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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: 28. 3. 2022 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 
 

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

ponedeljek, 28. 3. 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 in Gorazd Veber. 

 

Odsoten: 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 

- Terezija Kočnik   -          višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti 

- Branka Potočnik Trdin  -   poslovna sekretarka 

- Maks Hohler                    -           predsednik Nadzornega odbora 

- predstavniki lokalnih medijev 

 
 

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 je bilo prisotnih  14 svetnikov. 

 

Sklep 14.1.1/2022 

Občinski svet je sklepčen.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 13. redne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 13. redne seje v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 14.2.1/2022 

Zapisnik 13. redne seje  je sprejet.  
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K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 14. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 14. redne seje.  

 

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

 

Sklep 14.3.1/2022 

Dnevni red 14. redne seje je soglasno sprejet.  

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 14. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2022 – obravnava in 

sprejem 

6. Vprašanja in pobude 

7. Informacije 
 

 

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

Predsedujoči je predstavil odgovore na vprašanja in pobude iz 13. redne seje Občinskega 

sveta Občine Oplotnica. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 

2022 – obravnava in sprejem) 

Poročilo je podal predsedujoči. Pojasnil je, da imajo danes v razpravi rebalans, ker smatrajo, 

da je potrebno, da realizirajo asfaltiranje cest, kot so  sprejeli plan na prejšnji seji. 

 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina: »Po sprejemu proračuna, konec meseca februarja, ko 

smo v proračun uvrstili 18 odsekov za asfaltiranje, smo izvedli javno naročilo za 

modernizacijo cestnih odsekov in ga objavili na portalu javnih naročil. Javno odpiranje 

ponudb je bilo 11. marca ob 12. uri. Ponudbe so oddali trije ponudniki, in sicer: 

1. Remont NG d.o.o. v vrednosti 672.019,10 € 

2. Gradnje Žveplan d.o.o. v vrednosti 1.046.021,92 € 

3. Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc s.p. iz Zidanega mosta v vrednosti  952.427,34 € 

Glede na prejete ponudbe se je ugotovilo, da v  tistem trenutku nismo mogli izdati obvestila, 

saj v proračunu ni bilo na razpolago dovolj zagotovljenih sredstev in iz tega razloga smo 

pristopili k izvedbi rebalansa«. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da se je pri rebalansu moralo upoštevati ravnovesje, zato so se 

sredstva vzela pri izgradnji kanalizacijskega sistema – čistilna naprava Oplotnica 261.421 €. 

Sredstva so se razporedila na modernizacijo cestnih odsekov 261.420 €, skupaj je tako za 

modernizacijo cest sedaj predvideno 960.275 €. 

Glede na to, da ni bilo podanih amandmajev tri dni pred sejo in tudi župan ga ni vložil je 

predsedujoči smatral, da je rebalans pripravljen na sprejem in ga dal na glasovanje. 
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Odlok št. 25.14/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Oplotnica za leto 2022 s pripadajočimi prilogami. 

Sklep je  sprejet. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je podal pohvalo Občini Oplotnica. Povedal je, 

da je občina  Lovski družini Oplotnica v skladu s civilno zaščito nabavila  termo vizijo, ki jo 

uporabljajo za lovske namene in tudi za iskanje pogrešanih oseb. Zahvalil se je županu in 

vsem, ki so omogočilo nakup te opreme.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je postavil vprašanje glede vode. Povedal je, da je 

eno sejo prej opozoril občino, glede na poročilo, ki ga je podala Komunala Slov. Bistrica, 

glede stanja na vodovodu. Analiza je bila super opravljena, tudi glede virov kakšen imamo, 

glavno je bilo s strani župana, da je oplotniška voda v redu. Prejšnji ponedeljek zjutraj pa v 

Oplotnici v enem delu ni bilo vode. Vprašal je zakaj se je to zgodilo, da je zmanjkalo vode, ali 

zaradi napake ali zaradi dolgotrajnega ne vlaganja v vodovod. Povedal je, da je sedaj suša in 

ker se ni naredilo dovolj virov bomo imeli velike probleme.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da je bila napaka na vodovodu, in sicer nad zajetjem in ne pod 

zajetjem. Pri prevezavi novega vodo hrama v Lačni gori je prišlo do napake in so zato bili 

prilivi manjši kot pa so trenutno. Tako, da ni problem pomanjkanja vode, voda sedaj teče 

normalno in jo je tudi dovolj. Napaka se jim je zgodila pri priklopu zgornjega vodo hrama in 

tudi v bodoče problemov z vodo nimamo. Glede vlaganj v vodovod pa je že na eni izmed 

prejšnjih sej predložil graf, da tisti, ki nočejo videti številk lahko vidijo stolpce,  iz katerih je 

razvidno koliko smo katero leto vložili v vodovodni sistem Komunale. Vse vodne vire, 

izvirke smo obnovili in na novo izpostavili, tako da je izdatnost zadostna. Če ne bi prišlo do te 

ne-ljube napake izvajalca pri priklopu dotočne cevi ne bi v ponedeljek zmanjkalo vode v 

Oplotnici.  

 

Gospod Gorazd Veber je povedal, da misli, da to ni res, ker se je on pogovarjal z bivšim 

vzdrževalcem, ki je povedal, da so  ga klicali in ga vprašali, kako naj najdejo okvaro. 

