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OBČINSKI SVET
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net
1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
2. točka dnevnega reda
POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
POTRDITEV ZAPISNIKA 13. 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 (Uradni list RS, št. 35/12) in 52.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12).
7. SKLEP:
Občinski svet občine Oplotnica sprejme zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta
Občine Oplotnica.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
- obravnava
Datum: 28. 3. 2013

MATJAŽ ORTER
ŽUPAN
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OBČINA OPLOTNICA
Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
Datum: 28. 3. 2013
Ura: 17.00

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek,
dne 28. 3. 2013, 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:
Franc Fideršek, Marjan Dečar, Jurij Kamenik, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Janez
Gumzej, Vladimir Globovnik, Janez Gošnjak, Tomaž Gorenjak, Damjan Kvas, Ivan Breznik.
Opravičeno odsotni: Maksimilijan Lešnik, Marjan Sadek. Domen Višič in Jurij višnar.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina višji svetovalec III
- Irena Cehtl svetovalec II
- Branka Potočnik Trdin - strokovni sodelavec VI
- Danijela Dovnik višji svetovalec III
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- Gosti: Osnovna šola Oplotnica: Matjaž Vrtovec in Jože Rozman
- Gosti: predstavnika podjetja Umarh d.o.o.: g. Marjan Berlič
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 11 svetnikov.
Sklep 13.1.1/2013
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 12. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 12. redne seje v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da se v zapisniku na strani 4, pri 5.
točki dnevnega reda (Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2013 – splošna obravnava)
dopolni z njegovo obrazložitvijo:
Za izgradnjo I. faze igrišča je predvidenih 10.000,00 €, kar je občutno premalo, saj je po
izdelanem projektu za izvedbo igrišča projektantski predračun 284.930 € (spodnji ustroj
136,645 €, zgornji ustroj 53.839 €, odvodnjavanje in drenaža 68.038 €). Komisija predlaga, da
se dela izvajajo po projektu oz. se upošteva znesek, ki je bil predviden v proračunu 2012 za I.
fazo igrišča, to je 148.800 €. Igrišče je bilo možno prijaviti do 12. 2. 2013 na razpis za
Obnovo in razvoj podeželja, kar se pa po informacijah ni storilo.
Za zunanjo ureditev grajskega kompleksa je predvidenih (obnova grajskega zidu, zasaditev
baročnega vrta) 846.334 €. Od tega bi iz kvote regionalnega razvojnega sklada po 6. javnem
razpisu, ki je pripadel Občini Oplotnica prejeli 637.000 €. Komisija je mnenja, da je za
zunanjo ureditev grajskega kompleksa navedeni znesek absolutno previsok ter bi se navedena
ureditev lahko prijavila na razpis za obnovo in razvoj podeželja, navedena kvota, ki pripade
Občini Oplotnica, pa se naj nameni za druge projekte oz. objekte, ki jih je možno izvajati po
6. javnem razpisu. Za zunanjo ureditev grajskega kompleksa se naj pripravi ustrezen projekt,
ki bo predvidel finančno sprejemljivo zunanjo ureditev in ureditev, ki ne bo zahtevala visokih
stroškov vzdrževanja ter bo tudi sprejemljiva glede na razpoložljivo finančne stanje občine,
saj je v občini tudi ogromno drugih potreb oziroma se bo s tem zagotovil enakomeren razvoj
občine.
Prav tako se v zapisniku na strani 7. pod 8. točko dnevnega reda (Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo) dopolni z
njegovo obrazložitvijo:
Komisija je mnenja, da gre pri obravnavani gradnji hleva za krajinsko izpostavljeno lokacijo,
saj je gradnja predvidena na vrhu grebena pobočja ob lokalni cesti ter oddaljena več kot 500
m od osnovnih objektov kmetijskega gospodarstva ter od naselja Koritno. Z gradnjo bo
okrnjena krajinska veduta proti cerkvici Sv. Lenarta. Objekt bo s svojo velikostjo 47,70 m x
26,40 m in višino, ki iz odloka ni razvidna, prav sigurno posegel v prepoznavnost krajinske
značilnosti prostora in v ohranjanje kulturne krajine. Pod obravnavano lokacijo se nahaja
vodno zajetje za javni vodovod, ki je priključen na vodovodni sistem za naselje Oplotnica.
Iz OPPN ni razviden vpliv objekta na krajinske značilnosti v prostoru in na ohranjanje
kulturne krajine ter prav tako ni bilo zagotovljeno sodelovanje krajinskega arhitekta. Iz
postopka ni razvidno, da so se poskušale poiskati variantne rešitve oz. lokacije, ki bi ta vpliv
čim bolj omilile. Komisija je mnenja, da bi morala sodelovati že pri začetku pobude
investitorja in pred objavo sklepa o začetku priprave OPP, ne pa šele sedaj ko je postopek
praktično zaključen.
Komisija predlaga, da pred drugo obravnavo projektant prikaže krajinsko sliko s fotomontažo
hleva v prostor ter se v OPPN predvidijo eventuelni omilitveni ukrepi na krajinsko podobo z
ustrezno zasaditvijo z avtohtonimi drevesi. Projektant naj preveri ali je možno s spremembo
mikrolokacije hlev pomakniti bolj proti predvidenim silosom ter prestavitev silosov na
greben. Glede nižje ležečega vodnega vira se naj pridobi strokovno mnenje, da vodni vir s
predvideno gradnjo hleva ne bo ogrožen.
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K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je opozoril, da je na prejšnji seji podal
pobudo, da občinska uprava pripravi poročilo o škodi po poplavah. Svetniki poročila še niso
dobili.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bodo poročilo dobili na naslednji seji.
Sklep 13.2.1/2013
Zapisnik 12. redne s predlaganimi spremembami se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 13. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 13. redne seje. Predsedujoči je v skladu z 31. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica predlagal umik 7. točke dnevnega reda
(Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
celotno območju Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica – II. obravnava),
zato ker so se pojavili še pomisleki s strani Upravne enote, na prejšnji seji pa s strani Komisije
za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red s spremembo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 13.3.1/2013
Sprejme se dnevni red 13. redne seje s predlagano spremembo.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 13. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja
turističnega območja z nastanitvijo – II. obravnava
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in
infrastrukturo – II. obravnava
7. Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2013 – sprejem proračuna
8. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za
komunalne in druge storite d.o.o. – I. obravnava
9. Občinski prostorski načrt Občine Oplotnica- stališče občine do pripomb in predlogov
javnosti na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Oplotnica
10. Imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica
11. Mnenje h kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica
12. Informacije
13. Vprašanja in pobude

