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OBČINA OPLOTNICA 

 

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 10. REDNE SEJE 

 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

ŽUPAN 

 

3. VSEBINA GRADIVA 

 POTRDITEV ZAPISNIKA 8. 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. 29/99, 1/02, 

38/03, 35/12) in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni 

list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03, 35/12) 

 

7. SKLEP: 

Občinski svet občine Oplotnica sprejme zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta 

Občine Oplotnica. 

 

 

8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 

-  obravnava 

 

Datum: 30. 10. 2012    

 

 

 

         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: 11. 10. 2012 

Ura:     17.00 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

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

dne 11. 10. 2012, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica. 

 

Sejo je sklical ţupan Občine Oplotnica g. Matjaţ 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, Marjan Sadek, Vladimir Globovnik, Maksimilijan Lešnik, Damjan Kvas, Domen 

Višič, Tomaţ Gorenjak in Ivan Breznik. 

 

Opravičeno odsotni: Jurij Višnar 

Odsotni: Janez Gošnjak 

 

Ostali prisotni: 

- Matjaţ Orter  -    ţupan Občine Oplotnica 

- Bojana Vučina -   višji svetovalec III 

- Irena Cehtl -  svetovalec II 

- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka 

- Danijela Dovnik -  višji svetovalec III 

- Maks Hohler  -          predsednik nadzornega odbora 

- gost: Policijska postaja Slovenska Bistrica: g. Brumec Bojan 

- predstavniki političnih strank 

- predstavniki lokalnih medijev. 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 

Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 13 svetnikov. 

 

Sklep 10.1.1/2012 

Občinski svet je sklepčen.  
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 9. redne seje) 

Predsedujoči je  dal zapisnik 9. redne seje v razpravo in na glasovanje.  

 
 

Sklep 10.2.1/2012 

Zapisnik 9. redne seje se soglasno potrdi. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 10. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 10. redne seje. 

 

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

 

Sklep 10.3.1/2012 

Sprejme se dnevni red 10. redne seje. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 9. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 10. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini 

Oplotnica – II. obravnava 

6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne 

gospodarske javne sluţbe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica – I. 

obravnava 

7. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe distribucije 

toplote na območju Občine Oplotnica – I. obravnava 

8. Akt o ustanovitvi varnostnega sosveta 

9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in stroškov delovanja 

izvajalcev v Občini Oplotnica 

10. Soglasje k sklepu o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica 

11. Realizacija Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2012 

12. Informacije  

 Trendi varnostnih pojavov v polletju 2012 (gost: predstavnik Policijske 

postaje Slov. Bistrica) 

 Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-6/2012 

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 ţe na prejšnji seji. 
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K 5. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih 

javnih sluţbah v Občini Oplotnica – II. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občinski svet Občine Oplotnica je na seji v mesecu 

maju 2012 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih  javnih sluţbah 

v občini Oplotnica v I. obravnavi. Ker ni bilo podanih nobenih pripomb na odlok v I. 

obravnavi predlagamo, da občinski svet sprejme odlok še v II. obravnavi. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. 

 

Predsedujoči je povedal, da je dne 9. 10. 2012  po elektronski pošti prispel amandma k 

odloku, ki ga je predlagal g. Maksimilijan Lešnik: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  odloka o gospodarskih javnih sluţbah v občini 

Oplotnica – dopolnilo 7. člena,  zadnji odstavek, bi se naj glasil: 

»Javno gospodarsko podjetje  mora izdelati operativni in finančni program poslovanja za 

obvladovanje kakovosti, ki ga sprejme občinski svet. Predhodno bi naj taka gradiva  kot 

delovno telo obravnavala Komisija za gospodarstvo in turizem«. 

 

Na podlagi 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica je potrebno amandma 

predloţiti članom sveta najmanj tri dni pred sejo. 

Predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas je obrazloţil, če je amandma podan 

prepozno se ne obravnava, zato predsedujoči predlagan amandma ni dal na glasovanje. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v II. obravnavi na glasovanje. 

