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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. 5. 2022 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 
 

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

ponedeljek, 16. 5. 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 

- Terezija Kočnik   -          višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti 

- Irena Cehtl  -  svetovalka za družbene in društvene dejavnosti 

- Branka Potočnik Trdin  -   poslovna sekretarka 

- Marko Virtnik             -  pomočnik načelnika Policijske postaje Slov. Bistrica 

- Marko Boček                    - Adesco d.o.o. Velenje 

- 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 15 svetnikov. 

 

Sklep 15.1.1/2022 

Občinski svet je sklepčen.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 14. redne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 14. redne seje v razpravo in na glasovanje. 

 

mailto:obcina@oplotnica.si
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Sklep 15.2.1/2022 

Zapisnik 14. redne seje  je soglasno sprejet.  

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 15. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 15. redne seje. Predlagal je, da se združita I. in II. 

obravnava pri 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Oplotnica) in pri 7. točki 

dnevnega reda (Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v 

zavetišču za območje Občine Oplotnica). 

 

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

 

Sklep 15.3.1/2022 

Dnevni red 15. redne seje je soglasno sprejet.  

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 15. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Oplotnica 

6. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje Občine Oplotnica – I. in II. obravnava 

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

občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v 

zavetišču za območje Občine Oplotnica – I. in II. obravnava 

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

posamični poselitvi  

9. Predlog Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 

stroškov Občine Oplotnica 

10. Soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja  OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica, katerega ustanoviteljica je Občina Oplotnica za leto 2021 

11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3025/3 in 3011/2 k. o. 

Oplotnica 

12. Lokalni energetski koncept Občine Oplotnica 

13. Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2022 

14. Seznanitev s poročili o delovanju javnih zavodov v letu 2021 

15. Vprašanja in pobude 

16. Informacije 

- Trendi varnostnih pojavov v Občini Oplotnica za leto 2021 

      - Poročilo o delovanju Večnamenske športne dvorane za obdobje 1-

12/2021 
 

 

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

Pod to točko ni bilo razprave, ker je bilo odgovorjeno že na prejšnji seji. 

 



Potrjen apisnik 15. redne seje OS 16. 5. 2022 3 

 

K 5. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine 

Oplotnica) 

Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 

Marjan Dečar. Povedal je, da je bila komisija sklicana v sredo, 4. 5. 2022, kjer je pregledala 

poslan poziv in prispele predloge za Občinsko volilno komisijo Občine Oplotnica (OVK). 

Predstavil je predlog, ki ga je sestavila komisija.  

Komisija je občinskemu svetu predlagala, da dokument obravnava in sprejme predlagani 

sklep. 

 

Predlog sklepa za OVK: 

 
1. PREDSEDNIK LIDIJA STEBERNAK GRAJSKA CESTA 7, 2317 OPLOTNICA 

2. NAMESTNIK 

PREDSEDNIKA 

TANJA BERGLEZ ČADRAM 70 A, 2317 OPLOTNICA 

3. ČLAN BOJANA VUČINA ČADRAM 69, 2317 OPLOTNICA 

4. NAMESTNIK  

ČLANA 

BERNARDA VOLČIČ 

ŠERBETAR 

PARTIZANSKA 32,  2317 OPLOTNICA 

5. ČLAN VLADIMIR DELEVIĆ CESTA NA POLJE 11, 2317 OPLOTNICA 

6. NAMESTNIK 

ČLANA 

NATAŠA ČREŠNAR 

 

GORIŠKA CESTA 30, 2317 OPLOTNICA 

7. ČLAN ANTONIJA MATEVŽIČ KOVAŠKI VRH 3, 2317  OPLOTNICA 

8. NAMESTNIK 

ČLANA 

FILIP PLAJH 

LESKOVAR 

PREČNA ULICA 35, 2317 OPLOTNICA 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 15.5.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Oplotnica. 

Sklep je  soglasno sprejet. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje Občine Oplotnica – I. in II. obravnava) 

Najprej je poročilo podal predsednik Komisije za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo 

in investicije g. Damjan Kvas. Povedal je, da je komisija obravnavala gradivo, čeprav ni bila 

sklepčna. Navzoča sta bila dva člana in pripravljavec gradiva, zato relevantnih sklepov niso 

mogli sprejeti, predlagajo pa, da o predlogu vseeno razpravljajo in sprejmejo predlagani sklep. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je povedal, da vabila za sejo Komisije za okolje 

in prostor ni prejel. 

Gospa Bojana Vučina je povedala, da je bilo vabilo vsem članom posredovano po elektronski 

pošti in da bo to preverila in mu sporočila. Ima pa potrdilo, da je gradivo prevzel iz 

Wetransferja. 

