
 
 

OBČINA OPLOTNICA  
                       

OBČINSKI  SVET 
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net 
 
Datum: 26. 11. 2009 
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 četrtek, 
dne 26. 11. 2009, ob 17. uri, v sejni sobi Občine 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: 
Janez Gumzej,  Milan Obrul,  Jurij Višnar, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar, Silvo Smogavec, 
Franc Fideršek, Iztok Vodopivec,  Vladimir Globovnik, Viljem Skarlovnik,  Cvetka Gorenjak, 
Ljudmila Sevšek, Viljem Strnad in Leopold Klančnik. 
 
Opravičeno odsotni: Jože Hren. 
 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Fideršek   -   direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica 
- Bojana Vučina -   svetovalka za okolje in prostor 
- Danijela Dovnik -  računovodkinja 
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka 
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler. 
- predstavniki političnih strank, 
- predstavniki lokalnih medijev, 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. 
 
Sklep 14.1.1/2009  
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 14 članov, od tega 1 
opravičeno odsoten. 
 

 1



K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 13. redne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 13. redne seje v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 14.2.1/2009 
Zapisnik 13. redne seje se soglasno potrdi. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 3. izredne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 3. izredne seje v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 14.3.1/2009 
Potrdi se zapisnik 3. izredne seje. 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 14. redne seje) 
Predsedujoči je predstavil dnevni red 14. redne seje. Predlagani dnevni red je dal v razpravo 
in na glasovanje.  
 
Sklep 14.4.1/2009  
Soglasno se sprejme dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 3. izredne seje 
4. Določitev dnevnega reda 14. redne seje 
5. Odgovori na vprašanja in  pobude 
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008 – I. obravnava 

- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica 
za leto 2008. 

7. Predlog spremembe Statuta Občine Oplotnica – I. obravnava 
8. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica – I. obravnava 
9. Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, 

Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanja, Vojnik in Zreče – I. 
obravnava 

10. Realizacija proračuna Občine Oplotnica za obdobje 1-6/2009 
11. Določitev vrednosti točke za odmero NUSZ na območju Občine Oplotnica 
12. Uskladitev neprofitnih najemnin 
13. Vprašanja in pobude 
14. Informacije  

 
 
 
K 5. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude) 
Predsedujoči je podal odgovore  na vprašanja in pobude občinskih svetnikov iz 13. redne seje 
občinskega sveta z dne 14. 5. 2009.  
 
 
 

 2



K 6. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 
2008 – I. obravnava in poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2008) 
Predsedujoči je povedal, da so svetniki Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2008 prejeli že na 12. redni seji. Odlok je podrobno pregledal tudi Nadzorni 
odbor Občine Oplotnica. 
 
Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora Občine Oplotnica g. Maks Hohler, ki je 
povedal, da je bil cilj nadzora preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni, 
podzakonskimi akti, skladnost finančnega poslovanja s proračunom za leto 2008, preveriti 
popolnost zakonitost prejemkov in izdatkov, pravilnost vodenja poslovnih knjig in dati 
priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa. 
Nadzorni odbor je ugotovil, da je zaključni račun proračuna za leto 2008 sestavljen v skladu z 
zakonodajo in podzakonskimi akti. Prav tako je dal zaključni račun v odziv županu in 
odgovornim osebam občine, kjer je dobil odgovor, da so ugotovitve korektne in se z njimi 
strinjajo. Mnenja in priporočila pa bodo uporabljali pri svojem nadaljnjem delu. 
Nadzorni odbor pri nadzoru ni ugotovil izrazitih nepravilnosti, ki bi kazale na negospodarno 
delovanje občine, zato za sprejetje zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 
2008 nima zadržkov. 
 
Predsedujoči je dal Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008 v I. 
obravnavi v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 14.6.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2008, v I. obravnavi. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda (Predlog spremembe Statuta Občine Oplotnica – I. obravnava) 
Poročilo je podal predsednik Statutarno pravne komisije, g. Franc Fideršek. Povedal je, da je 
komisija obravnavala osnutek Statuta in predlagala nekaj pripomb, ki so upoštevane v 
predlogu. 
 
