OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
Datum: 19. 2. 2009
Ura: 17.00
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek,
dne 19. 2. 2009, ob 17. uri, v gasilskem domu v Oplotnici.
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:
Janez Gumzej, Milan Obrul, Jurij Višnar, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar, Silvo Smogavec,
Franc Fideršek, Iztok Vodopivec, Vladimir Globovnik, Viljem Skarlovnik in Leopold
Klančnik.
Opravičeno odsotni: Jože Hren, Cvetka Gorenjak, Ljudmila Sevšek, Viljem Strnad.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Fideršek direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica
- Danijela Dovnik finančnik
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Irena Cehtl višji referent III
- Branka Potočnik Trdin - tajnica
- predstavniki političnih strank,
- predstavniki lokalnih medijev,
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler,
- Stanislav Mlakar.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta.
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Sklep 11.1.1/2009
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 11 članov, od tega 4
opravičeno odsotni.

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 10. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 10 redne seje v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Viljem Skarlovnik, ki je povedal, da ni zadovoljen z odgovori na
vprašanja, ki jih je prejel pri prejšnjem gradivu za sejo občinskega sveta in tudi ni dobil
pisnega odgovora na svoja vprašanja.
Po razpravi je predsedujoči dal zapisnik 10. redne seje na glasovanje.
Sklep 11.2.1/2009
Potrdi se zapisnik 10. redne seje, z 9 glasovi ZA in dvema vzdržanima.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 11. redne seje)
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je opozoril, da se popravi naslovnica pri 9. točki
dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica),
kjer se pravilno zapiše, da je predlagatelj Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, poročevalec pa predsednik omenjene komisije.
Predsedujoči je predlagal, da se v 6. točki dnevnega reda (Odlok o Zaključnem računu
proračuna Občine Oplotnica za leto 2007) združita I. in II. obravnava. Predlagal pa je tudi, da
se zamenjata 5. in 6. točka dnevnega reda.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red z dopolnitvijo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.3.1/2009
Sprejme se dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 11. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2007 – I. in II.
obravnava
- poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Oplotnica za od 1. 1. 2008 do 31. 12.
2008;
- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica
za leto 2007;
- poročilo o opravljenem nadzoru kadrovanja javnih uslužbencev Občine Oplotnica
za leto 2007;
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-

poročilo o opravljenem nadzoru investicijskega projekta »Rekonstrukcija lokalne
ceste Oplotnica – Tepanje, etapa II«
poročilo o opravljenem nadzoru zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica.

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa skupne
občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slov. Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in
Zreče – I. obravnava
7. Občinski program varnosti Občine Oplotnica
8. Soglasje k dodatni dejavnosti v bodočem Kulturno turističnem centru Oplotnica
9. Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
10. Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2009
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
K razpravi se je prijavil g. Viljem Skarlovnik, ki je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom
občinske uprave o delovanju DMCO. Povedal je, da je zahteval samo odgovor, kako so se
porabila investicijska sredstva, ne pa delovanje društva.

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto
2007 – I. in II. obravnava)
Poročilo o Odloku zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2007 je podal
predsedujoči.
Poročilo o delu nadzornega odbora in poročilo o nadzoru zaključnega računa je podal
predsednik nadzornega odbora g. Maks Hohler. Povedal je, da je nadzorni odbor podal
pozitivna mnenja, glede smotrnosti, transparentnosti in zakonitosti pri delu občinske uprave.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je vprašal, zakaj nadzorni odbor ni
pregledal investicijsko vzdrževanje ceste, ki jo je predlagala njihova svetniška skupina in
zakaj niso navedli, katere nepravilnosti so bile ugotovljene.
K razpravi se je prijavil g. Viljem Skarlovnik, ki je prav tako opozoril, da nadzorni odbor ni
pregledal investicijsko vzdrževanje cest, ki jo je predlagala skupina svetnikov.
Predsednik nadzornega odbora je na to odgovoril, da nadzorni odbor ni zasledil sklepa
občinskega sveta, o pregledu točno določene investicije v ceste.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagani sklep in Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Oplotnica za leto 2007, v I. in II. obravnavi, na glasovanje.
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Odlok št.: 012.11/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2007 v I. in v II. obravnavi.
Sklep 11.5.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica se seznani in opredeli s poročili Nadzornega odbora.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
skupnega organa skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slov. Konjice, Šentjur,
Vojnik in Zreče – I. obravnava)
Poročilo je podala direktorica občinske uprave, ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da na
podlagi predhodnih usklajevanj, se bo skupna občinska uprava imenovala »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo« . Tako bo že iz imena razvidna redarska služba. Spremembe in
dopolnitve odloka morajo sprejeti v enakem besedilu vsi občinski sveti.
Predsedujoči je dal Odlok v I. obravnavi v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.6.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slov. Konjice,
Šentjur, Vojnik in Zreče.