 



Potrjen apisnik 15. redne seje OS 16. 5. 2022 4 

Poročilo in vsebino je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da se je predlog odloka 

obravnaval na komisiji, ki pa ni bila sklepčna. Pred tem so predlog odloka obravnavali tudi na 

Statutarno pravni komisiji z vsebinskega vidika. Glavni razlog za pripravo novega odloka je 

sprememba zakonodaje. Občina Oplotnica  je k pripravi prvega Programa opremljanja 

stavbnih zemljišč pristopila leta 2017 in na takratni osnovi sprejela danes veljavni Odlok o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 

območju Občine Oplotnica. Program opremljanja stavbnih zemljišč in pripadajoči Odlok sta 

bila pripravljena v skladu s takrat veljavno zakonodajo in metodologijo odmere komunalnega 

prispevka in sta temeljila na takrat veljavnih prostorskih aktih. 

Glavni razlog za sprejem novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Oplotnica je sprememba zakonodaje na 

področju komunalnega opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o 

urejanju prostora (ZUreP-3) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 

podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu 

in odmeri komunalnega prispevka je potrebno skladno s 34. členom Uredbe vse Programe 

opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred 

uveljavitvijo Zakona in Uredbe, uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 30. junija 

2022. 

Glavne spremembe, ki jih v postopek priprave Programov opremljanja stavbnih zemljišč za 

obstoječo komunalno opremo prinaša nova zakonodaja, so:  

• Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč je po novem strokovna podlaga za 

pripravo Programa opremljanja stavbnih zemljišč oz. odloka. Pripravi se v digitalni 

obliki in obsega le tekstualni del.  

• Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

je novo ime za Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka. Pripravi se v digitalni obliki in obsega tekstualni in grafični 

del.  

• V postopku odmere komunalnega prispevka se uporablja bruto tlorisna površina objekta 

(BTPO) namesto prej uveljavljene neto tlorisne površine objekta (NTPO).  

• Za posamezno vrsto komunalne opreme se določi eno samo oskrbno območje. 

• Spremenjena je formula za izračun komunalnega prispevka, ki po novem uvaja tudi t.i. 

»Prispevno stopnjo zavezanca« (psz(i)), ki predstavlja delež polnega komunalnega 

prispevka, ki ga bo posamezni zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dolžan 

poravnati. Nova formula ima sledečo obliko:  

KPobstoječa(i) = ((AGP x CpO(i) x DpO) + (ASTAVBA x CtO(i) x DtO) x Fn) x psz(i) 

• Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega 

prispevka za novo komunalno opremo podrobno določa Uredba, zato nista več več 

predmet Odloka.  

• Uredba prinaša drugačno razumevanje obračuna nadomestitvenih stroškov.  

Predstavila je par praktičnih primerov za izračun prispevka. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je povedal, da se bo s to spremembo cena 

komunalnega prispevka dvignila in je zato proti temu, ker od občine ne dobijo ničesar. 

 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa  na glasovanje. 
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Odlok št. 26.15/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Oplotnica v I. in II. 

obravnavi. 

Sklep je  sprejet. PROTI je glasoval g. Gorazd Veber. 

 

 

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

opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve 

zapuščenih živali v zavetišču za območje Občine Oplotnica – I. in II. obravnava) 

Poročilo ja podala ga. Terezija Kočnik. Zakon o zaščiti živali določa, da se zapuščenim 

živalim dodeli pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna 

zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. Na vsakih 800 registriranih psov v 

občini mora biti zagotovljeno eno mesto v zavetišču. V Občini Oplotnica postaja 

problematika potepuških mačk vse večja. Oskrba zapuščenih živali, ki so najdena na območju 

Občine Oplotnica ima občina sklenjeno letno pogodbo z zavetiščem Snaga d.o.o. Maribor. 

Namen predlaganega odloka je, da se v skladu z zakonodajo oskrba zapuščenih živali na 

območju Občine Oplotnica prične izvajati kot obvezna javna služba s podelitvijo koncesije 

koncesionarju, ki ga bo občina Oplotnica izbrala v skladu z določili odloka. Cilj sprejetega 

odloka o podelitvi koncesije je uskladitev področja izvajanja te gospodarske javne službe z 

veljavnimi predpisi. S predlaganim odlokom se podrobneje določa način izvajanja 

gospodarske javne službe ter zagotovitve zavetišča za zapuščene živali. Sprejem odloka za 

občino ne predstavlja dodatnih finančnih posledic, le te bodo v enakem obsegu kot obstoječi 

stroški nastali na podlagi trenutno veljavne neposredne pogodbe. Občinskemu svetu Občine 

Oplotnica predlagamo, da sprejme predlagani odlok v I. in v II. obravnavi. 

 

Predsedujoči je povedal, da je gradivo obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in 

Komisija za kmetijstvo, veterino, lovstvo in ribištvo.  

 

Poročilo je podal predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas, ki je povedal, da je 

predlog odloka komisija obravnavala na svoji seji dne, 10. 5. 2022. Komisija se je seznanila z 

gradivom in ni ugotovila nobenih statutarno pravnih zadržkov. Strinjala se je, da se odlok v 

tako obliki obravnava na seji občinskega sveta.  