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so bili odgovori na vprašanja in pobude podani že na prejšnji seji.
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K 5. točki dnevnega reda (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo – II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na pobudo investitorja Andreja Leva s.p. iz Brda, pošta
Slovenske Konjice se je v letu 2010 pričel postopek za sprejetje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo na parc. št.
1885/8, 1885/6, 1885/5 vse k. o. Oplotnica.
Odlok je bil obravnavan in sprejet v I. obravnavi. Glede na navedeno ni zakonskih zadržkov
za sprejetje odloka. Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje nadaljnjih
postopkov pridobitve projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za realizacijo odloka.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja in
sprejme predlagani sklep.
Na strani 5 pri 3. členu odloka se je spremenila vsebina teksta (tiskarska napaka).
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.
Odlok št. 18.13/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo v II. obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s
pripadajočimi objekti in infrastrukturo – II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na pobudo investitorja Dečar Marjana iz Koritnega se
je v letu 2012 pričel postopek za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta za hlev
s pripadajočimi objekti in infrastrukturo.
Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.
Na I. obravnavi je bilo podano tudi mnenje komisije za okolje in prostor, da bi morala pri
postopku sodelovati že od začetka. Komisija predlaga, da do II. obravnave pripravijo
krajinsko sliko objekta in strokovno mnenje. Pojasnilo sta podala tudi predstavnika podjetja
Umarh in pripravila krajinsko sliko z zasaditvijo okolice objekta. Glede na navedeno ni
zakonskih zadržkov za sprejetje odloka. Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje
nadaljnjih postopkov pridobitve projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za realizacijo
odloka.
Pojasnilo sta podala tudi predstavnika podjetja Umarh.
Poročilo je podal še predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je predlog komisije upoštevan.
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.
Odlok št. 19.13/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo v II. obravnavi.
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K 7. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2013 – sprejem
proračuna)
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da se je splošna obravnava Proračuna Občine
Oplotnica za leto 2013 opravila na prejšnji seji. Amandmajev ni bilo vloženih, zato predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013 v
paketu na glasovanje.
Sklepi so soglasno sprejeti.
Odlok št. 20.13/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2013.
Sklep št. 13.7.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2013.
Sklep št. 13.7.2/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme kadrovski načrt za leto 2013 in 2014.

