
 
 

OBČINA OPLOTNICA  
                       

O b č i n s k i    u p r a v a 
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net 
 
 

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 
2. točka dnevnega reda 

 POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE 
 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

ŽUPAN 
 

3. VSEBINA GRADIVA 
 POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE 

 
 

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
Matjaž ORTER - župan 
 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 
Občinska uprava 
 
 

6. PRAVNE PODLAGE:  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) in 52. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) 
 
 

7. SKLEP: 
Občinski svet občine Oplotnica sprejme zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine 
Oplotnica. 
 
 

8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 
-  obravnava 

 

Datum:  6. 5. 2010 
      Datoteka:  Občinski svet/naslovnica 

 
 
         MATJAŽ ORTER 
          ŽUPAN  
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OBČINA OPLOTNICA 
 

O b č i n s k a    u p r a v a 
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net 
 
Datum: 8. 4. 2010 
Ura:     17.00 
 
 

Z A P I S N I K 
 
16. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v četrtek, 
dne 8. 4. 2010, 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,  Franc Fideršek, 
Iztok Vodopivec,  Leopold Klančnik. 
 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Fideršek   -   direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica 
- Bojana Vučina -   svetovalka za okolje in prostor 
- Irena Cehtl -  višji referent  
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka 
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler 
- komandir Policijske postaje Slov. Bistrica: Aleksander Lubej 
- predstavniki političnih strank, 
- predstavniki lokalnih medijev. 
 
Odsotni: Vladimir Globovnik, Viljem Skarlovnik, Cvetka Gorenjak, Jože Hren, Viljem 
Strnad, Silvo Smogavec. 
 
Opravičeno odsotna: Ljudmila Sevšek. 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnim je prebral obvestilo svetnikov 
SDS, da se seje ne bodo udeležili. 
 
Sklep 16.1.1/2010  
Svet je sklepčen. Na seji je bilo prisotnih osem članov občinskega sveta. 
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 15. redne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 15. redne seje v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 16.2.1/2010 
Potrdi se zapisnik 15. redne seje. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 16. redne seje) 
Predsedujoči je na podlagi 30. člena Poslovnika Občine Oplotnica iz dnevnega reda seje 
umaknil tri točke, in sicer 5. točko (Odlok o spremembah Statuta Občine Oplotnica – II. 
obravnava), 6. točko (Odlok o spremembah Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica – 
II. obravnava) in 15. točko (Pravilnik o uporabi Kulturno turističnega centra Oplotnica). 
 
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red s spremembo, ki jo je predlagal na glasovanje.  
 
Sklep 16.3.1/2010  
Sprejme se dnevni red. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje 
3. Določitev dnevnega reda 16. redne seje 
4. Odgovori na vprašanja in  pobude 
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – II. 

obravnava 
6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki – I. obravnava 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 

osnovna šola – I. obravnava 
8. Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2010 
9. Predlog pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine 

Oplotnica 
10. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
11. Predlog pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Občini 

Oplotnica 
12. Sklep o podelitvi stavbne pravice 
13. Poročilo o trendih varnostnih pojavov v Občini Oplotnica v letu 2009 (gost: komandir 

Policijske postaje Slovenska Bistrica: g. Aleksander Lubej) 
14. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 
15. Vprašanja in pobude 
16. Informacije  

 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude) 
Predsedujoči je prebral odgovor Ministrstva za notranje zadeve – Policijske uprave Maribor, 
Sektor kriminalistične policije o prisluškovalni napravi v prostorih Občinske uprave Občine 
Oplotnica. 
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K 5. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica – II. obravnava) 
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. 
Povedala je, da je predlagani odlok pripravljen v sodelovanju z javnim zavodom Knjižnica 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ter posredovan v obravnavo strokovnim službam za 
področje kulture v Občini Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. Predlog odloka je bil 
posredovan vsem občinskim svetom ustanoviteljic v I. obravnavo. Na podlagi predlaganih 
pobud na prvih obravnavah je v januarju 2010 potekalo usklajevanje odloka s predstavniki 
občin. Pri usklajevanju je sodelovala tudi direktorica javnega zavoda. Občinski svet Občine 
Slovenska Bistrica je predlagani odlok s predlaganim spremembami obravnaval in sprejel 
odlok v II. obravnavi, 8. 3. 2010. 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in v zvezi z njim sprejme 
predlagani sklep.  
 
Predsedujoči je predlagani odlok dal v razpravo in na glasovanje. 
 