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavila ga. Marija Lešnik, ki je vprašala ali mora biti koncesionar iz 

območja občine ali ni važno od kod je. 

Gospa Terezija Kočnik je povedala, da ni pomembno od kod je koncesionar.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa  na glasovanje. 

 

Odlok št. 27.15/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in 

namestitve zapuščenih živali v zavetišču za območje Občine Oplotnica v I. in v II. 

obravnavi v predlagani vsebini in obliki. 

Sklep je  sprejet. 
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K 8. točki dnevnega reda (Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. S strani zasebnega investitorja smo prejeli pobudo  za 

izvedbo postopka lokacijske preveritve na območju Občine Oplotnica z namenom, da 

zagotovi prostorske možnosti za gradnjo stanovanjskega objekta. Pobudi je priložil Elaborat 

lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je 

izdelalo podjetje IBIS iz Slovenske Bistrice v aprilu 2021, dopolnitev julij 2021. Predmet 

predlagane lokacijske preveritve je določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi. Predlagana lokacijska preveritev se nanaša na preoblikovanje ter povečanje 

obstoječega stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 90,16 

m², na območju parc. št. 2588/1-del, parc. št. 2587/3-del, parc. št. 2592/3-del in parc. št. 

2592/2-del, vse k.o. 763 – Oplotnica v Občini Oplotnica. Površina izvornega območja 

lokacijske preveritve zajema površino 450,92 m2. Obstoječe stavbno območje posamične 

poselitve z Lokacijo preveritvijo se poveča za 90,16 m² oz. 19,99 %, kar je skladno z 128. 

členom ZUreP-2. Cilj predlagane lokacijske preveritve je zagotoviti pogoje za gradnjo 

stanovanjskega objekta, v skladu s pogoji določenimi v Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Oplotnica.  S strani občinskega urbanista je bilo ugotovljeno, da lokacijska preveritev 

zadosti vsem pogojem 128. člena ZUreP-2. Z vidika presoje ustreznosti elaborata so v 

postopku lokacijske preveritve bila pridobljena pozitivna mnenja vseh pristojnih nosilcev 

urejanja prostora s področij poselitve, kmetijskih zemljišč, varovanja narave, varovanja 

kulturne dediščine in načrtovanja v varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture. 

Negativnih mnenj nosilcev urejanja prostora v postopku ni bilo. S postopkom lokacijske 

preveritve je bilo ugotovljeno, da so bili poravnani stroški lokacijske preveritve v skladu z 

Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Oplotnica  in da obravnavani 

elaborat zadosti pogojem iz 129. člena ZUreP-2. Med 9. 3. 2022 in 24. 3. 2022 je potekala 15-

dnevna javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve, na kateri ni bilo podanih pripomb 

javnosti. Ker v času javne razgrnitve ni bilo prejetih pripomb javnosti, občinskemu svetu ni 

potrebno obravnavati stališč do podanih pripomb. Glede na navedeno predlagam Občinskemu 

svetu Občine Oplotnica, da predlog sklepa obravnava in sprejme. 

 

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

investicije g. Damjan Kvas. Povedal je, da  komisija ni bila sklepčna, občinski svet pa lahko 

gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep. Gradivo je bilo vzorno pripravljeno, tako da 

komisija ni imela nobenih drugih pripomb.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 15.8.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi. 

Sklep je sprejet. 
 

 

K 9. točki dnevnega reda (Predlog Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in 

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov Občine Oplotnica) 

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

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 

sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica v letu 

2008  za občinske funkcionarje uredilo plačilo za njihovo delo, vendar so nekatere določbe 

Pravilnika pomanjkljive oziroma niso več ustrezne. S tem pravilnikom so določene višine in 
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načini določanja plače, plačila za  opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki 

jih z zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarkam oz. 

funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov ter članom 

drugih občinskih organov Občine Oplotnica, ki jih imenujeta občinski svet in župan. Pravilnik 

je obravnavala Statutarno pravna komisija. Občinskemu svetu predlagajo, da obravnava 

predloženo gradivo in sprejme predlagani sklep. 

 

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

gradivo komisija obravnavala 10. 5. 2022 in na gradivo ni imela pripomb. Komisija predlaga 

občinskemu svetu, da gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep. 

 

Direktor občinske uprave g. Aleš Hren je pojasnil, da bo sprejeti pravilnik imel finančne 

posledice za proračun, saj bo dodaten strošek sejnina za dopisno sejo in plačilo nadzornemu 

odboru za posamezne nadzore.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 
 

Sklep 15.9.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejeme Pravilnik o plačah in plačilih občinskih  

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih   

občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica. 

Sklep je sprejet. PROTI je glasoval g. Gorazd Veber. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost 

ravnatelja  OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, katerega ustanoviteljica je Občina Oplotnica 

za leto 2021) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Direktorjem in ravnateljem v javnih zavodih se v skladu z 

Uredbo del plače za redno delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat 

na leto na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. 

