OBČINA OPLOTNICA
Občinska uprava
Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net

Datum: 13. 11. 2008
Ura: 17.00

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek, dne
13. 11. 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, Milan Obrul, Jurij Višnar, Tomaž
Gorenjak, Marjan Dečar, Silvo Smogavec, Franc Fideršek, Iztok Vodopivec, Jožef Hren,
Ljudmila Sevšek, Vladimir Globovnik in Viljem Skarlovnik
Opravičeno odsotni: Viljem Strnad
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Fideršek direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica
- Danijela Dovnik finančnik
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Irena Cehtl višji referent III
- Branka Potočnik Trdin - tajnica
- predstavniki političnih strank,
- predstavniki lokalnih medijev,
- občani.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta.
Sklep 9.1.1/2008
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 14 članov, 1
opravičeno odsoten.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 8. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 8. redne seje v razpravo in na glasovanje. Občinski svet je
soglasno sprejel naslednji
Sklep 9.2.1/2008
Potrdi se zapisnik 8. redne seje.

K 3. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 2. izredne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 2. izredne seje v razpravo in na glasovanje. Občinski svet je
soglasno sprejel naslednji
Sklep 9.3.1/2008
Potrdi se zapisnik 2. izredne seje.

K 4. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 9.redne seje)
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v razpravo in na glasovanje.
Sklep 9.4.1/2008
Sprejme se predlagani dnevni red.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 8. redne seje
Potrditev zapisnika 2. izredne seje
Določitev dnevnega reda 9. redne seje
Odgovori na vprašanja in pobude
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne
varnosti – druga obravnava
7. Obravnava lastništva objekta na parceli št. 108/2 k. o. Oplotnica (Kmetijska zadruga)
8. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Oplotnica za obdobje I. do VI. 2008
9. Sklep o izločitvi župana in prevzem zastopanja Občinskega sveta v zadevi razrešitve s položaja
direktorja občinske uprave iz leta 2006
10. Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije (Polletno poročilo o delovanju športne dvorane Milenij)

K 5. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Pod to točko je direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica ga. Bojana Fideršek prebrala
odgovor svetnici ge. Sevšek, ki ga je posredovala Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine,
Oplotnica in Ribiška sekcija Oplotnica.

2

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za
področje civilne zaščite in požarne varnosti – druga obravnava)
Poročilo je podala direktorica občinske uprave, ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da je
predlog odloka v prvi in drugi obravnavi sprejel tudi Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica. Zato Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlaga, da obravnava predloženo
gradivo še v drugi obravnavi in sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal Odlok v II. obravnavi v razpravo in na glasovanje.
Sklep 9.6.1/2008
Občinski svet občine Oplotnica sprejeme Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske
uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti v II. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Obravnava lastništva objekta na parceli št. 108/2 k. o. Oplotnica –
Kmetijska zadruga)
Poročilo je najprej podal predlagatelj gradiva g. Janez Gumzej, ki je za dodatno pojasnilo
prosil predsednico upravnega odbora Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica, go. Karmen
Sadek Pučnik. Povedala je, da je Kmetijska zadruga stavbo vedno vodila kot svojo lastnino.
Tudi, ko so stavbo v celoti obnavljali so brez težav pridobili vsa dovoljenja. Želi, da bi se
zadeva rešila po mirni poti.
Poročilo je podala tudi ga. Bojana Vučina. Povedala je, da je občina zemljiškoknjižna
lastnica parcelne št. 108/2S, stanovanjska stavba v izmeri 204 m2 in dvorišče 30 m2. Občina
Oplotnica je postala zemljiškoknjižna lastnica poslovnih prostorov v pritličju na podlagi
delitvenega sporazuma. Prostore v I. nadstropju zgradbe pa je občina pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Ritoznojčanom p.o. – v stečaju, kot pravnim
naslednikom KK Slov. Bistrica n. sol. o., TOZD Lastna proizvodnja in Občino Oplotnica, kot
najugodnejšim ponudnikom. Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica je pri Okrožnem sodišču v
Mariboru zoper Občino Oplotnica, dne 15. 9. 2003 vložila tožbo, zaradi ugotovitve lastninske
pravice.
Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica predlaga sklenitev sodne poravnave, s katero bi postala
izključna lastnica dela zgradbe, ki predstavlja poslovni prostor v pritličju.
Sporno nepremičnino je obravnavala tudi Komisija za premoženje, ki je sprejela naslednji
sklep:
»Člani komisije za premoženje zaradi nejasnosti primera predlagajo Občinskemu svetu
Občine Oplotnica, da odloči, ali gre v redno sodni postopek ali sklene s Kmetijsko zadrugo
sodno poravnavo.«
Sporno nepremičnino je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in sprejela naslednji
sklep:
»Na podlagi predloženih listin ni razvidno, da je v primeru vknjižbe v zemljiško knjigo v letu
1965 prišlo do pomote. Statutarno pravna komisija je mnenja naj o sporni nepremičnini odloči
sodišče.«
Nato je predsedujoči predlagal 30 minutni odmor.
Po odmoru je dal na glasovanje predlog g. Janeza Gumzeja, da se sklene sodna poravnava.
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Sklep 9.7.1/2008
Sklep ni bil sprejet. ZA so glasovali 3 svetniki.
Na glasovanje je dal sklep Statutarno pravne komisije.
Sklep 9.7.2/2008
Sklep Statutarno pravne komisije, da o sporni nepremičnini odloči sodišče je bil sprejet.

