na trgu, ko se bo šlo v razpis. Sofinanciranje 
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bo določeno po izbranem izvajalcu – tako so se dogovorili med občinami soustanoviteljicami. 

Delež Zdravstvenega doma je tu kar velik. To bo tudi predmet naslednji proračunov. Za samo 

prijavo je zadoščalo, da ne nasprotujejo temu in da se občinski svet s tem seznani in da  

podpiramo to širitev, ker dejansko spadamo pod Slovensko Bistrico. 

Glede na obstoječe stanje ima investicija velik pomen za zagotavljanje ustreznih prostorskih 

pogojev in kakovosti delovanja zdravstvene oskrbe na našem območju. Z DIIP-om se 

ugotavlja, da je investicija v izbrani varianti smiselna in nujno potrebna. Glede na vrednost 

investicije je potrebno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije  na področju javnih financ pripraviti še predinvesticijsko zasnovo 

in investicijski program. Danes imajo sejo občinskega sveta tudi v Slovenski Bistrici, kjer to 

tudi potrjujejo. Občina Slovenska Bistrica in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica se bo tudi v 

našem imenu prijavili na ta razpis.  

 

 

Seja se je zaključila ob 18.  uri. 

 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                                   Matjaž Orter 

 

 

 

Direktor občinske uprave 

Aleš Hren, dipl. ekon. 

 