Skladno z ZSPJS višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev 

določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojen 

minister. Upoštevaje določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe mora organ, pristojen za 

imenovanje direktorja oz. ravnatelja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno 

uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj 

je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, mora biti podano tudi 

soglasje pristojnega ministrstva. Soglasje mora biti izdano najpozneje 30 dni po prejemu 

vloge za soglasje. Obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev je v 

višini 2 % letnih sredstev za osnovne plače direktorjev. Redna delovna uspešnost se lahko 

direktorjem določi tudi v višjem obsegu, vendar ne več kot 5 % in pod pogojem, da višji 

obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev in da so 

sredstva za ta namen zagotovljena. Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica 

je ugotovil redno delovno uspešnost ravnatelja zavoda osnovne šole za leto  2021 in sklep o 

dodelitvi deleža plače posredoval na Občino Oplotnica in občini Slovenska Bistrica – obema 

ustanoviteljicama.  Izplačilo redne delovne uspešnosti ne bo imelo dodatnih finančnih 

posledic na občinski proračun, saj Občina Oplotnica ne zagotavlja plače ravnatelju osnovne 

šole. Na podlagi podane vloge se Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlaga  sprejem 

predlaganega sklepa. 
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Poročilo je podal predsednik Komisija za družbene in društvene dejavnosti g. Slavko Pitrof  in 

predlagal, da občinski svet sprejme predlagani sklep. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 15.10.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica: 

»Ravnatelju OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica Matjažu Vrtovec se izplača 5 % 

njegovih letnih sredstev osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.805.57 

EUR (1. bruto).« 

Sklep je sprejet. 

 

 

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

3025/3 in 3011/2 k. o. Oplotnica) 

Poročilo je podal direktor občinske uprave. 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. Definicija grajenega javnega dobra je opredeljena v 7. točki 1. odst. 3. 

člena ZUreP-2 in sicer navaja: 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. 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 – prodaje in zamenjave. Glede na navedeno je 

predlagal ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelni št. 3025/3 in 3011/2 k. o. 

Oplotnica. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejme predlagani sklep. 

 

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

investicije g. Damjan Kvas. Povedal je, da se je komisija seznanila z ukinitvijo javnega dobra 

in predlaga, da to občinski svet obravnava in sprejme predlagani sklep 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 
 

 

Sklep 15.11.1/2022 

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

3025/3 k. o. Oplotnica. 

Sklep je sprejet. 

 

 

Sklep 15.11.2/2022 

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

3011/2 k. o. Oplotnica. 

Sklep je sprejet. 
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K 12. točki dnevnega reda (Lokalni energetski koncept Občine Oplotnica) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Energetski koncept občine je pomemben dokument za 

načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine. Zajema vse ukrepe in predloge s 

katerimi lahko občina načrtuje učinkovito in ekonomsko upravičene in okolju prijazne 

energetske storitve v posameznih gospodinjstvih, javnih stavbah in v podjetjih. Uradna 

zakonodaja predlaga, da je podlaga za izvedbo energetskega koncepta in je zapisana v 

energetskem zakonu, ki navaja, da se izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti 

dolžni v svojih razvojnih programih načrtovati obseg porabe in način energije in te dokumente 

usklajevati z nacionalnimi in energetskim programom RS.  

 

Poročilo je podal g. Marko Boček iz podjetja Adesco iz Velenja, ki je vsebinsko predstavil 

Lokalni energetski koncept. Lokalni energetski koncept je celovit dokument, ki analizira 

celotno energetsko rabo in oskrbo na območju občine ter predlaga rešitve za izboljšanje 

trenutnega stanja. Podaja tudi smernice za trajni energetski razvoj občine. Pri načrtovanju 

smernic za prihodnost se upošteva energetski koncept, ki se deli na kratkoročni in dolgoročni 

razvojni načrt občine, ki upoštevajo vsa razvojna področja občine. Sestavna naloga koncepta 

energetskega načrta lokalnih skupnosti je tudi povečanje osveščenosti in informiranosti 

prebivalcev. Na začetku priprave so najprej izvedli analizo trenutnega stanja na področju 

učinkovite rabe energije in rabi obnovljivih virov energije. Analiza se je izdelala za celotno 

območje občine, in sicer iz podatkov javne baze in pridobljenih podatkov. Energetski koncept 

se deli na več poglavij. Eno izmed poglavij je analiza obstoječega stanja, pregled ukrepov, ki 

se že izvajajo, določevanje in označevanje energetskih ciljev. Na podlagi vseh pridobljenih 

podatkov so se določevale in primerjale različne alternative izrabe energije in koriščenje 

obnovljivih virov. Na koncu je opravljena analiza finančnih virov, ki bodo opravljeni. Lokalni 