K 8. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska
Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Pravica občin do medsebojnega sodelovanja temelji na
določbi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki poudarja prostovoljnost sodelovanja občin
zaradi skupnega urejanja lokalnih zadev javnega pomena, pravico do ustanavljanja in
upravljanja javnih podjetij. Na podlagi navedenega in v skladu z določilom 61. člena Zakona
o lokalni samoupravi, lahko dvoje ali več občin zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javno podjetje.
V skladu z določili 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah se javno podjetje ustanovi
kot podjetje v lasti (republike ali) lokalne skupnosti. Lokalna skupnost – občina zagotavlja
gospodarske javne službe v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti,
ki je določena kot gospodarska dejavnost, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot
profitno (6. člen ZGJS).
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. sprejemajo
naslednje občine: Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane, Občina Makole, Občina
Oplotnica, Občina Kidričevo in Občina Rače – Fram.
Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.
Občina Oplotnica ima 6,66 % delež v družbi. Odlok sta obravnavali tudi Komisija za okolje,
prostor, komunalno infrastrukturo in investicije in Statutarno pravna komisija.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da komisija ni imela bistvenih pripomb na odlok.
Pri 10. členu so bili mnenja, da naj ostane besedilo tako kot je, kajti boljše je, da se za
določeno delo poiščejo ponudbe.
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Poročilo je podal še predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas, ki je povedal, da
je komisija obravnavala gradivo in na odlok ni imela pripomb.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v I. obravnavi na glasovanje.
Sklep št. 13.8.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. v I.
obravnavi.

