OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
Datum: 3. 7. 2008
Ura: 17.00
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek, dne
3. 7. 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, Leopold Klančnik, Janez Gumzej, Viljem Strnad, Jurij Višnar, Tomaž
Gorenjak, Marjan Dečar, Silvo Smogavec, Franc Fideršek, Iztok Vodopivec, Jožef Hren,
Ljudmila Sevšek in Milan Obrul.
Opravičeno odsotni: Viljem Skarlovnik in Vladimir Globovnik.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Fideršek tajnik Občine Oplotnica
- Danijela Dovnik finančnik
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Irena Cehtl višji referent III
- Ivana Leskovar Vrtec Slovenska Bistrica
- Jerneja Zorko Komunala Slovenska Bistrica
- Božidar Rezar komunalno – cestni inšpektor inšpektor
- Branka Potočnik Trdin - tajnica
- predstavniki političnih strank,
- predstavniki lokalnih medijev.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta.
Sklep 8.1.1/2008
Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 13 članov, 2 opravičeno in nihče
neopravičeno odsoten.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 7. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 7. redne seje v razpravo in na glasovanje. Po končani obravnavi
je občinski svet soglasno sprejel.
Sklep 8.2.1/2008
Potrdi se zapisnik 8. redne seje.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 8.redne seje)
Predsedujoči je predlagal, da se 12. točka dnevnega reda (Predlog povišanja cen programov
vrtca) prestavi na 5. točko dnevnega reda. 5. točka dnevnega reda (Predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica – druga obravnava) pa postane 12. točka dnevnega reda.
Predlagal je tudi da se v 9. točki dnevnega reda (Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah
začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slov. Bistrica in mesto Slov.
Bistrica – I. obravnava) in v 10. točki dnevnega reda (Odlok o podelitvi koncesije za
opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica – I. obravnava) združita I. in
II. obravnava.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red z dopolnitvijo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 8.3.1/2008
Sprejme se dnevni red z dopolnitvijo:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 8. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Predlog povišanja cen programov vrtca
6. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini
Oplotnica – druga obravnava
7. Odlok o zaključnem računu za leto 2006 – II. obravnava
8. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – I. obravnava
9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za
centralna naselja v Občini Slov. Bistrica in mesto Slov. Bistrica – I. in II. obravnava
10. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine
Oplotnica- I. in II. obravnava
11. Sklep o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
na območju Občine Oplotnica
12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – druga obravnava
13. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Slov. Bistrica
14. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
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15. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta – celovito urejanje porečja
Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja
odpadne vode
16. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta – celovito urejanje porečja
Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju
Dravinja
17. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta – celovito urejanje porečja
Dravinje – izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slov. Bistrica
18. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata
19. Financiranje dodatnih storitev v javnih socialno varstvenih zavodih
20. Razrešitev in imenovanje članice v komisijo za priznanje in odlikovanja
21. Vprašanja in pobude
22. Informacije

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da je bilo gradivu priložen odgovor, glede rekonstrukcije
vodovodnega cevovoda v zgornjem delu naselja Gorice pri Oplotnici

K 5. točki dnevnega reda (Predlog povišanja cen programov vrtca)
Poročilo je podala ravnateljica vrtca ga. Ivana Leskovar.
Predsedujoči je predlagal, da se 6. člen sklepa o cenah programov vrtca v Občini Oplotnica
dopolni z naslednjim stavkom:
»Stroški enote vrtca Oplotnica se vodijo ločeno. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni
za nakup opreme v enoti vrtca Oplotnica«.
Poročilo je podal tudi predsednik komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold
Klančnik.
Predsedujoči je dal predlog sklepa z dopolnitvijo na glasovanje.
Sklep 8.5.1/2008
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.
1. člen
CENE PROGRAMOV znašajo
VRSTA PROGRAMA
1. DNEVNI PROGRAM ( 6 do 9 ur)
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Kombinirani oddelek (1 do 6 let)
Oddelek 3 – 4 leta
Oddelek s posebnimi potrebami