 
Sklep 16.5.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, v II. obravnavi. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki – I. obravnava) 
Poročilo je podala svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina. Občinski svet je v letu 
2003 v okviru celovitega normativnega urejanja ravnanja z odpadki sprejel Odlok o ravnanju 
s komunalnimi odpadki. Od takrat se je zakonodaja bistveno spremenila, zaradi tega je 
Komunala Slovenska Bistrica pripravila strokovno podlago za novi odlok o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica.   
Odlok določa splošne pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja  s 
komunalnimi odpadki. Določene so vrste komunalnih odpadkov, njihovo zbiranje, odvoz in 
odlaganje. Navedeni so vsi subjekti, ki morajo upoštevati odlok, predpisan je način 
obračunavanja stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega 
odloka. 
Pomembne novosti, ki jih prinaša odlok so predvsem na področju zbiranja ločenih frakcij in 
ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov. Povzročitelj odpadkov mora sam zagotoviti 
kompostiranje v hišnem kompostniku. Ustreznost vsebine odpadkov zabojnikov bodo 
preverjali na prevzemnem mestu pred izpraznitvijo zabojnika. V primeru, da bo izvajalec pri 
preverjanju vsebine odpadkov ugotovil, da so zraven ostanka komunalnih odpadkov, vložene 
tudi ločene frakcije, biorazgradljivi odpadki ali nevarni odpadki, bo z nalepko na zabojniku 
podal prvo opozorilo. Če se kasneje pri povzročitelju ponovno ugotovi neustreznost vsebine 
odpadkov, se mu brez opozorila poviša cena ravnanja z odpadki za 50 % za dobo 3 mesecev. 
 
Poročilo je podal tudi predsednik komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Povedal je, 
da je odlok obravnavala tudi komisija in da je predlagani odlok potrebno sprejeti. 
 
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik, ki je opozoril na 36. člen odloka, in sicer 2. in 
3. odstavek, ki govori o povzročiteljih odpadkov. Na to je opozoril že na Komisiji za okolje in 
prostor. Predlagal je, da se odpadki v posodah ustrezno preverjajo. Če se pri tem ugotovi, da 
odpadke ustrezno ločiš, si zato oproščen plačila za 3 mesece. To bi moralo veljati za 
individualne in skupinske odjemalce. 
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K razpravi se je prijavil g. Tomaž Gorenjak, ki je podprl predlog g. Klančnika, da se občane 
ne kaznuje, ampak za dosledno ločevanje odpadkov oprosti plačila. 
 
K razpravi se je prijavil g. Janez Gumzej, ki je predlagal, da se beseda »povzročitelj« zamenja  
z besedo »občan«. Prav tako je predlagal, da bi se odpadki tehtali in po teži tudi plačevali. 
 
Predsedujoči je povedal, da bodo strokovne službe vse predlagane predloge proučile, jih v 
odloku poskušale upoštevati in pripravili odlok do naslednje obravnave. Strinja se, da je  
odlok potrebno stimulativno pripraviti. 
 
Predsedujoči je dal predlagani odlok z vsemi predlaganimi spremembami na glasovanje. 
 
Sklep št. 16.6.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, s 
predlaganimi spremembami, v I. obravnavi. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno 
izobraževalnega zavoda osnovna šola – I. obravnava) 
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. 
Bistvene spremembe predlaganega Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, glede na sedaj veljavni odlok osnovne 
šole Oplotnica, je sprememba sestave sveta zavoda, kot jo določa 46. člen Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Z zadnjimi novelami ZOFI se je 
spremenila sestava sveta vzgojno izobraževalnega zavoda, in sicer: delavci morajo biti 
zastopani v sestavi sveta s petimi predstavniki. Zavodi morajo volitve novih članov v svet 
izvesti v roku šestih mesecev. Ustanovitelji javnih vrtcev in šol morajo uskladiti akte o 
ustanovitvi v skladu z določbami 1. člena tega zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega 
zakona. Sveti javnih vrtcev in šol nadaljujejo svoje delo do poteka mandata. Osnutek 
sprememb in dopolnitev odloka je bil podal v pregled osnovni šoli, ki so podali svoje 
dopolnitve, ki so upoštevane v predlogu. Obravnavali sta ga Komisija za družbene in 
društvene dejavnosti in statutarno pravna komisija, ki predlagata občinskemu svetu, da se 
predlog sprememb in dopolnitev odloka sprejme v predlagani obliki. 
 