 

 

Odlok: 14.9/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica, v II. obravnavi. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe distribucije toplote na območju Občine 

Oplotnica – I. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe distribucije toplote na območju občine 

Oplotnica je na svoji seji obravnavala Komisija za okolje in prostor ter Statutarno pravna 

komisija, ki na predlog odloka nista imeli bistvenih pripomb. Občinskemu svetu predlagamo, 

da gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Povedal je, 

da je odlok pripravljal Evropski pravni center. Za to institucijo so se odločili zato, ker v občini 

na tem področju nimajo dovolj izkušenj. Komisija za lesno biomaso odloka posebej ni 

obravnavala, ker so nekateri člani Komisije za okolje in prostor tudi v Komisiji za lesno 

biomaso, z ostalimi člani pa so se dogovarjali po el. pošti. Predlagal je, da se v 2. členu v prvi 

alineji doda »iz obnovljivih virov energije« in da se v 17. členu v točki 1 pod tretjo alinejo 

črta besedica »je«. 

 

Odlok je obravnavala tudi Komisija za kmetijstvo. Predsednik komisije g. Janez Gumzej je 

podal poročilo. Komisija je k odloku predlagala naslednje predloge: 



 5 

 v 3. členu bi se drugi stavek nadomestil z naslednjim besedilom glasil: »za 

katerega občinski svet podeli koncesijo« 

 v 2. členu se črta zadnja alineja (dobavo toplote odjemalcem) 

 v 4. členu se besedilo v 2. točki črta in se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Priključitev na toplotno omreţje ni obvezna«. 

 V 5. členu se pod točko 2 črtata druga in zadnja alineja.  

 V 8. členu se točki zdruţita v eno točko z naslednjim besedilom: »Koncesija za 

opravljanje dejavnosti javne sluţbe se podeli enemu koncesionarju na 

določenem zaokroţenem delu območja občine« 

 22. člen je v nasprotju s sklepom o imenovanju Komisije za lesno biomaso 

 29. člena ne potrebujemo, ker njegovo vsebino vsebuje ţe 30. člen 

 

Komisija predlaga, da pregleda odlok še Komisija za lesno biomaso in da občinska uprava 

primerja omenjen odlok še z drugimi veljavnimi odloki drugih občin. 

 

Predsedujoči je predlagal, da se predlagane spremembe vnesejo v odlok kot predlog za II. 

obravnavo. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v I. obravnavi na glasovanje. 

 

 

Sklep 10.6.1/2012 

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

koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na 

območju Občine Oplotnica v I. obravnavi. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne 

sluţbe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica – I. obravnava) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne 

gospodarske javne sluţbe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica sta obravnavali 

Komisija za okolje in prostor ter Statutarno pravna komisija, ki na predlog odloka nista imeli 

bistvenih pripomb. 

 

Predsedujoči je dal predlog odloka v I. obravnavi v razpravo in  na glasovanje. 

 

Sklep 10.7.1/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne 

gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica v I. 

obravnavi. 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda (Akt o ustanovitvi varnostnega sosveta) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Ţupani občin Oplotnica, Poljčane, Makole in Slovenska 

Bistrica so se dogovorili za projekt partnerskega sodelovanja s Policijsko postajo Slovenska 

Bistrica na področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoţenja. V ta namen bodo 

občinski sveti navedenih občin sprejeli akt o ustanovitvi Varnostnega sosveta. 

Varnostni sosvet bo za območje občin soustanoviteljic obravnaval in analiziral varnostne 

razmere s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, 
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zaščite in reševanja in druge varnostne problematike, predlagal ukrepe za zagotavljanje 

prijaznejšega in varnejšega ţivljenjskega in bivalnega okolja in predlagal in izvajal 

preventivne aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoţenja. Sprejetje akta 

nima posledic za občinski proračun. Predlaga, da občinski svet akt sprejme v I. in II. 

obravnavi. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

 

Sklep št. 10.8.1/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme dokument  Akt o ustanovitvi varnostnega 

sosveta. 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in 

stroškov delovanja izvajalcev v Občini Oplotnica) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Z uporabo sedaj veljavnega pravilnika, ki je bil sprejet, 8. 

