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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: 26. 5. 2010 
Ura:     17.00 
 

Z A P I S N I K 
 
4. izredne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v sredo, 
dne 26. 5. 2010, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica na Goriški cesti 4 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, Franc Fideršek, Leopold Klančnik, Janez Gumzej, Jurij 
Višnar, Tomaž Gorenjak, Silvo Smogavec, Jožef Hren, Marjan Dečar in Milan Obrul. 
 
 
Opravičeno odsotni: Viljem Skarlovnik, Viljem Strnad in Vladimir Globovnik. 
 
Ostali odsotni: Iztok Vodopivec. 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Fideršek   -   direktorica Občine Oplotnica 
- Irena Cehtl -  višji referent II  
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka 
- Rajko Šimonka -              IZO GRADNJE, d.o.o. 
- Branko Hojnik -     projektant 
- predstavniki političnih strank in  
- predstavniki lokalnih medijev. 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. 
 
Sklep 4i.1.1/2010 
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 11 članov.  
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K 2. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 4. izredne seje) 
Predsedujoči je predstavil dnevni red 4. izredne seje. Nato je dal predlagani dnevni red v 
razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 4i.2.1/2009 
Sprejme se dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 4. izredne seje 
3. Potrditev investicijskega programa – izgradnja nizko energetskega vrtca v Oplotnici – 

I. faza 
4. Informacije 

 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Potrditev investicijskega programa – izgradnja nizko 
energetskega vrtca v Oplotnici – I. faza) 
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave ga. Bojana Fideršek. Sklic izredne seje je 
bil nujen, da potrdimo investicijski program in da se pravočasno prijavimo na razpis. Če 
bomo na razpisu uspešni bomo z gradnjo pričeli že letos. Gradnjo vrtca bo financirala Služba 
vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Projekt se deli na dve fazi. V prvi fazi 
bomo zgradili vrtec za štiri oddelke otrok prvega starostnega obdobja, v drugi fazi pa še tri 
oddelke. 
 
Obrazložitev je podal predstavnik podjetja IZO GRADNJE, d.o.o. g. Rajko Šimonka. Predmet 
investicije je izgradnja nizko energijskega vrtca v Oplotnici s centralno kuhinjo in vsemi 
pripadajočimi prostori gospodarskega dela ter prostori za zaposlene. DIIP je bil potrjen v letu 
2009. Cilji projekta so trajna rešitev problema vzgojno varstvene dejavnosti otrok prvega 
starostnega obdobja v občini in bistveno znižanje stroškov delovanja vrtca. 
Celotna investicijska vrednost z DDV in DPN znaša 936.988,75 €. Pri tem skupni 
investicijski vrednosti prve faze niso prišteti stroški financiranja v času investicije. Finančna 
konstrukcija je predvidena po naslednjem razporedu: 
- Občina Oplotnica v deležu 5,91 % (55.385,38 €), 
- SVLR v deležu 66,34 % (621.603,37 €) in  
- kredit v višini 27,75 % (260.000,00 €). 
 
Obrazložitev projekta je podal tudi projektant g. Branko Hojnik. Objekt bo zahodno od 
obstoječega vrtca. Po dve igralnici imata skupne sanitarije. Desni del je v II. fazi, kjer bodo 
zgrajene tri igralnice za otroke drugega starostnega obdobja. Vrtec je energetsko varčno 
zasnovan, okna so najvišje kakovosti, po projektu je predvidena zelena streha. Zaradi naklona 
strehe je možno mansardni prostor tudi izkoristiti. V času gradnje bo stari vrtec deloval 
nemoteno. 
 
Predsedujoči je dal predlog sklepa v razpravo in na glasovanje. 
 
K razpravi se je prijavil g. Jože Hren, ki je vprašal, ali je v rokih izvedbe del upoštevano, da 
se bodo delala izvajala tudi pozimi, kaj bo s sedanjim vrtcem in kdaj se predvideva 2. faza 
gradnje. 
Predsedujoči mu je odgovoril, da je 2. faza gradnje predvidevana naslednje leto. O 
namembnosti starega vrtca bo odločal Občinski svet Občine Oplotnica. 
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Po krajši razpravi ja predsedujoči dal predlagani sklep na glasovanje. 
 
 
Sklep: 4i.3.1/2010 
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme investicijski program za izgradnjo 
nizko energetskega vrtca v Oplotnici – v I. fazi. 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda (Informacije župana) 
Predsedujoči je podal informacije o delovanju občinske uprave, in sicer: 
- pripravlja se dokumentacija za prijavo na razpis za izgradnjo nizko energetskega vrtca v 

Oplotnici – 1. faza, 
- v objavi je javno zbiranje ponudb za podelitev stavbne pravice na Prihovi, 
- potekajo vse aktivnosti za asfaltiranje cest, 
- v pripravi je projekt za opremo graščine, otvoritev graščine se planira v septembru 2010. 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.40 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin, posl. sekr.                        Matjaž Orter 
 
 
 

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


	OBČINA OPLOTNICA
	Z A P I S N I K
	Sklep 4i.1.1/2010
	Sklep 4i.2.1/2009