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold 
Klančnik, ki je vprašal ali je odlok obravnavala tudi Občina Slovenska Bistrica. 
Višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl je povedala, da glede na 
to, da je sedež zavoda v Oplotnici, gre najprej v obravnavo na Občinski svet Občine 
Oplotnica. 
 
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje.  
 
 
Sklep št. 16.7.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o 
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona 
Oplotnica, v I. obravnavi. 
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K 8. točki dnevnega reda (Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2010) 
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. 
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica v 
IV. poglavju določa, da letni program športa lokalne skupnosti pripravi občinska uprava. Na 
predlog župana ga sprejme Občinski svet Občine Oplotnica, po sprejemu vsakoletnega 
proračuna. Objavi se na spletni strani Občine Oplotnica po sprejemu na občinskem svetu. V 
letnem programu športa se določijo športne vsebine in naloge, ki se v proračunskem letu 
sofinancirajo iz proračuna Občine Oplotnica in delež finančnih sredstev za posamezne športne 
vsebine in naloge. Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je 
odvisen od razpoložljivih sredstev proračuna Občine Oplotnica. Letni program športa je 
osnova za pripravo in izvedbo javnega razpisa, na osnovi katerega se proračunska sredstva 
razdelijo med izvajalce športnih programov. Izhodišče za pripravo programa je nov Pravilnik 
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica in 
primerjalni izračun realizacije programov po podatkih iz leta 2009. 
Komisija za družbene in društvene dejavnosti se je seznanila s predlaganim letnim 
programom športa za leto 2010 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani 
obliki. 
 
Predsedujoči je dal Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2010 v razpravo in na 
glasovanje. 
 
 
Sklep št. 16.8.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni program športa Občine Oplotnica za leto 
2010. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda (Predlog Pravilnika o zagotavljanju brezplačnega prevoza 
učencem na območju Občine Oplotnica) 
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. S tem 
pravilnikom bi sistemsko zagotavljali brezplačni prevoz učencev na območju Občine 
Oplotnica. Večji del prevozov sedaj zagotavljamo preko izbranih izvajalcev, ki so registrirani 
za prevoz šolskih otrok. Pravilnik določa uporabnike storitev brezplačnega prevoza, 
upravičence do sredstev za brezplačen prevoz, območje izvajanja storitev, financiranje 
storitev in drugo v okviru šolskih prevozov. Šolski prevozi se izvajajo na območju celotne 
Občine Oplotnica v okviru šolskih okolišev. Za otroke s posebnimi potrebami se izvaja 
storitev tudi izven šolskega okoliša. Z osnutkom pravilnika je bila seznanjena Komisija za 
družbene in društvene dejavnosti 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
 
Sklep št. 16.9.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega 
prevoza učencem na območju Občine Oplotnica. 
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K 10. točki dnevnega reda (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec) 
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl.  
Glavni razlog za pripravo pravilnika je sprememba Zakona o vrtcih ter cilj, da vsem staršem v 
občini zagotovimo, ne glede v kateri vrtec želijo vpisati otroka, enaka merila in kriterije in 
postopke pri vpisu otrok. Sprejem novega pravilnika o sprejemu otrok v vrtec ne bo imel 
neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Oplotnica, saj pravilnik ureja predvsem 
način postopanja v primeru, ko je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest ter postopke 
usklajuje z zgoraj navedeno zakonodajo. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 16.10.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda (Predlog pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih 
programov in projektov v Občini Oplotnica) 
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. S tem 
pravilnikom urejamo sofinanciranje programov in projektov mladih. Predmet pravilnika je 
dodelitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi sprejetih programov izvajalcem zagotavlja 
Občina Oplotnica iz sredstev proračuna. Pravilnik določa pogoje in postopke za izbor 
izvajalcev, ter kriterije in merila za vrednotenje mladinskih ter otroških programov in 
projektov. 
Komisija za mladino je bila na 3. seji seznanjena z osnutkom pravilnika in ga je predlagala 
občinskemu svetu v sprejem. Na javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih 
programov se lahko prijavijo samo društva, v katerih je več kot 80 % članov društva iz 
Občine Oplotnica. Program, ki ga društvo izvaja mora biti izključno samo za mlade.        
Za dotacije mladinskim društvom je v letu 2010 namenjenih 5.000,00 €. Od tega je 85 % 
vrednosti namenjenih programom, 15 % pa je namenjenih projektom. Razpis bo občinska 
uprava objavila takoj po sprejetju pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških 
programov in projektov v Občini Oplotnica. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 16.11.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Pravilnik o sofinanciranju otroških in 
mladinskih programov in projektov v Občini Oplotnica. 
 