4. 2010 se je pokazalo, da je ta pravilnik prezahteven za uspešno delovanje DMCO-ja. Glede 

na to, da so v Oplotnici mladi šele na začetku svojega delovanja, je smiselno pravilnik o 

sofinanciranju nastaviti bolj stimulativno in prilagojeno interesom mladim na našem 

področju. V predlogu novega pravilnika smo poskušali doseči stimulativne cilje za 

organiziranost in delo društva na tem področju. Merila in kriteriji so poenostavljeni ter 

pribliţani vzorcu, ki se pri sofinanciranju dejavnosti društev lahko primerja z drugimi društvi 

v Občini Oplotnica. K pravilniku smo danes dobili pripombe, zato občinskemu svetu 

predlagamo, da ga sprejme v dveh fazah in da ga danes obravnavajo v I. obravnavi. 

 

Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za zadeve mladih g. Domen Višič. Povedal je, da 

je komisija pravilnik obravnavala in nanj ni imela pripomb. Pravilnik bo omogočal laţje 

pridobivanje proračunskih sredstev. 

 

Predsedujoči je dal predlagani pravilnik v razpravo in na glasovanje. 

 

K razpravi se je prijavil g. Alojz Leskovar, ki je opozoril, da je v 14. členu – v drugem stavku 

potrebno popraviti besedico »ţupanja« z besedo »ţupan«. 

 

K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je opozoril na prvi stavek v 21. členu, ki 

govori: »Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa 

se od 1. 9. 2012«.  Tu je potrebno popraviti oziroma uskladiti veljavnost in uporabnost 

pravilnika. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marjan Sadek, ki je opozoril na tretji odstavek v 5. členu, ki se 

glasi: »Predmet sofinanciranja po tem pravilniku ne morejo biti mladinski programi, ki imajo 

naravo«. Predlaga, da se za besedo »narava« najde ustreznejši izraz. 

 

Gospa Irena Cehtl je odgovorila, da se bodo predlagane pripombe v pravilniku popravile. 

 

Predsedujoči je dal predlagani pravilnik v razpravo in na glasovanje. 
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Sklep 10.9.1/2012 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Pravilnik o sofinanciranju mladinskih 

programov in stroškov delovanja izvajalcev v Občini Oplotnica – v I. obravnavi. 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Soglasje k sklepu o cenah programov vrtcev na območju Občine 

Oplotnica) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Dne 31. 5. 2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteţenje 

javnih financ – ZUJF, ki med drugim spreminja in tudi dopolnjuje Zakon o vrtcih. ZUJF 

vključuje določbe, ki ukinjajo brezplačnost za drugega otroka in zniţanje enega plačnega 

razreda za starejšega otroka, določa sofinanciranje varuhov predšolskih otrok iz javnih 

sredstev v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi bil sprejet v 

vrtec. Prav tako je na oblikovanje cene vplivalo zniţanje plač zaposlenih v javnem sektorju. 

Vse spremembe vplivajo na zniţanje stroškov dela zaposlenih v vrtcih, s tem pa tudi na 

izračun teh stroškov kot enega izmed najpomembnejših elementov cene programa, saj stroški 

dela predstavljajo 80 % deleţ v ceni programa, stroški materiala in storitev 12,50 % in stroški 

ţivil 7,5 % cene programa. 

Ker so se z ZUJF stroški dela zniţali, je občina pozvala vrtec »Otona Ţupančiča«, da pripravi 

izračun cene z upoštevanimi spremembami, ki imajo vpliv na ceno programa, da se zagotovi 

realno osnovo za plačilo vrtca za starše ter posredno zagotovi gospodarno ravnanje z javnimi 

sredstvi. 

Na podlagi ugotovitev, da so se stroški dela, ki v ceni programa predstavljajo 80 % vseh 

stroškov, zniţali za 4,77 % smo pripravili predlog ekonomskih cen programov v vrtcih, kjer 

se predlaga zniţanje cen programov za 4 %. 