energetski koncept je usklajen z zakonsko osnovo in z strategijami in akcijskimi načrti, ki 

veljajo za celotno Slovenijo. Usklajeni so tudi z Evropsko unijo. Ta analiza povzema vso 

trenutno stanje in ga nekako energetsko ocenjuje. Cilji so bili izraženi v akcijskem načrtu, ki 

je povzetek celotnega Lokalnega energijskega koncepta. Ta akcijski načrt je dovolj dinamičen 

in bil je usklajen s proračunskimi zmožnostmi Občine Oplotnica. V tem dokumentu je 

finančno ocenjen akcijski načrt. Dokument ima veljavnost za obdobje 10 let. Nekje na 5 let pa 

je smiselna manjša novelacija, da se ocenijo že pripravljeni ukrepi in opravi analiza.  

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 15.12.1/2022 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Lokalni energetski koncept Občine Oplotnica v 

predloženi obliki. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda (Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2022) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Povedala je, da je bil na podlagi Odloka o priznanjih 

Občine Oplotnica objavljen javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine 

Oplotnica. Prispeli sta dve vlogi, in sicer od Društva upokojencev Oplotnica in ena s strani 

Vodovodne zadruge Pohorski izviri. Oba predloga je obravnavala Komisija za priznanja in 

odlikovanja. Po razpravi se niso mogli odločiti, komu bi priznanja podelili, zato je komisija 

predlagala županu, da bi se podelili dve občinski priznanji. Župan je predlogu sledil ter 

zagotovil sredstva v proračunu. Komisija občinskemu svetu predlaga, da podeli dva priznanja. 
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Predsedujoči je povedal, da je komisija naredila prav, da je potrdila oba predloga, saj se sedaj 

podeljujejo občinska priznanja na vsaka 4 leta. Prav je, da se občinska priznanja podelijo 

ljudem, ki delajo nadpovprečno in v javno dobro in da se jih spomnimo na ta način. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 15.13.1/2022 

Občinski svet občine Oplotnica podeli Priznanje Občine Oplotnica v  letu 2022 za izjemne 

uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo, 

predlaganima kandidatoma, in sicer: 

• Darku Satlerju in 

• Skupini prostovoljnih šoferjev – »prostofer« in prostovoljki. Denarna 

nagrada se razdeli predlaganim prostovoljnim šoferjem glede na opravljene 

ure prostovoljnega dela. 

Sklep je sprejet. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda (Seznanitev s poročili o delovanju javnih zavodov v letu 2021) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Povedala je, da gre za seznanitev s poročili o delovanju 

javnih zavodov. Na kratko je predstavila naslednje zavode: 

-  Osnovno šolo Pohorskega bataljona Oplotnica h kateri spadajo: 

    - podružnična šola Prihova in 

    - podružnična šola Kebelj 

-  Glasbeno šolo Slovenska Bistrica, ki ima dislocirana  oddelka: 

   - v Poljčanah in v Oplotnici v graščini. 

-  Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica je javni zavod, ki od leta 2007 deluje v štirih  

    Občinah: 

    - Občini Slovenska Bistrica 

    - Občini Poljčane 

    - Občini Oplotnica in v 

    - Občini Makole. 

Vrtec izvaja dejavnost, ki je z zakonom opredeljena kot javna služba. Temeljne naloge vrtca 

so: pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in 

njihovih otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih socialnih, čustvenih, telesnih in 

kognitivnih sposobnosti. 

-  Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, ki je osrednja knjižnica za območje občin 

Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Knjižnično dejavnost izvajajo na sedmih 

lokacijah: v Slovenski Bistrici, Makolah, Poljčanah, Oplotnici, na Pragerskem, Keblju in 

Tinju. 

-  Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, ki ima v okviru patronažne dejavnosti Zdravstvenega 

doma Slovenska Bistrica od leta 1985 zaposleni v oskrbi bolnikov na domu dve bolničarki v 

patronažni dejavnosti. Obiskujeta in nudita oskrbo predvsem tistim pacientom, ki zaradi 

narave bolezni sodijo med najtežje bolne. 

 

 

K 15. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je postavil naslednja vprašanja: 

-  Kako daleč je z mostom v Pobrežu, baje je bil sestanek prejšnji teden s predstavniki VGP. 