 
 
K 12. točki dnevnega reda (Sklep o podelitvi stavbne pravice) 
Poročilo je podala direktorica občinske uprava ga. Bojana Fideršek. Stavbna pravica pomeni 
pravico imetnika stavbne pravice imeti na, nad in pod tujim zemljiščem, zgrajen objekt. 
Zemljišče, na katerem je zgrajen objekt, se ne odtujuje temveč obremeni. Zemljišče ostane še 
vedno v lasti Občine Oplotnica. Stavbna pravica dejansko nastane z vpisom v zemljiško 
knjigo. Podlaga za vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo je pogodba o ustanovitvi stavbne 
pravice, katera vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo občine, da izrecno in nepogojno soglaša z 
ustanovitvijo stavbne pravice na njenem zemljišču v korist najugodnejšega ponudnika. 
Predlagana doba trajanja stavbne pravice, znaša 7 let. Lastnik zemljišča lahko zahteva 
prenehanje stavbne pravice, če imetnik izvršuje stavbno pravico preko dogovorjenega obsega. 
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Po prenehanju stavbne pravice preide zgrajena nepremična v last Občine Oplotnica brez 
vračila nadomestila za povečano vrednost nepremičnine. 
Občina Oplotnica se bo kljub podelitvi stavbne pravice prijavila na javni razpis Ministrstva za 
šolstvo in šport, ko ga bo le to objavilo in poskušala pridobiti finančna sredstva, ki bi lahko 
razbremenila občinski proračun z eventualno predčasno poravnavo obveznosti do imetnika 
stavbne pravice in gradnje osnovne šole na Prihovi. 
Podelitev stavbne pravice je najugodnejši način, da občani naše občine, pridobijo nove 
prostore večnamenskega prostora na Prihovi (v 1. faza). Iz tega razloga smatramo, da je 
optimalno čim prej začeti investicijo, in sicer na tak način, da sredstva investicije ne 
bremenijo direktno proračuna Občine Oplotnica, pač pa bi Občina Oplotnica zainteresiranemu 
investitorju podelila stavbno pravico, občino pa bi bremenil strošek mesečne najemnine. 
Po izteku najemne pogodbe in prenehanju stavbne pravice postane zgrajeni objekt last Občine 
Oplotnica. V pogodbi pa bi se vgradile tudi ustrezne varovalke za primer prenehanja pravnega 
subjekta, ki bo postal imetnik stavbne pravice. 
 
Poročilo je podal predsednik Statutarno pravne komisije in predsednik komisije za okolje in 
prostor g. Franc Fideršek. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/07 UPB-2), Stvarno 
pravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni 
list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 16. redni seji dne, 8. 4. 
2010 sprejel 

SKLEP 
I. 

Ustanovi se stavbna pravica na parcelni št. 89/7 k.o. Zgornje Grušovje, v osrednjem delu 
zemljišča v pasu 25,66 m od severozahodne (SZ) strani zemljišča, 26,40 m od severovzhodne 
strani (SV), 15,92 m jugozahodno (JZ) in 12,99 m jugovzhodno (JV) od parcele, v skupni 
velikosti 573 m2 bruto površine oz. 310 m2 neto površine objekta, v korist najugodnejšega 
ponudnika v postopku javnega zbiranja ponudb, za izgradnjo večnamenskega prostora na 
Prihovi. 

II. 
 
Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 7 let. Po prenehanju stavbne pravice preide zgrajena 
nepremičnina v last Občine Oplotnica brez vračila nadomestila za povečano vrednost 
nepremičnine (zgradbe in zemljišča). 

III. 
 
Za sklenitev pogodbe za realizacijo tega sklepa se pooblasti župana Občine Oplotnica. 