Poročilo je podala tudi direktorica občinske uprave ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da med 
najpomembnejšimi spremenjenimi določbami Zakona o lokalni samoupravi, ki terjajo 
uskladitev statuta, so določbe, ki urejajo rok za imenovanje nadzornega odbora in način 
določitve obveznih sestavin njegovega poročila, določbe, ki urejajo način odločanja 
občinskega sveta, imenovanje podžupana, predčasno prenehanje mandatov članov občinskega 
sveta in župana, nezdružljivost opravljanja občinskih funkcij z državnimi funkcijami in delom 
v državni upravi ter določba, ki daje občinskemu svetu prisojnost, da glede vložene zahteve za 
razpis referenduma o splošnem aktu občine, zahteva oceno ustavnosti in zakonitosti. 
Predlagala je, da se upoštevajo spremembe v 40. členu pod točko 1. Pravilno se glasi: 
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in 
predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu oktobru koledarskega leta predloži županu«. Prav 
tako je predlagala, da v statutu ustrezno preštevilčijo členi, ker je 7. člen naveden dva-krat. 
Vse predlagane spremembe Statutarno pravne komisije so bile upoštevane v pripravljenem 
predlogu, razen spremembe 65. člena, ki se nanašajo na imenovanje vaških odborov. Ta 
sprememba o imenovanju bi posledično vplivala tudi na spremembo odloka o imenovanju 
vaških odborov.  
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S strani Statutarno pravne komisije je bila sugestija, da razložimo kaj pomeni občinsko 
pravobranilstvo, ki se v statutu pojavlja kot občinski organ. Obrazložitev 62. člena, ki govori 
o občinskem pravobranilstvu so svetniki prejeli v pisni obliki. Z vsemi predlaganimi 
spremembami bo statut zakonsko usklajen. 
 
Predsedujoči je dal predlog Statuta Občine Oplotnica v razpravo. 
 
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je povedal, da lahko ostane 65. člen, ki govori o 
imenovanju vaških odborov nespremenjen. Na osnovi primerjave statutov drugih občin pa je 
predlagal, da se v 15. členu doda alineja »da daje komisija«, ker ni zasledil kdo podeljuje 
koncesije v občini. V 24. členu je predlagal, da se dopolni ime Komisije za okolje in prostor 
in Komisije za gospodarstvo, in sicer: 
-  »Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo, investicije«. 
- »Komisija za gospodarstvo, proračun in finance«. 
V 29. členu, pri 4. alineji (odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o 
pridobitvi nepremičnega premoženja občine) predlaga, da o tem odloča občinski svet. 
 
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da se predlagane spremembe 
g. Fiderška vnesejo v osnutek statuta in se kot čistopis posreduje v II. obravnavi na naslednji 
seji. 
 
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik. Ker g. Fideršek ni dal predloga, predlaga, da se 
v 29. členu dopolni, da odloča občinski svet. Župan pa podpiše te dokumente, na podlagi 
sklepa občinskega sveta. 
 
K razpravi se je prijavil g. Janez Gumzej, ki je predlagal, da bi se določila višina pridobitve in 
odtujitve premičnega premoženja, o kateri bi lahko odločal župan. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči povedal, da bodo vse predlagane spremembe proučili do 
II. obravnave. Predlog Statuta Občine Oplotnica je z vsemi predlaganimi spremembami v I. 
obravnavi dal na glasovanje. 
 