K 7. točki dnevnega reda (Občinski program varnosti Občine Oplotnica)
Poročilo je podal g. Stanislav Mlakar, ki je povedal, da bo delovanje občinskih redarjev
potekalo glede na izražene potrebe.
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik, ki je opozoril, da na strani 9, pri naslovu št.
2.2.1. manjka beseda »prometu«.
Predsedujoči je dal predlagan sklep z dopolnitvijo, ki jo je predlagal g. Leopold Klančnik v
razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.7.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme občinski program varnosti v občinski upravi.

K 8. točki dnevnega reda (Soglasje k dodatni dejavnosti v bodočem kulturno turističnem
centru)
Poročilo je podala direktorica občinske uprave, ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da smo s
pogodbo o sofinanciranju s SVLR, zavezani, da se preda v uporabo samo pritličje. Zaradi
racionalizacije stroškov delovanja KTC pa želimo v nadstropju, kjer so bili predvideni
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prostori za potrebe kulturnih društev, urediti prostore občinske uprave. Prostor za vaje in
društveno pisarno pa bi uredili v mansardnem prostoru, ki je po projektu neizkoriščen.
Z dopolnitvijo dejavnosti v KTC ohranjamo več kot 75 % celotne površine namenjene
kulturno turistični dejavnosti. S tem pa bomo dosegli funkcionalnost objekta tudi v
dopoldanskem času. Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagani sklep.
K razpravi so se prijavili g. Viljem Skarlovnik, g. Leopold Klančnik, g. Franc Fideršek in g.
Vladimir Globovnik.
Vsi so podali predlog, da se pridobi še pisno soglasja SVLR, da lahko pristopimo k
spremembi namembnosti prostorov KTC.
Gospod Franc Fideršek je predlagal, da omenjeno spremembo najprej obravnava Komisija za
okolje in prostor. Predlagal pa je tudi dopolnitev predlaganega sklepa.
Gospod Vladimir Globovnik je predlagal, da se predlagani sklep dopolni, in sicer: »da se pred
tem dobi soglasje države«.
Predsedujoči je dal predlagani sklep s predlaganimi dopolnitvami na glasovanje.
Sklep 11.8.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje, da se pristopi k spremembi projektne
dokumentacije v nadstropju Kulturno turističnega centra, katerega potrdi občinski svet
in da se pred tem pridobi soglasje Službe vlade za lokalno samoupravo.

K 9. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet zavoda zdravstveni dom
Slovenska Bistrica)
Poročilo je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Janez
Gumzej. Povedal je, da je komisija obravnavala vlogo Javnega zavoda zdravstveni dom
Slovenska Bistrica in predlaga občinskemu svetu, da v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom
imenuje Jureta Višnarja.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.9.1/2009
Za predstavnika Občine Oplotnica v Svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica se imenuje Jureta Višnarja, stanujočega Ulica Pohorskega bataljona 17,
Oplotnica.

K 10. točki dnevnega reda (Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2009)
Poročilo je podala Irena Cehtl. Povedala je, da je za izhodišče za pripravo programa bila
realizacija sofinanciranja programov športa v preteklem letu. Komisija za družbene in
društvene dejavnosti se je seznanila s predlaganim letnim programom športa za leto 2009 in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.
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Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.10.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni program športa Občine Oplotnica za leto
2009.

K 11. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Viljem Skarlovnik je podal pobudo, da mu občinska uprava posreduje odgovore na
vprašanja, ki jih je podal na prejšnjih sejah (razsvetljava, parkirišče in obvoznica na
pokopališču Čadram, razširitev in odmera ceste v Čadramu). Prosil je, da mu tudi
odgovorimo, kdaj bo možno realizirati njegove pobude.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bo odgovore dobil v pisni obliki.
Gospod Franc Fideršek je podal pobudo, da se popravijo udarne jame pri pekarni Strnad, v
Prečni ulici. Podal pa je tudi vprašanje, kako je z lastništvo Oplotniškega parka.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se Prečna ulica redno popravlja in da jo bodo tudi sedaj
uredili.
Gospod Vladimir Globovnik, je prosil, da mu v pisni obliki posredujemo v kakšne namene
smo porabili sredstva, za katere smo se zadolžili v lanskem letu.

K 12. točki dnevnega reda (Informacije)
Poročilo o delovanju VŠD Milenij je podal predsedujoči.
Predsedujoči je podal še naslednje informacije:
- pričeli smo vračati sredstva, ki so jih upravičenci vložili v javno
telekomunikacijsko omrežje;
- računsko sodišče Republike Slovenije je pregledalo izplačila funkcionarjem
Občine Oplotnica in v revizijskem poročilu podalo pozitivno mnenje.
Seja se je zaključila ob 19. uri.

Zapisnik pripravila
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter

Bojana FIDERŠEK, dipl. upr. org.,
direktorica občinske uprave
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