 
IV. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Sklep 16.12.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o podelitvi stavbne pravice. 
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K 13. točki dnevnega reda (Poročilo o trendih varnostnih pojavov v Občini Oplotnica v letu 
2009, gost: komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica: g. Aleksander Lubej) 
Poročilo je podal komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica g. Aleksander Lubej. V letu 
2009 so policisti na območju Občine Oplotnica zaznali 95 različnih dogodkov, ki so imeli 
znake kaznivega dejanja, kar je 44 % več dejanj, kot v enakem obdobju leta 2008. Z 
navedenimi kaznivimi dejanji je bila povzročena materialna škoda v znesku 244.213,00 €. 
Med obravnavanimi kaznivimi dejanji, smo zaznali 88 kaznivih dejanj splošne kriminalitete 
in 7 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
Na območju Občine Oplotnica smo v letu 2009 obravnavali 30 kršitev predpisov, ki urejajo 
javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Število kršitev v primerjavi s 
primerjalnim obdobjem leta 2008 povečala za 36 %.  
Med zaznanimi kršitvami so prevladovale kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir. 
Javni red in mir je bil najpogosteje kršen v zasebnem prostoru. V letu 2009 se je na cestah na 
območju Občine Oplotnica zgodilo 42 prometnih nesreč, od tega v naselju 27 in 15 izven 
naselja. V letu 2009 smo na območju Občine Oplotnica obravnavali še 10 dogodkov in 
pojavov, pri čemer je 6 oseb izgubilo življenje, obravnavali smo 1 delovno nesrečo, 4 požare 
in eno utopitev. 
 
Občinski svet Občine Oplotnica se je seznanil s poročilom o trendih varnostnih pojavov 
v Občini Oplotnica v letu 2009. 
 
 
 
K 14. točki dnevnega reda (Sklep o imenovanju občinske volilne komisije) 
Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja g. Janez 
Gumzej. Komisija je predlagala občinskemu svetu, da sprejeme naslednji sklep: 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007- UPB3 in 45/2008) in 
16. člena Statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je občinski svet  
Občine Oplotnica na 16. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica 

 
1. člen 

 
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Oplotnica v sestavi: 

 
1. PREDSEDNIK VLADIMIR 

DELEVIČ 
CESTA NA POLJE 11, 2317 
OPLOTNICA 

2. NAMESTNIK 
PREDSEDNIKA 

TANJA BERGLEZ ČADRAM 70 a, 2317 OPLOTNICA 

3. ČLAN JOŽE CELCER GORICA PRI OPLOTNICI 56 a, 
2317 OPLOTNICA 

4. NAMESTNIK  
ČLANA 

NATAŠA SMOLE 
VOLČIČ 

PARTIZANSKA 105,  2317 
OPLOTNICA 

5. ČLAN OLGA STEBERNAK GRAJSKA C. 7, 2317 OPLOTNICA 

6. NAMESTNIK 
ČLANA 

BORUT KOROŠEC MALAHORNA 24,  2317 
OPLOTNICA 

 
2. člen 
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Mandat Občinske volilne komisije Občine Oplotnica traja štiri leta. 

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Sklep 16.14.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme predlagani sklep. 
 
 
 
K 15. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 
 
Gospod Milan Obrul  je vprašal, kako daleč je sanacija mostu iz Cezlaka v Koritno in kako je 
s sanacijo te ceste. 
Svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina mu je odgovorila, da so se opravile 
meritve, geodetski posnetek in pripravljajo se popisi in DIP, ker bo projekt sofinanciran. 
Glede mosta pa se trenutno dogovarjajo za ogled na terenu. 
 
 
 
K 16. točki dnevnega reda (Informacije) 
Predsedujoči je prebral pobudo svetniške skupine SLS v Občinskem svetu Občine Oplotnica, 
da se svetniki odpovedujejo sejnini v korist dobrodelne akcije »Za Majino sobo«, ki poteka za 
Majo Kostovo iz Občine Oplotnica. 
Predlagani sklep je dal na glasovanje. 
 
Sklep 16.16.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejmejo, da se svetniki odpovedo sejnini v 
korist dobrodelne akcije »Za Majino sobo«. 
 
Predsedujoči je podal še naslednje informacije: 
- otvoritev graščine smo prestavili na mesec september 2010, ker se trenutno izvajajo 

aktivnosti v zvezi z nabavo opreme za graščino; 
- občinski praznik Občine Oplotnica se predvideva 21., 22. in 23. maja 2010, enako kot 

lansko leto. Svečana akademija bo v petek, 21. 5. 2010 v dvorani KTC Oplotnica; 
- podal je poročilo o delovanju Večnamenske športne dvorane Milenij za leto 2009; 
- svetniki so v pregled prejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za 

leto 2009. O njem bodo razpravljali na eni izmed naslednji sej občinskega sveta. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.30 uri. 
 
 
Zapisnik pripravila     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin, posl. sekr.                        Matjaž Orter 
 
 

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