-  Kako daleč je in kdaj bomo začeli s čistilno napravo v Občini Oplotnica. Denarna sredstva  

   je občina zagotovila. 
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Gospa Bojana Vučina je povedala, da je bil prejšnji teden sestanek v Mariboru na direkciji za 

vode, kjer so skupaj s projektantom, ki projektira PZI - projekt za izvedbo in pa s 

predstavnikom podjetja Ideal, ki izdeluje poplavne karte. Območje mostu je na poplavnem 

območju, zato smo morali dati izdelati poplavne karte. To je bil koordinacijski sestanek, da je 

izdelovalec poplavnih kart predstavil ge. Klaneček in ge. Hrastelj kakšne rezultate je dobil, 

glede samega modula razlivanja. Do konca meseca bo pripravil bolj natančno poročilo, do 

katerega so bodo opredelili, ker potrebujemo njihovo pozitivno soglasje, ki ga moramo 

vključiti v projekt za izvedbo in tako bomo lahko naredili razpis za izvajalca. Do konca 

meseca bo znano že več. Povedala je, da bo na strani pred mostom iz Pobreža proti Brdu 

potrebno cesto kar dvigniti zaradi zahtev direkcije za vode.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da se cesta skozi vas ne bo dvigovala, ampak se bo dvignila samo pri 

mostu. 

 

Direktor občinske uprave g. Aleš Hren je glede čistilne naprave je povedal, da je odprt razpis, 

kjer je potrebno zagotoviti določeno energijsko učinkovitost. Sedaj smo v fazi, ko se proučuje 

kako to doseči. Povedal je, da nam tu precej pomaga Komunala, ker imajo s Pragerskim 

določene izkušnje, z namenom, da zagotovimo sredstva s strani tega razpisa. V proračunu 

občine so sredstva zagotovljena, tako da se dela na tem, da se prijavimo na razpis in tam 

pridobimo določena sredstva. 

 

Predsedujoči je povedal, da je cilj občine, da se prijavi na razpis. Sedaj je potrebno sestaviti 

dokumentacijo, kar se tiče energetske učinkovitosti, kar je pogoj, da se pride do teh sredstev. 

Prijavo pa pričakuje v mesecu juniju ali juliju. Tako, da bi lahko v jeseni že imeli kakšen 

sklep. 

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je povedal, da je bilo prej postavljeno vprašanje, 

kako je s čistilno napravo. Glede na to, da je župan predlagal proračun in da so zagotovili 

denar, vprašanje pa je bilo, ali imamo denar zagotovljen za čistilno napravo s strani države in 

če se bo začelo ali ne, ker je občinski svet proračun sprejel na županov predlog.  

Postavil je še drugo vprašanja, in sicer da je pred pol leta opozarjal za mostove, in sicer od 

Slovenske Bistrice do Oplotnice. Prejšnji teden je bila smrtna žrtev, zato ga zanima, če bomo 

na tem kaj naredili. Prosil bi tudi komentar gospoda iz Policijske postaje, kakšno je njegovo 

mišljenje na to nesrečo. Če ne bomo ničesar naredili lahko  ponovno pričakujemo smrtne 

žrtve, zato poziva župana, da nekaj ukrene, da se bo to divjanje in smrtne žrtve prenehale.  

Za čistilno napravo pa ga zanima ali se bo delalo ali ne, drugače misli, da jih je župan zavedel. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da je že prej odgovoril g. Juhartu, kar se tiče čistilne naprave, 

odgovoril pa je tudi direktor.  

Glede mostov pa so že na eni izmed prejšnjih sej povedali, da so uvrščeni v  državni program 

za razširitve in da je most pri Soviču v planu že letos.  

 

Gospa Bojana Vučina je povedala, da ima država za most pri Soviču in za most na občinski 

meji z Občino Slovenska Bistrica v Gladomesu (pred Fedranom) naročeno projektiranje. 

Nima pa podatka, kdaj bo prišlo do izvedbe tega, občina pa je že izdala projektne pogoje v 

mesecu decembra 2021. Pri Soviču tako pride popolnoma novi most, na katerem bo tudi 

hodnik za pešce. Ni pa to odvisno od občine. 
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Gospod Gorazd Veber je prosil, da občina pisno obvesti državo o tem dogodku, kaj se je tam 

zgodilo.  

Povedal je, da glede čistilne naprave še sedaj ni dobil odgovora in da imajo pisni odgovor iz 

ministrstva, da občina nima zagotovljenih sredstev. Prosil je za odgovor, in sicer  »ja« ali 

»ne«. 

 

Predsedujoči je povedal, da čistilna naprava bo in da bo občina kandidirala na sredstva 

evropske unije oziroma ima država razpisana sredstva. Pogoj je, da mora biti dokazana 

energetska učinkovitost. Če to ni dokazano potem do teh sredstev ne moreš priti. Povedal je, 

da bo občina kandidirala na ta sredstva in da bomo ta sredstva pridobili, svoja sredstva pa smo 

zagotovili v proračunu. Sredstva na katera je občina kandidirala so sredstva na nivoju regije. 

Na nivoju regije je občina Oplotnica kandidirala skupaj z Občino Poljčane in še z drugimi 

občinami in na nivoju regije so ostala nerazporejena sredstva v višini cca 8 milijonov evrov. 