CENA PROGRAMA V EUR
388,75
289,05
310,08
310,08
763,78
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2. POLDNEVNI PROGRAM ( 4 do 6 ur)
brez prehrane
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Kombinirani oddelek (1 do 6 let) in oddelek 3 – 4 leta
3. KRAJŠI PROGRAM (3-6 let, brez prehrane)

262,97
204,90
241,93
104,73

2. člen
CENE PREHRANE znašajo
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
SKUPAJ

Dnevno EUR
0,70
0,48
1,63
2,81

Mesečno EUR
15,40
10,56
35,86
61,82

3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo STROŠKI ŽIVIL v višini
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
SKUPAJ

Dnevno EUR
0,25
0,17
0,59
1,01
4. člen

Starši otrok, ki so vpisani v vrtec v občini Oplotnica ter ostale vrtce po Sloveniji in v
počitniških mesecih (julij, avgust) ne obiskujejo vrtca, plačajo 30% prispevka določenega na
osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 44/96 in naslednje
spremembe).
5. člen
Prav tako lahko starši enkrat letno uveljavljajo oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni oziroma
poškodbe otroka. Starši lahko uveljavljajo 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 izda odločbo o
oprostitvi plačila.
6. člen
Cene programov vrtca se odslej usklajujejo enkrat letno v skladu z objavljeno letno stopnjo
življenjskih stroškov, ki veljajo naslednji mesec po objavi v uradnem listu brez odločanja na
Občinskem svetu.
Stroški enote vrtca Oplotnica se vodijo ločeno. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za
nakup opreme v enoti vrtca Oplotnica.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01.06.2008 dalje.
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K 6. točki dnevnega reda (Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
vode v občini Oplotnica – druga obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina, ki je predstavila predlagane amandmaje. Predstavila je
spremembe v 3., 9., 11., 12., 23. in 33. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Oplotnica.
Poročilo o programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter
grezničnih gošč v Občini Oplotnici je podala ga. Jerneja Zorko iz Komunale Slovenska
Bistrica.
Poročilo je podal tudi predsednik komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek, ki je
povedal, da je predlagani odlok komisija pregledala in da ga komisija podpira.
Predsedujoči je predlagal, da se za predlagane amandmaje glasuje v paketu.
Sklep 8.6.1/2008
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči je dal Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
v Občini Oplotnica s sprejetimi amandmaji na glasovanje.
Odlok: 007.8/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Oplotnica v II. obravnavi z vsemi sprejetimi
amandmaji.

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu za leto 2006 – II. obravnava)
Poročilo je podal predsedujoči in nato dal predlagani odlok v II. obravnavi na glasovanje.
Odlok: 006.8/2008
Občinski svet občine Oplotnica sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2006 v II. obravnavi.

K 8. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za
področje Civilne zaščite in požarne varnosti)
Poročilo je podala ga. Bojana Fideršek, ki je povedala, da sta Občina Slovenska Bistrica in
Občina Oplotnica že sedaj imeli sklenjeno Pogodbo o opravljanju strokovnih nalog varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami za Občino Oplotnica, vendar takšna ureditev ni
omogočala pravne podlage za sofinanciranje s strani države. Zato se Občinskemu svetu
predlaga, da predlagani odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje
civilne zaščite in požarne varnosti obravnava in sprejme.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje.
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Sklep 8.8.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske
uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti v I. obravnavi.
K 9. točki dnevnega reda (Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slov. Bistrica in mesto Slov. Bistrica – I. in
II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina, ki je povedala, da ima Občina Oplotnica investitorja za
gradnjo doma za starostnike, v katerem bo prostora za 120 oskrbovancev.
V prostorskem planu Občine Oplotnica je zemljišče opredeljeno kot območje športno
rekreacijskih in zelenih površin; območje za šport in rekreacijo. Območje namenske rabe je
potrebno dopolniti, da bo na tem območju možna gradnja stanovanjskih stavb za posebne
namene.
Odloku o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v
občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/1993, 18/2005)
je potrebno v 36. členu v točki H za besedo »programi« dodati besedo« in gradnjo
stanovanjskih stavb za posebne namene«.
Poročilo je podal tudi predsednik komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek, ki je
povedal, da je komisija obravnavala predlog sprememb in dopolnitev odloka o začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska
Bistrica in ga tudi potrdila.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje. Po končani obravnavi je
občinski svet soglasno sprejel naslednji
odlok: 008.8/2008
Občinski svet občine Oplotnica sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v občini Slov. Bistrica in mesto Slov. Bistrica v
I. in v II. obravnavi