 
Sklep 14.7.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme osnutek Statuta Občine Oplotnica v I. 
obravnavi. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda (Predlog spremembe Poslovnika občinskega sveta Občine 
Oplotnica – I. obravnava) 
Poročilo je podala direktorica občinske uprave ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da je zaradi 
številnih sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi bil osnovni namen pripraviti 
spremenjen Statut in posledično tudi Poslovnik Občinskega sveta, ki bo ustrezal veljavni 
zakonodaji in omogočal večjo preglednost. 
Poglavitne spremembe poslovnika se nanašajo na sklicevanje sej, konstituiranje sveta 
občinskega sveta, obvezni dnevni red konstitutivne seje, roki za obravnave gradiv delovnih 
teles občinskega sveta, postopki sprejemanja odlokov, postopek sprejemanja proračuna, 
prostorskih aktov, volitve in imenovanja, postopek odstopa članov sveta, članov delovnih 
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine, ter razmerja med županom in občinskim 
svetom. 
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Poročilo je podal tudi predsednik Statutarno pravne komisije, g. Franc Fideršek, ki je povedal, 
da je komisija, predlagala spremembo v 21. členu, kjer bi se popravil rok oziroma da svetniki 
dobijo gradivo 7 dni prej. Dejansko so gradivo dobili šele v petek ali soboto, kar pa je 
premalo časa, da bi lahko sklicali delovna telesa. 
 
Predsedujoči je dal predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica v razpravo. 
 
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik, ki je predlagal, da se predlog o širitvi imen 
komisij iz statuta vnesejo tudi v poslovnik. Predlagane spremembe statuta, posledično  
spremenijo tudi poslovnik. 
 
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da se v 60. členu dopolni ime 
Komisije za okolje in prostor, in sicer: »Komisija za okolje, prostor, komunalno 
infrastrukturo, investicije«. Potem bi se dodale alineje: 
- »graditev in vzdrževanje občinskih cest; 
- graditev in vzdrževanje vodovoda; 
- investicijskih, komunalnih objektov, ter ostalih investicijskih objektov, 
- varstvo in urejanje narave«.  
V 65. se dopolni ime Komisije za gospodarstvo, in sicer: »Komisija za gospodarstvo, 
proračun in finance«. Doda pa se naslednja alineja: »obravnava proračun in zaključni račun«. 
V 68. členu, pod točko (2) se črta: » prostorsko-urbanistične ureditve mesta«, ker je to 
pristojnost Komisije za okolje in prostor in Oplotnica ni mesto. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Oplotnica z vsemi predlaganimi spremembami v I. obravnavi na glasovanje. 
 
 
Sklep 14.8.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Oplotnica v I. obravnavi. 
 
 
K 9. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanja, Vojnik in Zreče – I. 
obravnava). 
Poročilo je podala direktorica občinske uprave ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da je namen 
sprejemanja predlaganega odloka uskladitev z veljavno zakonodajo in zahtevami pristojnih 
državnih organov. Prav tako so podrobno opredeljene določbe glede vstopa nove občine in 
izstopa občine ustanoviteljice iz organa skupne občinske uprave.  
Pred ustanovitvijo lastne občine je Dobje bilo sestavni del Občine Šentjur in je geografsko ter 
prometno povezano predvsem z Občino Šentjur. Glede na velikost in število prebivalcev, ter 
samo lego je smiselno sprejeti priključitev Občine Dobje v Medobčinski inšpektorat Občin 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, saj sam vključitev 
ne bi prinašala dodatnih stroškov za dosedanje občine ustanoviteljice. Zaradi priključitve 
Občine Dobje pa tudi ne bomo dodatno zaposlovali, saj bodo potrebovali mesečno 4 ure 
občinskega redarja in 4 ure inšpektorja. 
 
Poročilo je podal tudi predsednik Statutarno pravne komisije, g. Franc Fideršek, ki je povedal, 
da je komisija odlok pregledala in nanj ni imela pripomb. 
 
Predsedujoči je dal predlagan odlok v razpravo in na glasovanje.  
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Sklep 14.8.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanja, Vojnik in Zreče, v I. obravnavi. 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda (Realizacija proračuna Občine Oplotnica za obdobje 1-6/2009) 
Poročilo je podal predsedujoči. Financiranje je potekalo v skladu s planiranim. Pomembno je 
sofinanciranje investicij, ki so v skladu s planom. Vse investicije smo uspeli zaključiti do 
roka. 
 