Po kakšnem ključu so se na regiji odločili pa tega sklepa občina nima in verjetno ga nima 

nihče. Teh sredstev je potem zmanjkalo in jih več ni bilo. Občina Oplotnica je v teh sredstvih 

videla svojo čistilno napravo in ta dodatna sredstva za izgradnjo. Ta sredstva so se potem 

prerazporedila in se niso več namenila za to finančno perspektivo. Hkrati je tudi razpis, ki ga 

država ima in na ta razpis se bo občina prijavila s čistilno napravo. Občina ima zagotovljena 

sredstva v proračunu, da bo realizirala čistilno napravo.  

 

Gospod Gorazd Veber je povedal, da občina ni naredila prav, ko je sprejemala proračun. 

 

Predsedujoči je povedal, da se g. Veber  lahko moti in prekinja pogovor, ker žali in zavaja 

občane. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Prosenak, ki je vprašal ali je lastnik elektrarne na VŠD 

Milenij še vedno  Petrol ali občina.  

Predlagal je, da bi se samooskrba z elektriko naredila na dvorani – KTC. 

 

Predsedujoči je povedal, da so že pred časom gledali te pogodbe. Pogodbe so 15 letne in 

misli, da bodo potekle v roku dveh ali treh let. Ko pogodbe pretečejo preide elektrarna v 

lastništvo občine – 53 KW elektrarne.  

Glede elektrarne na KTC pa je pojasnil, da je grajski komplet kulturno varstveno zaščiten in 

zavod za varstvo kulturne dediščine tega ne dovolijo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je vprašal kako potekajo dela glede asfaltiranja 

cestnih odsekov.  

 

Gospa Bojana Vučina je povedala, da dela potekajo gladko in da so trenutno na 6. odseku. 

Dva odseka sta že gotova, prvi odsek je bil Brezje - Hohler , drugi odsek je bil Oplotnica -  

Kovaški vrh, na odseku Raskovec – Lubej se delajo zemeljska dela in pripravlja se podlaga. 

Pripravljen je tudi odsek Raskovec – Landeker. Oba odseka se bosta asfaltirala v četrtek, če 

bo vreme. Naslednja dva odseka sta v Čadramu, za katera so tudi že dogovorjeni, nato pa je 

na vrsti odsek v Okoški gori.  

 

K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je povedal, da se je peljal po novem asfaltu v 

Kovaškem vrhu in mu ni jasno, zakaj je na eni strani debelejši asfalt. Zdaj, ko še niso gotove 

bankine se težko izogneš iz ceste. 
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Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da so šli v postopek izravnave , tako da so poškodovano 

cestišče izravnali z asfaltno maso. Potegnili so od 10 do 12 cm asfalta, na vrh pa še fini asfalt, 

sedaj pa pridejo še urejene bankine, tako da se bo cela cesta dvignila.  

 

K razpravi se je prijavil g. Gorazd Veber, ki je glede optike vprašal, ali je občina dala 

izvajalcu, ki koplje za optiko služnost in kdo jih nadzira, kdo je postavil pogoje in upa, da 

vejo kaj se dogaja na terenu. Izkopi so v bankini – 50 cm, da ne bo kasneje imela optika s tem 

probleme. Prosil je, da občina to preveri in da delajo izkope tako kot morajo biti, vsaj pol 

metra. 

 

Predsedujoči je povedal, da je ravno danes bil zraven, ko so pri Gučeku na 30 cm utrgali 

vodovod, zato verjame, da gredo včasih tudi malo bolj plitko.  

 

Direktor občinske uprave g. Aleš Hren je povedal, da sta se z g. Vebrom o tem že pred časom 

pogovarjala – o globini izkopa. Občina ima s strani izvajalca pisno zagotovilo, da kopljejo 

primerno, kolikor je pač potrebno, to je sigurno več kot 30 cm.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da je to evropski projekt in da so tu nadzori že uvedeni, saj drugače 

ne bi dobili sredstev. 

 

 

K 16. točki dnevnega reda (Informacije) 

Poročilo je podal pomočnik načelnika Policijske postaje Slovenska Bistrica g. Marko Virtnik. 

Stanje varnosti na območju Občine Oplotnica na Policijski postaji Slovenska Bistrica 

ocenjujejo kot stabilno. Prav tako so realizirali vse zastavljene cilje in naloge, katere so si 

zadali na Policijski postaji Slovenska Bistrica in v okviru policijske uprave. Na področju 

kriminalitete je opažen trend upadanja. V poročilu so vidni napori dela njihove policijske 

postaje Slovenska Bistrica, kakor tudi vseh ostalih policijskih postaj, ki so jim v zadnjem 

obdobju prišli pomagati, kar so verjetno na terenu tudi opazili z večjim številom policistov, 

tako v civilu kot v uniformah. Delež preiskanosti kaznivih dejanj v letu 2021 se je zvišal na 

60 %, beležijo pa manj vlomov v stanovanjske hiše oziroma v gospodarske objekte. Stanje 

glede javnega reda in miru je na območju Občine Oplotnica ugodno, saj je v letu 2021 še 

trajala epidemija, zato tudi ni bilo nekih javnih prireditev, zato se je tudi število kršitev 

zmanjšalo. Velik porast pa je bil v letu 2020 predvsem zaradi kršitev odlokov. Na območju 

Oplotnice niso zaznali kršitev predpisov o tujcih, so pa tudi v nenehnem kontaktu z Upravno 

enoto, glede prijave prebivališč, izdajanje dovoljenj tujcem in delovnih dovoljenj.  