K 10. točki dnevnega reda (Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
na območju Občine Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Povedala je, da so navedeni odlok v enakem besedilu
sprejeli vsi občinski sveti soustanoviteljev javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica. Na
podlagi sprejetega odloka, se Občina Oplotnica izloči iz javnega zavoda Lekarna Slovenska
Bistrica.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje.
Odlok: 009.8/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica v I. in v II. obravnavi.
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K 11. točki dnevnega reda (Sklep o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Občinski sveti vseh občin ustanoviteljic javnega zavoda
Lekarna Slovenska Bistrica so na svojih sejah obravnavali in sprejeli Odlok o izločitvi
organizacijske enota Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o
prenehanju soustanoviteljstva.
Koncesija se podeli z odločbo občinskega organa. Medsebojna razmerja v zvezi z
opravljanjem lekarniške dejavnosti pa uredita občina in lekarna s koncesijsko pogodbo.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. Po končani obravnavi je
občinski svet soglasno sprejel naslednji
Sklep 8.11.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica soglaša z izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev
koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica. Za
izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti na območju Občine Oplotnica župan imenuje strokovno komisijo.
K 12. točki dnevnega reda (Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – druga obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl, ki je povedala, da je bil čistopis odloka iz I. obravnave
posredovan v II. obravnavo občinskim svetom občin ustanoviteljic. Občinski svet Občine
Slovenska Bistrica ga je obravnaval in sprejel v II. obravnavi, dne 26. 5. 2008 v predloženem
besedilu.
Predsedujoči je dal odlok v II. obravnavi na glasovanje.
Sklep 8.12.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v II. obravnavi.

K 13. točki dnevnega reda (Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda lekarna Slov.
Bistrica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Septembra poteče mandat dosedanji direktorici Justini
Lešnjak, zato je svet javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica na predlog razpisne komisije
sprejel sklep, da se za direktorja imenuje kandidat Branko Gajšek iz Slovenske Bistrice, ki v
celoti izpolnjuje vse predpisane pogoje, za mandatno dobo 4 leta.
Sklep 8.13.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k imenovanju kandidata Branka Gajška
za direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica.
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K 14. točki dnevnega reda (Ukinitev statusa javnega dobra)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina in predsednik komisija za okolje in prostor g. Franc
Fideršek.
Zemljišča navedena v sklepu so opredeljena kot javno dobro brez vknjižene pravice imetnika
uporabe, to pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj nima lastnika in mora v tem
primeru Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu zemljišču odvzela status
javnega dobra.
V kolikor bo občinski svet Občine Oplotnica sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra na
navedenih zemljiščih, bo potrebno izvesti tudi parcelacijo teh zemljišč in na podlagi Letnega
programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v letu 2008 urediti
zamenjavo teh zemljišč z občani, ki so navedeni v Odloku proračuna za leto 2008.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 8.14.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, s katerim se ukine status javnega dobra
na nepremičninah parc. št. 1205/2 k.o. Zg. Grušovje – pot v izmeri 312 m2 pripisano pri
vložku št. 574, parc. št. 532/2 k.o. Zlogona gora – pot v izmeri 982 m2 pripisano pri
vložku št. 198, parc. št. 3125 k.o. Oplotnica – cesta v izmeri 1690 m2, 2980 – pot v izmeri
2875 m2, 3021 – pot v izmeri 252 m2, 3022- pot v izmeri 583 m2, 3026/1 – pot v izmeri
1965 m2 pripisane pri vložku 1592.