Predsedujoči je dal predlagano realizacijo proračuna v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 14.10.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme polletno poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Oplotnica za obdobje I. do VI. 2009. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda (Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica) 
Poročilo je podala svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina. Predlagala je , da znaša 
nova vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 0,0017943 €/m2, 
za leto 2010. Vrednost točke za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče je enaka. V 
primeru, da občinski svet ne določi vrednosti točke, se vrednost točke za tekoče leto 
revalorizira za porast indeksa cen. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2010 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča na območju Občine Oplotnica znaša 0,0017943 EUR/m2. 
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 
pa se od 1. januarja 2010. 
 
Sklep 14.11.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme predlagani sklep o vrednosti točke za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010. 
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K 12. točki dnevnega reda (Uskladitev neprofitnih najemnin) 
Poročilo je podala svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina. V letu 2009 je znašala 
letna stopnja neprofitne najemnine 3,81 % od vrednosti stanovanja za vsa najemna 
stanovanja, ki so v lasti Občine Oplotnica. Stanovanjskemu skladu RS je potrebno dostaviti 
nov sklep naše občine o izračunu najemnine za stanovanja pridobljena na podlagi 
soinvestitorske pogodbe za leto 2010. Občinskemu svetu Občine Oplotnica v zvezi z 
uskladitvijo neprofitnih najemnin predlagamo, da za leto 2010 sprejme predlagani sklep. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 14.12.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica določa, da letna stopnja neprofitne najemnine od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2010 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja, in sicer za vsa najemna 
stanovanja, ki so v lasti Občine Oplotnica in solasti Občine Oplotnica in Stanovanjskega 
sklada RS. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)  
Gospod Viljem Skarlovnik  je podal naslednje pobude: 

- ureditev vodovoda v Čadramu in na pokopališču, saj v poletnem času zmanjkuje 
vode polovici vasi Čadram. Dogovarjali so se že s Komunalo, kjer bodo 
zamenjane glavne cevi in s to zamenjavo bi lahko naredili tudi vodo na stari del 
pokopališča; 

- v mrliški vežici je bilo zadnji čas veliko pokojnikov. Ker v vežici ni dovolj klopi 
in miz, si morajo svojci klopi in mize izposoditi v Gasilskem domu. Zato predlaga, 
da se nabavijo 2 mizi in 6 klopi, ki bi bile stalno v vežici. Prav tako je v zelo 
slabem stanju blago oziroma mrliški oder in predlaga, da se to zamenja z novim. 

- na novem delu pokopališča se ugrezajo poti, zato se naj to pregleda in ustrezno 
ukrepa. 

 
Gospod Vladimir Globovnik  je podal naslednja vprašanja: 

- na začetku leta 2007 je župan obvestil javnost, da se je v občinski upravi našla 
prisluškovalna naprava. Kako daleč je ta zadeva oziroma ali se rešuje ali je 
zaključena? 

- kako je z ležečimi policaji  proti Gorici. Občani svetnike sprašujejo in opozarjajo, 
da bo v zimskem času ležeči policaj v hribu velik problem, ker se bo treba pred to 
oviro ustaviti, prav tako pa lahko nastanejo nesreče. Občani pa so že kontaktirali 
tudi z občinsko upravo. Predlaga, da občinski svet o tem razmisli in sprejme sklep, 
da se ta ležeči policaj odstrani, v spomladanskem času pa se postavi v nižinskem 
delu; 

- Kako je z novo knjižnico in kje je trenutno planirana? Ali bo v graščini, ki je 
trenutno obnavljamo? 

- Predlaga, da se očisti tabla, ki označuje Občino Oplotnica v naselju Sujek (Lačna 
gora). 