Odgovor je bil: »Zaprite vodo, počakajte do 6 ur, potem pa se greste voziti z avtom, da boste 

ugotovili kje je okvara«. Povedal je, da v občini sistem vodovoda ne deluje in  vode ni, kar 

vedo tudi kmetje.  

 

Predsedujoči je povedal, da g. Veber zavaja javnost. Pojasnil je, da je župan  odgovoren za 

vodo oskrbo Občine Oplotnica in da je bil tudi na terenu, kjer so si ogledali vse to, kar je on 

govoril. Res so iskali napako, vendar niso ničesar našli. Odkrilo se je potem, in sicer da je nad 

tem rezervoarjem prišlo do napake pri priklopu. Še enkrat je povedal, da so vodni izviri dovolj 

izdatni in vode imamo dovolj. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je pohvalil Občino Oplotnica in vodno 

skupnost Drava Ptuj, ki so lepo uredili strugo potoka Čadramščice, tako da struga sedaj ne bo 

več tako nevarna. Na prejšnji seji so se pogovarjali, da bi se lahko v sklopu Sovič – Lučka po 

asfaltiralo tistih 20 m, ker meni, če so že stroji tam potem to ni takšen strošek.  

 

Predsedujoči je povedal, da se strinja, vendar bodo letos narejeni projekti za pločnik, 

razsvetljavo in ta odsek, realizacija pa bo drugo leto. 
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K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je glede rebalansa proračuna postavil vprašanje. 

Prej so povedali, da bo del denarja šel v asfaltiranje cest, zanima ga kaj pa bo z mostovi. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da so v tem trenutku zbirali ponudbe za asfalte, zato da bi dohiteli 

cene. S tem rebalansom se je sedaj pokrili znesek, na podlagi katerega se lahko podpiše 

pogodba, da se lahko začne izvajati asfaltiranje.  

 

Glede mostov pa je podala pojasnilo ga. Bojana Vučina. Povedala je, da se za most v Pobrežu 

trenutno izdeluje projektna dokumentacija. Na občini je bil tudi sestanek s predstavnico 

direkcije za vode. Direkcija za vode je zahtevala poplavne karte, tako da so se sedaj morale 

naročiti še poplavne karte, da se bo lahko most ustrezno umestil. Do konca aprila, ko bo 

projekt izdelan, se bo izvedlo javno naročilo in takrat se bo videlo koliko ponudb bomo dobili. 

Za enkrat za most v Pobrežu projekt še ni končan, zato še ni bilo narejeno javno naročilo.  

 

Predsedujoči je povedal, da upamo, da ne bo takšen cenovni preskok, ker je za ceste res velik 

znesek. Tudi če bo kakšna podražitev  misli, da ne bo potrebno sprejemati rebalansa.  

 

K razpravi se je prijavil g. Slavko Pitrof, ki je glede vode, ki je zmanjkala v Oplotnici 

povedal, da naj Komunala ne širi informacij, zakaj je vode zmanjkalo, in sicer da so imeli 

gasilci ponoči intervencijo. Klicali so ga tudi bistriški gasilci, kakšna intervencija je bila, da je 

zmanjkalo 400 m3 vode.  Povedal je, da je s strani Komunale to čista laž, saj bi v prvi fazi to 

vedel župan in direktor občinske uprave, ki imata enake pozivnike kot jim imajo gasilci. 

Prosil je, da občina Komunali napiše dopis, da ponoči ni bilo nobene intervencije, ker 400 m3 

vode ne morejo porabiti, potem bi moralo goreti pol Oplotnice. Podal je primer, ko je gorelo 

na Osankarici so porabili 40 m3 vode. Problem pa je bil v šoli, in sicer gasilci so pomagali 

šoli in vrtcu in gasilci so zato, da pomagajo vsem občanom. Problem pri šoli pa je, da če vode 

zmanjka jo nimajo kam nalivati. Prosil je, če je kakšna možnost, da bi se pri šoli naredil 

kakšen rezervoar, da bi se lahko voda natočila. 

 

Predsedujoči je povedal, da bodo to preverili, kako lahko rešimo pri šoli.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je podžupanu povedal, da to ni izjavil nobeden iz 

Komunale ampak oseba, ki je tam delala, tako da to ni res. Vse svetnike pa je pozval, da 

varčujejo z vodo, ker se bo to ponovno zgodilo in naj apelirajo na ljudi naj se pripravijo na to, 

ker je suša in se bo to še enkrat ponovilo v letošnjem letu.  

 

Predsedujoči je povedal, da je informacija, ki jo je podal podžupan g. Slavko Pitrof  prišla od 

osebe odgovorne za vodo oskrbo na strani Komunale ge. Dobajeve. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je vprašal, ali občina rabi za postavitev dveh 

znakov na mostu v Čadramu več kot tri mesece.  

 

Gospa Bojana Vučina je povedala, da še ni tri mesece in da so znaki naročeni, tako da bodo v 

kratkem postavljeni. 
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K 7. točki dnevnega reda (Informacije) 

Predsedujoči je povedal, da sedaj začnemo z delom in da bo seja občinskega sveta še pred 

občinskim praznikom, ker bomo letos podeljevali tudi občinska priznanja. Priznanja se 

podeljujejo vsaka 4 leta, zato je seja pomembna.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.30  uri. 

 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                                   Matjaž Orter 

 

 

 

Direktor občinske uprave 

Aleš Hren, dipl. ekon. 

 