K 15. točki dnevnega reda (Dokument identifikacije investicijskega projekta – Celovito
urejanje porečja Dravinje – Izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in
čiščenja odpadne vode)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Navedeni dokument je obravnavala tudi komisija za
okolje in prostor in predlaga občinskemu svetu potrditev predlaganega sklepa.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 8.15.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta – Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja komunalne infrastrukture za
zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode.

K 16. točki dnevnega reda (Dokument identifikacije investicijskega projekta – Celovito
urejanje porečja Dravinje – Izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v
porečju Dravinje)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Navedeni dokument je obravnavala tudi komisija za
okolje in prostor in predlaga občinskemu svetu potrditev predlaganega sklepa.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje.
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Sklep 8.16.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta – Celovito urejanje porečja Dravinje, Vodo oskrba na območju Dravinje /
Izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje.

K 17. točki dnevnega reda (Dokument identifikacije investicijskega projekta – Celovito
urejanje porečja Dravinje – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slov. Bistrica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Navedeni dokument je obravnavala tudi komisija za
okolje in prostor in predlaga občinskemu svetu potrditev predlaganega sklepa.
Sklep 8.17.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta – Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki
II. Reda Slovenska Bistrica.

K 18. točki dnevnega reda (Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata)
Poročilo je podal g. Božidar Rezar, ki je povedal, da medobčinski inšpektorat izvaja nadzor
na osnovi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in na osnovi Zakona o varnosti v cestnem
prometu. Najpogosteje vrši nadzor nad občinskimi cestami, nad ločenim zbiranjem in
ravnanjem s komunalnimi odpadki, odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, spoštovanjem odlokov o plakatiranju, nad predpisi, ki urejajo zunanji videz
mest, vzdrževanje zelenih površin, objektov in naprav ter okolice zgradb, nad vodenjem in
pobiranjem turistične takse in nad drugimi občinskimi predpisi.
V poročevalskem obdobju so bili v medobčinskem inšpektoratu zaposleni: komunalno cestna
inšpektorica, komunalno – cestni inšpektor in komunalni nadzornik, ki so nadzorstvo izvajali
v obliki rednih in izrednih pregledov, kontrolnih inšpekcijskih pregledov in
koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo.
Predsedujoči je dal poročilo inšpektorja v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 8.18.1/2008
Občinski svet sprejme poročilo o delu medobčinskega inšpektorata Občine Oplotnica,
Slovenske Konjice in Šentjur za leto 2007.

K 19. točki dnevnega reda (Financiranje dodatnih storitev v javnih socialnovarstvenih
zavodih)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl, ki je povedala, da je trenutno 12 občanov Občine Oplotnica
nameščenih v socialno varstvene zavode. Od tega je 1 občan plačila v celoti oproščen, 9
občanov delno oproščenih in 2 občana doplačujejo oskrbnino v celoti zavezanci.
Občanom za katere Občina Oplotnica v skladu z zakonodajo doplačuje ali v celoti plačujejo
oskrbnino zaračunavajo dietno prehrano in malico, ostale storitve pa bi stanovalci morali
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plačevati iz sredstev žepnine. Vse to pa jih postavlja v neenak položaj do drugih stanovalcev
in zelo osiromaši njihova majhna sredstva, iz katerih tudi plačujejo dodatno zdravstveno
zavarovanje.
Predsedujoči je dal Predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 8.19.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje, da se stroški dodatnih storitev, kot so
spremstvo na zdravniške specialistične preglede, odvajalna sredstva, dietna prehrana in
malica, za občane, ki jim Občina Oplotnica v celoti oziroma delno plačuje stroški
institucionalnega varstva na osnovi pisne vloge doma nakažejo iz sredstev občinskega
proračuna, vendar največ do 100,00 € letno na enega varovanca.