- V Pobrežu, kjer se je gradil pločnik ni dobro nasipana brežina. Poleti, ko bo vroče 
se bo asfalt zmehčal in pod težo pritiska počil. 

- Kako daleč je projekt Očistimo reko Dravinjo? Ali je potrjen razpis? Predlaga, da 
se da svetnikom da v pogled. 
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Gospa Ljudmila Sevšek je podala naslednja vprašanja: 

- Kdaj bo odstranjen ležeči policaj v Gorici in kdo bo to plačal? Predlagala je, da se 
naredijo vidne označbe, kjer označujejo naselje Gorica in zagotovimo večkrat 
prisotnost prometne policije. Ležeči policaj ni pravilno narejen in tudi omejitev 
hitrosti na 30 ni sprejemljiva. Omejitve je potrebno narediti na drug način. 

- Ureditev odpadnih voda, ki tečejo po sprehajalni poti v Portovcu, saj je to zelo 
moteče za turiste, ki se tu sprehajajo; 

- Kako je z odkupom zemlje pri pokopališču spodaj? 
- Ali se bo res prodalo zemljišče, kjer zdaj stojijo garaže? 
- Kako daleč je internetna povezava? 

 
Gospod Leopold Klančnik je postavil naslednja vprašanja: 

- Kaj bo v prostorih graščine, ki so bili namenjeni občinski upravi? Ali bo to 
obravnavala Komisija za okolje in prostor? 

- Predlaga, da bi občinski svet Proračun Občine Oplotnica za leto 2010 obravnaval 
še v letu 2009, vsaj v I. obravnavi. Če so pa kakšne ovire pa prosi za pojasnitev. 

 
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je glede ležečih policajev povedal, da so vsi, ki 
živijo ob Goriški cesti, dali peticijo za postavitev ležečih policajev, zato naj bo merilo stroka. 
Če se bo res pokazalo, da je zadeva nevzdržna, naj se potem ukrepa. 
Gospa Ljudmila Sevšek je nato povedala, da ležeči policaji niso pravilno narejeni in da se naj 
odstrani samo zgornji, ki je v hribu. 
Gospod Viljem Skarlovnik je povedal, da je zasledil razpravo na sodišču, glede postavljanja 
hitrostnih ovir. Tam je bilo povedano, da je postavljanje hitrostnih ovir v pristojnosti 
krajevnih skupnosti ali vaških odborov. Potem mora krajevna skupnost ali vaški odbor sklicati 
krajane. 80 % vseh krajanov mora dati soglasje, da se na določenem mestu postavi hitrostna 
ovira. Nato morajo biti tehnične rešitve. Strokovne službe pregledajo, občina pa mora izvesti 
postavitev hitrostnih ovir. 
 
Predsedujoči je podal naslednje odgovore: 

- Na Komunalo Slovenska Bistrica smo že poslali zahtevek za elaborat za 
zamenjavo glavne cevi v Čadramu. 

- Zagotovili bomo klopi in mize v Mrliški vežici Čadram. Pogrebno podjetje Panek 
pa bomo obvestili, da bo zamenjal blago na mrliškem odru, ker je to njihova 
dolžnost. 

- Naslednje leto planiramo sanacijo ugreznjenih poti na novem delu pokopališča 
Čadram in nad žarnim zidom, ker se teren pogreza. 

- Prisluškovalna naprava je bila odkrita oziroma najdena v pisarni za okolje in 
prostor. Policija je ugotovila, da gre za prisluškovalno napravo, vendar iz prstnih 
odtisov niso mogli razbrati, kdo jo je uporabljal.  Zahtevali bomo pisni odgovor s 
strani pristojnih kriminalistov.  