Stanje prometne varnosti se je v letu 2021 poslabšalo, več je prometnih nesreč in tudi 

posledice so hujše. Zaskrbljujoč je tudi delež alkoholnih povzročiteljev prometnih nesreč. 

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je nepravilna stran in smer vožnje in neprilagojena 

hitrost. 

V letošnjem letu se bo prometna varnost še poslabšala, glede na prometno nesrečo, kjer sta na 

območju občine Oplotnica umrli dve osebi. Zaradi tega  se bodo njihove aktivnosti na tem 

področju povečale. Na splošno gledano pa se stanje varnosti na celotnem območju Občine 

Oplotnica ocenjujejo kot dobro. Z njihovim delom bodo nadaljevali in poskušali izboljšati 

njihove rezultate.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. K razpravi se je prijavil g. Avgust Juhart, ki je povedal, da so 

se v vasi dve leti borili, da so dobili v Pobrežu cono 30, ki pa jo skoraj nobeden ne upošteva. 

Predlagal je, da bi bilo mogoče dobro, da bi za poskus enkrat nastavili radar. 
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Gospod Virtnik je povedal, da imajo na spletni strani policije pobude in predloge občanov in 

bi jih prosil, da tam podajo pisni predlog, lahko pa pišejo tudi direktno na Policijsko postajo 

Slovenska Bistrica – ma mail.  

 

K razpravi se je prijavil g. Miroslav Vodovnik, ki je povedal, da se v Oplotnici pojavljajo 

avtomobili z madžarskimi tablicami in slikajo hiše in baje že vlamljajo v hiše. Zanima ga, če 

to že kaj spremljajo.  

 

Gospod Virtnik je povedal, da zadevo spremljajo in določene zadeve so že zabeležili. Prosil 

pa bi širšo javnost, da v kolikor opazijo tuje državljane s tujimi registrskimi tablicami, da si to 

zabeležijo in jih obvestijo, saj jim s tem zelo olajšajo delo.  

 

K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je povedal, da spremlja promet na območju 

Oplotnice do Slovenske Bistrice in so ponekod postavljeni prometni znaki omejitev na 50, kar 

je tudi katastrofa. Povedal je, da je cesto potrebno malo razširiti in narediti tako kot je treba. 

Najbolj problematični so motoristi, ki se vozijo čez Oplotnici tudi po 200.  To stanje je 

nevzdržno ob sobotah in praznikih. Misli, da policisti vedo, kateri ljudje so to in na tem ne 

naredijo ničesar. Povedal je, da je vzrok za prometno nesrečo, ki se je zgodila pri Soviču s 

smrtnim izidom prevelika hitrost. Nesrečo so videli in če bi se pripeljal po pameti, do nesreče 

ne bi prišlo. Pojasnil je, da če bi bil most narejen pravilno do nesreče ne bi prišlo. Glede te 

problematike so na občino dobili že več pripomb.  

 

Gospa Bojana Vučina je vprašala ali lahko policija kaj naredi pri problematiki parkiranja 

avtomobilov pri avtobusni postaji v Čadramu. Povedala je, da  avtomobili, ki se pripeljejo iz 

strani Čadrama tu ničesar ne vidijo, ker ko pogledajo proti Slovenski Bistrici, so pri avtobusni 

postaji parkirani avtomobili in ničesar ne vidijo. 

 

Gospod Virtnik je povedal, da bodo zadevo preverili in ukrepali v skladu z zakonom.  
 

 

Predsedujoči je podal poročilo o delovanju Večnamenske športne dvorana Milenij. 

Obračunano prihodki za preteklo leto 15.167,69 €, plačani prihodki 15.783,97 €, stroški 

športne dvorane skupaj s plačo čistilko so 73.545,77 €. Predstavil je koriščenj športne 

dvorane, ki so jo koristili športni klubi v letu 2021. 

 

Predsedujoči je prisotne povabil, da se udeležijo vseh prireditev oziroma katerih se bodo 

utegnili ob 24. občinskem prazniku Občine Oplotnica. Program je pripravila občina skupaj z 

raznimi organizatorji. Program bo objavljen tudi v Utripu, ki bo poslan v vsa gospodinjstva. 

Dobili bodo tudi posebno vabilo kot svetniki in vaški odborniki, zato prosi, če morejo, da se 

udeležijo teh prireditev. 

 

Seja se je zaključila ob 18.30  uri. 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                                   Matjaž Orter 

 

 

Direktor občinske uprave 

Aleš Hren, dipl. ekon. 