 

Predsedujoči je povedal, da bomo po tem zniţanju spremljali stroške na enoti vrtca v 

Oplotnici. 

 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

S K L E P  

o cenah programov vrtcev na območju občine Oplotnica  

1. člen  
 

CENE PROGRAMOV VRTCEV SO:   
 

Vrsta programa  Cena programa v EUR  

1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur)  

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)  403,06  

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)  299,69  

Kombinirani oddelek (1 do 6 let)  321,5  

Oddelek 3 – 4 leta  321,5  

Oddelek s posebnimi potrebami  791,88  

2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur) brez prehrane  

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)  272,65  

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)  212,44  

Kombinirani oddelek (1 do 6 let) in oddelek 3 – 4 leta  250,83  

3. KRAJŠI PROGRAM (3-6 let,brez prehrane)  108,59  

 

 

2. člen  



 8 

CENE PREHRANE SO: 

 

Obroki  Dnevno v EUR  Mesečno v EUR  

Zajtrk  0,77  16,94  

Malica 0,52 11,44 

Kosilo  1,79  39,76  

Skupaj  3,08 67,76  

 

3. člen  
 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški ţivil v višini 

 

Obroki  Dnevno v EUR  

Zajtrk  0,29  

Malica  0,20  

Kosilo  0,67  

Skupaj  1,16  

 

4. člen 

 

Starši otrok, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim drţavni proračun ne sofinancira plačila programov, 

lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v 

obdobju od 01. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 

odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolţni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka 

najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% 

plačila določenega z odločbo.  

 

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolţna kriti del 

cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim drţavni proračun ne sofinancira plačila 

programov, uveljavljajo enkrat letno oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni 

oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na 

podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Oplotnica obvesti pristojni 

vrtec o upravičeni oprostitvi plačila.  

 

5. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju 

občine Oplotnica, številka 15.13.1/2009, z dne 22.12.2009 (Uradni list RS, št. 1/10)  

 

6. člen 

Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 

se od 01.09.2012 dalje.  

 

 

Sklep 10.10.1/2012 

Občinski svet občine Oplotnica sprejme predlagani sklep. 

 

 

 

 

 

 



 9 

K 11. točki dnevnega reda (Realizacija Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2012) 

Poročilo je podal predsedujoči. Skupaj realizirani prihodki v višini 1.414.192,81 € (indeks 34 

%), davčni prihodki v višini 1.281.928,98 (indeks 48,8 %), nedavčni prihodki v višini 

53.975,66 % (indeks 34,1 %), kapitalski prihodki v višini 8.318,82 € (indeks 39,7 %), 

transferni prihodki v višini 69.969,35 € (indeks 5,2 %).  

Odhodki so skupaj v višini 1.583.488,26 E (indeks 35,9 %), tekoči odhodki v višini 

465.847,31 € (indeks 46,7 %), tekoči transferi v višini 595.18993 € (indeks 47,0 %) 

investicijski odhodki v višini 491.011,07 € (indeks 23,6 %), investicijski transferi v višini 

31.439,95 % (indeks 53,5%) in odplačilo dolga v višini 102.830,87 €. 

Povedal je, da so odhodki nekoliko niţji, saj so se glavne investicije prestavili na drugo 

polovico leta. V tem mesecu pa bomo začeli s pripravo proračuna za prihodnje leto. Občinski 

svet pa bo ne eni izmed prihodnjih sej obravnaval dvig cen komunalnih storitev. 

 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda (Informacije) 

 Trendi varnostnih pojavov v polletju 2012 (gost: predstavnik Policijske 

postaje Slov. Bistrica) 

 Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-6/2012 

 

 

Poročilo o trendih varnostnih pojavov  je podal predstavnik Policijske postaje g. Brumec. 

Stanje varnosti na območju Občine Oplotnica v prvem polletju 2012 ocenjujejo kot stabilno, 

saj so realizirali zastavljene cilje in naloge. Trendi varnostnih pojavov na tem območju kaţejo 

upad števila kaznivih dejanj za 10 %, občutni upad prekrškov po javnem redu in miru za 47 % 

in isto število prometnih nesreče kot v prvem polletju 2011.  