K 9. točki dnevnega reda (Občinski prostorski načrt Občine Oplotnica- stališče občine do
pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta
Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se,
ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih
zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve
lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občina Oplotnica vodi
postopek izdelava OPN-a, ki je trenutno v fazi obravnave stališč do pripomb in predlogov
javnosti na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta v skladu s 50. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju.
Glede na dejstvo, da je bilo v času javne razgrnitve podanih 22 predlogov javnosti, je
potrebno preučiti pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeti stališča, ter jih objaviti na
krajevno običajen način. Prav tako je potrebno pisno seznaniti lastnike zemljišč glede podanih
pripomb oz. pobud. Pripombe oziroma pobude so se obravnavale na Komisiji za okolje,
prostor, komunalno infrastrukturo in investicije.
Občinskemu svetu predlagamo, da pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica obravnava in do njih zavzame določeno
stališče.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je komisija na svoji 9. seji obravnavala pripombe
in predloge javnosti na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Oplotnica.
Komisija se s stališči strinja, razen pri predlogih:
- št. 18 – naselje: Brezje pri Oplotnici, parcelna št. 290/4, kjer se Klub ribičev ne strinja z
obsegom prostorske ureditve ribnikov kot je bila prikazana na javni razgrnitvi.
- Št. 19 – naselje: Brezje pri Oplotnici, parcelna št. 290/3, 290/4, kjer se vlagatelj pripombe
ne strinja z vrisom vodnih površin na omenjenih parcelnih številkah.
- Št. 22 – naselje: Brezje pri Oplotnici, parcelna št. *54, 290/3, 290/4, kjer se vlagatelj ne
strinja z vrisom vodnih površin oz. bi se strinjal za del parcel št. 290/4. Na parceli št. *54
je stal objekt, ki je bil zgrajen leta 1870. Objekt je bil porušen, ker je bil v zelo slabem
stanju. Na omenjeni parceli bi pobudnik želel postaviti manjši stanovanjski objekt in
predlaga, da parcelno št. *54 in parcelo št. 290/3, vse k.o. Brezje pri Oplotnici spremeni v
stavbno zemljišče.
Komisija je mnenja, da v času priprave osnutka OPN ni bila podana pobuda za umestitev
omenjenega objekta v prostor, poseg ni bil uvrščen v osnutek OPN, smernice in mnenja
nosilcev niso bile pridobljene, prostorska rešitev pa je bila javno razgrnjena. Zato se naj
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upošteva enaka obravnava kot pri ostalih občanih, ki se jim prav zaradi tega, ker niso podali
pobude pravočasno, pobude izdelovalec ni mogel obravnavati.
Predsednik komisije je podal kratek izsek dogajanja na tem zemljišču. Že v prvem mandatu so
se pri njem oglasili predstavniki ribičev in iskali primerno zemljišče za ribnik, ker v Portovcu
to ni bilo mogoče. Iskali so primerno zemljišče v Brezju pri Oplotnici. Lastnik zemljišča je bil
pripravljen zemljišče prodati za ribnik, in sicer za športni ribolov. Tudi soseda ni imela nič
proti. Na podlagi tega so se začele izdelovati strokovne podlage. Zemljišče je kupil Klub
ribičev Oplotnica in g. Javornik, ki je porušil mlin, ker je želel tam graditi stanovanjsko hišo.
S tem bi lahko preprečil gradnjo ribnika. Sprašuje se zakaj občina ni kupila celotnega
zemljišča v velikosti 1,5 h saj je nosila finančni začetek.
Predlagal je, da se seja prekine za 15 minut. V tem času bi si svetniki lahko pregledali
strokovne podlage.
Poročilo je podal še predstavnik podjetja Umarh. Povedal je, da je skupaj okrog 480 pobud za
legalizacijo objektov. Na kmetijskih zemljiščih ne morejo legalizirati stanovanjskih objektov,
zato so izvajali vris stavbnih zemljišč. Glede na to bo možno vse objekte legalizirati.
Zemljišče v Brezju, ki ga je kupil Klub ribičev je bilo opredeljeno kot vodno zemljišče.
Predlagali so, da se vnese v OPN in v skladu s potrebo opredeli zemljišče.
V odmoru si bodo ogledali prostorski plan.
Predsedujoči je upošteval predlog in po 36. členu
Oplotnica prekinil sejo za 15 minut.

Poslovnika Občinskega sveta Občine

Po odmoru je predsedujoči dal najprej na glasovanje predlog komisije.
Sklep št. 13.9.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica ni sprejel predlog Komisije za okolje, prostor,
komunalno infrastrukturo in investicije. ZA je glasoval 1 svetnik.
Predsedujoči je dal na glasovanje stališče izdelovalca OPN-a podjetja Umarh do podanih
pripomb javnosti na javno razgrnjen OPN.

Sklep št. 13.9./2013
Občinski svet Občine Oplotnica je sprejel predlog podjetja Umarh. ZA je glasovalo 7
svetnikov.

K 10. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovna šola
Pohorskega bataljona Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Članom sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica bo v maju 2013 potekel mandat, zato je svet
zavoda pozval občinske svete ustanoviteljic, da v skladu z določili odloka imenujeta svoje
predstavnike. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo in
predlaga občinskemu svetu, da v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Pohorskega bataljona Oplotnica imenuje Damjana Kvasa, stanujočega Ugovec 13, Oplotnica
in Ivana Breznika, stanujočega Grajska cesta 27, Oplotnica.