- Za ležeče policaje v Gorici smo imeli dve pobudi, in sicer ena je bila za postavitev 
ležečih policajev – za umirjanje prometa, ena pa za odstranitev ležečih policajev. 
Njihovo pobudo smo posredovali na Komisijo za okolje in prostor, ki je to tudi 
obravnavala.  Dodatno smo poskrbeli za določene študije, ki pa zaenkrat kažejo, da 
so v skladu  z zakonodajo. Če pa bi prišlo do problemov bomo primerno ukrepali 
in odstranili oviro. 
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- Table, ki označujejo Občino Oplotnica so res dotrajane, zato v naslednjem letu 
načrtujemo postavitev novih tabel po celi občini, ker obstoječe tudi niso v skladu s 
prometno zakonodajo. 

- Pri ureditvi ceste Pobrež – Tepanje smo imeli določene težave, ki smo jih sproti 
uspešno reševali. Glede neustreznega nasutja brežin ob pločniku pa bomo na ogled 
poslali našega nadzornika in pristojno za okolje in prostor, da si to ogledata. 

- Projekt Očistimo reko Dravinjo je projekt več občin. Sestanki redno potekajo, 
vendar se roki za realizacijo nekako vedno zamaknejo. Trenutno smo pri vlogi, ki 
bi se naj posredovala za sofinanciranje. Imamo pa kupljeno zemljišče za čistilno 
napravo.  Prav tako smo pridobili vsa soglasja za zemljišča in tudi prostorski plan 
bo sprejet v skladu s tem. Pogodbo z ostalimi občinami bomo najverjetneje 
podpisali v začetku leta 2011, takrat bomo k temu tudi konkretno pristopili. K 
oskrbi s pitno vodo pa se bo pristopilo po realizaciji čistilne naprave. 

- Novo knjižnico v graščino ne moremo uvrstiti, ker je ministrstvo v razpisu izrecno 
navedlo, da je financiranje knjižnične dejavnosti izvzeto. Za nove prostore 
knjižnice se dogovarjamo na lokaciji, kjer so sedaj garaže Gozdnega gospodarstva 
Maribor. V tem primeru bi potem prodali prostore, kjer je knjižnica sedaj. Tako bo 
knjižnica prišla v grajski kompleks, k izdelavi dokumentacije bi pristopili 
naslednje leto.  

- Namembnost graščine bo določil občinski svet s sklepom.  
- Proračun bo sprejet v letošnjem letu, in sicer planiramo sejo 17. decembra in 

potem do konca leta še eno sejo. Mi smo morali počakati na sprejem državnega 
proračuna, in sicer je bilo usklajevanje v obravnavi ta teden. 

- Ureditev odvodnavanja fekalnih vod v Partovcu načrtujemo v proračunu naslednje 
leto. 

- Glede ureditve parkirišča pri pokopališču Čadram smo imeli dogovor z g. 
Korunekom, da podpišemo pogodbo v kateri se dogovorimo za ureditev dovozne 
ceste do njegovega stanovanja. On pa nam v zameno odstopi zemljišče, ki je sedaj 
urejeno kot parkirišče. Lastnik se potem s tem ni strinjal. 

- Za internetno povezavo za širokopasovni internet se trenutno, za to varianto se ne 
odločamo, ker so v Sloveniji že brezčične povezave. To bo hitreje realizirano in 
tudi z manjšimi stroški, kot da prekopljemo celo občino. 

 
 
 
K 12. točki dnevnega reda (Informacije) 
Predsedujoči je pod to točko podal pojasnilo, glede gradnje doma za starejše. Pojasnil je, da je 
ponovno Družba PRO-dom starejših občanov d.o.o. posredovala dodatna pojasnila, vendar to 
ni bilo dovolj, saj so ostali pri istem sklepu. Občina v to varianto, da bi prevzela riziko ne bo 
šla. 
Dogovori potekajo naprej s prvo predvidenim investitorjem in do naslednje seje bo lahko 
podal že več informacij. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.30 uri. 
 
 
Zapisnik pripravila     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin, posl. sekr.                        Matjaž Orter 
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Bojana FIDERŠEK, dipl. upr. org., 

           direktorica občinske uprave 
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