
 
 

OBČINA OPLOTNICA  
                       

OBČINSKI  SVET 
Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 
 
 
Datum: 9. 9. 2008 
Ura:     17.00 
 

Z A P I S N I K 
 
 
2. izredne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v torek, dne 
9. 9. 2008, ob 17. uri, v gasilskem domu v Oplotnici. 
 
Sejo je sklical župan Občine Oplotnica g. Matjaž Orter,  ki jo je tudi vodil  – v nadaljevanju 
predsedujoči. 
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta: 
Cvetka Gorenjak, Ljudmila Sevšek, Leopold Klančnik, Janez Gumzej,  Milan Obrul,  Jurij 
Višnar, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar, Silvo Smogavec, Iztok Vodopivec,  Jožef Hren, 
Vladimir Globovnik, Viljem Strnad in Viljem Skarlovnik 
 
Opravičeno odsotni: Franc Fideršek 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Fideršek   -   tajnik Občine Oplotnica 
- Branka Potočnik Trdin - tajnica 
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler 
- predstavniki političnih strank in  
- predstavniki lokalnih medijev 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. 
 
Sklep 2i.1.1/2008  
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 14 članov, od tega 1 
opravičeno.  
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K 2. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 2. izredne seje) 
 
Predsedujoči je predstavil dnevni red 2. izredne seje. Nato je dal predlagani dnevni red v 
razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 2i.2.1/2008  
Sprejme se dnevni red. 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 2. izredne seje 
3. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Oplotnica 
4. Dokument identifikacije investicijskega programa 
5. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta 

»gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v Občini Oplotnica« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva 

6. Sklep o koriščenju proračunske rezerve – neurje 
7. Informacije župana 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v Občini Oplotnica) 
 
Poročilo je podal g. Andrej Drole iz podjetja APR d.o.o., Ljubljana. Ministrstvo za 
gospodarstvo je objavilo razpis na katerega se lahko prijavi tudi Občina Oplotnica. Cilj 
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Občini Oplotnica je, da se 
predvsem na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna, zgradi odprta 
širokopasovna omrežja elektronskih komunikacij, ki bodo povezala vsa naselja v občini ter 
vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji, ki bodo 
dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev. 
 
Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 
 
Sklep: 2i.3.1/2008 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme načrt razvoja širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v Občini Oplotnica iz avgusta 2008. 
 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda (Dokument identifikacije investicijskega programa) 
 
Poročilo je podal g. Andrej Drole iz podjetja APR d.o.o., Ljubljana. 
 
Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 
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Sklep 2i.4.1/2008 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme dokument identifikacije investicijskega programa 
iz avgusta 2008. 
 
 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda (Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Oplotnica« v obliki koncesijskega javno-
zasebnega partnerstva) 
 
Poročilo je podal g. Andrej Drole iz podjetja APR d.o.o., Ljubljana. 
 
Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 
 
Sklep 2i.5.1/2008 
Občinski svet občine Oplotnica sprejme sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in 
izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 
Oplotnica« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva. 
 
 
 
 
 
K 6.točki dnevnega reda (Sklep o koriščenju proračunske rezerve – neurje) 
 
Poročilo je podal predsedujoči. Letos je bilo veliko neurij, zato občinskemu svetu predlaga, da se 
proračunska rezerva porabi za odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 
 
Sklep 2i.6.1/2008 
Sredstva na proračunski postavki 1.4.2. PRORAČUNSKA REZERVA se porabijo za odpravo 
posledic naravne nesreče – neurje, v višini 8.500,00 EUR, za vzpostavitev prevoznosti cest v 
Občini Oplotnica. 
 
 
 
K 7.točki dnevnega reda (Informacije župana) 
Predsedujoči je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 
- danes se je začela urejati cesta Oplotnica – Slovenska Bistrica; 
- nadaljuje se izgradnja ceste: Oplotnica – Tepanje, etapa III. Gradil se bo še pločnik, javna 

razsvetljava in vodovod. Drugo leto nadaljujemo z Občino Slovenske Konjice; 
- izbrali smo izvajalca  za obnovo in dograditev Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, 

podjetje Granit iz Slovenske Bistrice; 
- na podlagi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine smo vrtove prodali podjetju KBS 

gradnje, ki je ponudil najvišjo ceno. Na tem zemljišču se bosta zgradila 2 manjša bloka, dodatno 
pa bodo zagotovljena tudi parkirišča; 

- v mesecu decembru pričakujemo postavitev temeljnega kamna za izgradnjo doma za starejše, za 
120 oskrbovancev; 
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- s strani Državnega pravobranilstva smo prejeli sklep o vračilu vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje v višini: 475.430,03 €. Sedaj tečejo roki, tako da bodo 
sredstva upravičencem izplačana v približno 90 dneh. 

- na podlagi objave razpisa za sofinanciranje investicij v letu 2009 Ministrstva za šolstvo in 
šport smo se prijavili z izgradnjo večnamenskega prostora na Prihovi; 

- v mesecu avgustu smo uredili dodatne prostore za vrtec v prostorih VŠD Milenij. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.45 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin                         Matjaž Orter 
 
 
 

     
  Bojana FIDERŠEK, dipl.upr.org. 

                           TAJNIK  
                           OBČINE OPLOTNICA 
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