8

Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Komisija je na podlagi predložene dokumentacije ugotovila, da oba kandidata
izpolnjujeta pogoje. Večinsko mnenje komisije je bilo, da se v Svet javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica imenuje Damjana
Kvasa, stanujočega Ugovec 13, Oplotnica in Ivana Breznika, stanujočega Grajska cesta 27,
Oplotnica.
Predsedujoči je dal predlog komisije v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 13.10.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica imenuje za predstavnika Občine Oplotnica v Svet
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
Damjana Kvasa, stanujočega Ugovec 13, Oplotnica in Ivana Breznika, stanujočega
Grajska cesta 27, Oplotnica.

K 11. točki dnevnega reda (Mnenje h kandidatom za ravnatelja Osnovne šole
Pohorskega bataljona Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. V postopku imenovanja ravnatelja zavoda je svet zavoda
Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
pozval komisijo, da naj Občinski svet Občine Oplotnica v skladu z določili Zakona o zavodih
ter v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica poda svoje mnenje h kandidatom, ki so se
prijavili na razpisano prosto delovno mesto za ravnatelja.
Kandidata sta: Matjaž Vrtovec, stanujoč Kajuhova ulica 5, 3210 Slovenske Konjice in Jože
Rožman, Planica 12, 2313 Fram.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Janez Gumzej. Komisija je na podlagi predložene dokumentacije ugotovila, da oba kandidata
izpolnjujeta pogoje. Svoje mnenje mora podati še občinski svet, zato je komisija predlagala,
da se oba kandidata predstavita in se na podlagi tega občinski svet odloči.
Najprej je predstavil svoj program vodenja g. Matjaž Vrtovec nato pa g. Jože Rožman.
Predsedujoči je v skladu s 36. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica
prekinil sejo prekinil za 15 minut. V tem času je komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja speljala tajne volitve.
Po odmoru je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej podal poročilo o izidu glasovanja, in sicer:
- razdeljenih glasovnic je bilo 11, oddanih glasovnic je bilo 11, veljavnih glasovnic je bilo
11.
- za Matjaža Vrtovca je glasovalo 8 svetnikov,
- za Jožeta Rožmana so glasovali 3 svetniki.
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Komisija je ugotovila, da je dobil pozitivno mnenje za imenovanje ravnatelja Osnovne šole
Pohorskega bataljona Matjaž Vrtovec.

Sklep št. 13.11.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica daje pozitivno mnenje tajno izglasovanemu kandidatu
Matjažu Vrtovcu, stanujočim Kajuhova ulica 5, 3210 Slovenske Konjice za ravnatelja
Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica.

K 12. točki dnevnega reda (Informacije)
- po seji občinskega sveta gredo svetniki na ogled novega vrtca;
- 8. 5. 2013 bo Občino Oplotnica obiskal predsednik države g. Borut Pahor. Najprej po
skupščina županov Združenja občin Slovenije nato pa se jim pridruži predsednik.
Pogostitev bo potekala v gradu Oplotnica.

K 13. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
K razpravi se je prijavil g. Janez Gošnjak, ki je opozoril, da še ni dobil odgovora na svojo
pobudo, ki jo je podal na prejšnji seji, glede financiranja Lovske družine Oplotnica. Pojasnil
je, da lovska družina dela kot vsako drugo društvo in spadajo pod zakon o društvih.
Predsedujoči mu je odgovoril, da do sedaj ni bilo planiranih sredstev v proračunu za
financiranje Lovske družine, bomo pa pripravili pravilnik in poiskali primerno zakonsko
podlago za financiranje Lovske družine Oplotnica.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je vprašal, koliko oddelkov bo v novem vrtcu in
kje bodo oddelki vrtca ostali še naprej.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bodo v novem vrtcu 4 oddelki, ki bi morali zadostovati
potrebam. Če bo potrebno oddelkov ne bomo ukinjali, tako da bo prostora za vse otroke
dovolj.
Predsedujoči je občinski svet povabil na ogled novega vrtca.

Seja se je zaključila ob 18.30 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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