 

Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje od 1-6 je podal predsedujoči. Izdane so bile 

fakture v višini 5.016,24 €, plačanih prihodki pa v višini 4.790,44 €. Stroški športne dvorane 

so 18.927,97 €, stroški najema za koriščenje klubov občine Oplotnica so v višini 3.901,15 € in 

stroški koriščenja za osnovno šolo v višini 20.746,80 €. 

 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

 dela pri izgradnji novega vrtca potekajo počasneje kot je bilo načrtovano, cilj izvajalca 

del je, da čim prej končajo z deli; 

 gradimo pločnik na Gmajni, ki bo končan naslednji teden; 

 izdeluje se avtobusno postajališče na Straţi pri Oplotnici; 

 pričeli smo z deli  kanalizacije Markečica-Drage; 

 končali smo z asfaltiranjem ceste Zlogona vas – Prihovca ; 

 sanirali smo plaz v Prihovci; 

 sanirali smo udar na cestišču pri Pemu; 

 uredili cestišče pri parkirišču na pokopališču Čadram; 

 v izdelavi je elaborat prometne signalizacije ob drţavni cesti, postavitev prometne 

signalizacije pa bomo izvedli v letu 2013; 

 v fazi je javna obravnava občinskega prostorskega načrta, rok za pripombe in predloge 

je do 20. 10. 2012. Posredovanih pobud je bilo 1200; 

 Uspeli smo na razpisu za prikazovalnik hitrosti od donatorja Goodyear Dunlop Sava 

Tires d.o.o. Montirali smo ga pri vrtcu in prav zaradi tega mesta postavitve 

prikazovalnika smo uspeli na razpisu; 
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 Predstavnikom strank smo posredovali obrazce za volitve v drţavni svet in 

pričakujemo odgovore oziroma predloge do 22. 10. 2012; 

 Izredna seja Občinskega sveta občine Oplotnica bo v četrtek, 18. 10. 2012, da 

izvedemo volitve v drţavni svet. 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

 

Gospod Maksimilijan Lešnik je opozoril, da so nekateri grobovi na pokopališču neurejeni in 

zapuščeni, zato je podal pobudo, da občina opozori najemnike, da jih uredijo in očistijo. 

Temeljito si je ogledal novo zgrajeni vrtec v Oplotnici in misli, da je nerealen rok za otvoritev 

vrtca v letošnjem letu. 

Opozoril je še na park v Oplotnici, ki je precej osiromašen. Neuradno mu je znano, da se bo 

park urejal v sklopu projekta »Urejanje graščine«. Opozarja na poškodovano ograjo in škarpo 

na mostu čez potok Oplotnica, na voţnjo motornih vozil čez most – na to je opozoril tudi 

našega rajonskega policaja. Prav tako bi opozoril mlade v Oplotnici, da bi več pozornosti 

namenili urejenosti parka. 

 

Gospod Marjan Sadek je vprašal, kdaj se bo urejal odsek ceste Brezje – Zlakova in cesta pri 

mostu v Brezju. 

Gospa Bojana Vučina mu je odgovorila, da s strani projektanta še nismo dobili skice in glede 

na to bo teţko izvedljivo še v letošnjem letu. 

 

Gospod Alojz Leskovar se je zahvalil ge. Bojani Vučina in ţupanu g. Matjaţu Orterju za 

aktivnosti ob izgradnji avtobusne postaje na Straţi pri Oplotnici. Postavil pa je vprašanje, 

kako je moţno priti do prehoda za pešce pri avtobusni postaji na Straţi pri Oplotnici, ker je 

tukaj zelo velik promet. Predlagal je, da občinska uprava pristopi k aktivnostim za ureditev 

prehoda za pešce. 

Gospa Bojana Vučina mu je odgovorila, da bo potrebno narediti spremembo projektne 

dokumentacije, kar je povezano z višjimi stroški. Prehod pa bo moral ustrezati vsem 

direktivam Direkcije za ceste. 

 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18. uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Ţupan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                         Matjaţ Orter 