K 20. točki dnevnega reda (Razrešitev in imenovanje članice v komisijo za priznanje in
odlikovanje)
Poročilo je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Povedal je, da je ga. Adela Korošec, dne 12. 5. 2008, podala pisno izjavo, da izstopi
iz Komisije za priznanja in odlikovanja. Komisija je pisno odpoved obravnavala na svoji seji
in predlagala v komisijo novo članico, go. Ivanko Hojnik, Pobrež 21, 3210 Slovenske
Konjice. Občinska uprava Občine Oplotnica pa je njeno privolitev tudi telefonsko preverila.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 8.20.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o razrešitvi članice Adele Korošec iz
komisije za priznanje in odlikovanje in v komisijo imenuje novo članico Ivanko Hojnik.

K 21. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Leopold Klančnik je podal naslednje pobude:
- občina naj izkoristi vse možnosti javnega obveščanja, da se lastnike psov opozori oziroma
prosi, da jih v skladu z zakonom vodijo na sprehode z nagobčniki ali povodci, da ne bodo
vznemirjali občanov in otrok,
- zagotovi naj se javni red in mir po 22. uri v gostinskih lokalih. Problem je predvsem v
Čadramu. Lastnike naj občina z dopisom opozori, da upoštevajo delovni čas, da ne kalijo
javnega mira.
- vprašanje, zakaj v vročih dneh na pokopališču Čadram ni vode.
Predsedujoči je odgovoril, da je bil s strani Komunale že obveščen, da v popoldanskem času
prihaja do nekontroliranega odvzema vode. Pričakuje tudi pisno obvestilo iz Komunale, ki ga
bo posredoval Gasilskemu društvu Oplotnica.
Gospod Jože Hren je podal naslednja vprašanja:
- zakaj še ni sredinskih črt na cesti Oplotnica – Tepanje
- kdaj se bo asfaltirala cesta v Ugovcu, pri Kmetarju.
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Predsedujoči mu je odgovoril, da so si cesto Oplotnica – Tepanje ogledali strokovnjaki, ki so
predlagali, da je boljše, da ostane cesta brez narisanih črt, saj bi lahko povzročile utesnjenost
na takšni širini ceste.
Glede ceste v Ugovcu pa je povedal, da so si cesto že ogledali in v kratkem pričakujejo
predračune za asfaltiranje tega dela cestišča.
Gospa Ljudmila Sevšek je podala naslednje pobude:
- postavitev table – kažipot za Malahorno in Gorico,
- odstranitev ribiške koče iz pred graščine v Oplotnici,
- društva, ki uporabljajo prostore graščine se naj opozori, da popazijo na njo in da vsako
društvo pospravi za seboj, da je graščina vedno v urejenem stanju, saj jo obiskujejo turisti.
- občina bi morala imeti ključe od vseh prostorov graščine, da bi si jih lahko turisti ogledali,
- predlaga, da se skličejo vsa društva, ki uporabljajo prostore graščine na sestanek, kjer bi se
dogovorili o čiščenju le te,
- obnova kužnega znamenja pri Osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica,
- ureditev ceste Gorica – Brezje na mostu.
Predsedujoči je odgovoril, da bodo opravili terenski ogled, da se ugotovi kje manjkajo
krajevne table in jih bodo čim prej nadomestili z novimi.
Glede urejanja graščine je predsedujoči povedal, da se bodo obveznosti društev, ki koristijo
prostore graščine, uredile s pogodbami.
Gospod Franc Fideršek je podal pobudo za ureditev ceste Oplotnica – Slovenske Konjice, in
sicer prednostno od nekdanjega »disco Šeri«. Predlagal je, da se župana obeh občin
dogovorita za ureditev omenjene ceste.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bo skupaj z županom Slovenskih Konjic posredoval vlogo
za ureditev cestišča na Direkcijo za ceste Republike Slovenije.

K 22.točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je povedal, da potekajo aktivnosti, glede izgradnje doma za starejše. Pričetke
gradnje je predviden v maju 2009 in končanje v letu dni.
Seja se je zaključila ob 18.55 uri.

Zapisnik pripravila
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter

Bojana FIDERŠEK, dipl.upr.org.
TAJNIK
OBČINE OPLOTNICA
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