K 8. točki dnevnega reda (Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Oplotnica za obdobje
I. do VI. 2008)

Občinski svet Občine Oplotnica se je seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Oplotnica za obdobje I. do VI. 2008, ki ga je podal predsedujoči.

K 9. točki dnevnega reda (Sklep o izločitvi župana in prevzem zastopanja občinskega sveta
v zadevi razrešitve s položaja direktorja občinske uprave)
Poročilo je podala direktorica občinske uprave, ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da smo s
strani Upravnega sodišča RS, oddelek v Mariboru prejeli obvestilo, da je tožnik Matjaž Orter
vložil tožbo zoper sklep župana, zaradi razrešitve s položaja direktorja občinske uprave.
Tožnikova pooblaščenka je upravno sodišče obvestila, da je tožnik Matjaž Orter bil na
volitvah izvoljen za župana Občine Oplotnica. S tožnikovo izvolitvijo na funkcijo župana je
nastala ovira zaradi obstoja izločitvenih razlogov za opravljanje dejanj tožene stranke v
postopku. Zato sodišče v smislu 49. člena Zakona o lokalni samoupravi poziva Občinski svet
Občine Oplotnica, da odloči o izločitvi župana in prevzame zastopanje v obravnavani zadevi,
ter določi osebo, ki jo bo pooblastil za zastopanje v tej zadevi. Občinskemu svetu se predlaga,
da sprejme spodaj navedeni sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 9.9.1/2008
1. sklep: Občinski svet občine Oplotnica sprejme na podlagi 49. člena Zakona o
lokalni samoupravi sklep o izločitvi župana iz obravnavane zadeve U
292/2006.
2. sklep: Občinski svet Občine Oplotnica zaradi izločitvenih razlogov župana
sprejme sklep za zastopanje na strani tožeče stranke v zadevi U 292/2006.
3. sklep: Občinski svet Občine Oplotnica predlaga, da se za zastopanje v
omenjeni zadevi U 292/2006 pooblasti Franca Fiderška.
Sklep je bil sprejet.

K 10. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet zavoda vrtca Otona Župančiča
Slovenska Bistrica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Povedala je, da je svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica na 13. redni seji razpisal volitve predstavnikov v svet zavoda, ker je iztekel
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mandat prejšnjemu predstavniku. V skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica ima Občina Oplotnica, kot soustanoviteljica
zavoda 1 predstavnika v svetu zavoda, ki ga imenuje občinski svet.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo javnega zavoda
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica in predlagala občinskemu svetu, da v Svet
javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, imenuje Tomaža Gorenjaka,
Stanujočega, Prečna ulica 14, Oplotnica.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 9.10.1/2008
Za predstavnika Občine Oplotnica v Svetu javnega zavoda Vrtca »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica se imenuje Tomaž Gorenjak, stanujoč Prečna ulica 14, 2317
Oplotnica.

K 11. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Tomaž Gorenjak je podal pobudo za obnovo ceste v Prečni ulici, Ulici 22. maja in
Šolski ulici.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bo potrebno najprej narediti odmero cest. V kolikor se bodo
lastniki strinjali, pa se bo vključilo v proračun.
Gospod Jože Hren je podal naslednja vprašanja:
- kako je z vračilom vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in
- kaj je z deponijo na relaciji: Ugovec – Slovenska Bistrica.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se trenutno pripravlja seznam upravičencev do vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Denar pa bomo začeli vračati predvidoma
februarja prihodnjega leta.
Gospod Vladimir Globovnik je podal naslednja vprašanja, ki mu jih je posredoval g. Stanislav
Štefane, na katere želi imeti pisni odgovor:
- kakšna dejavnost se bo odvijala v bivši jedilnici?
- zakaj občan tudi na najbolj preprosta vprašanja, ki zadevajo kvaliteto njegovega življenja
in bližnje okolice ne more dobiti odgovora?
- zakaj občina – uprava ni pripravljena takih problemov reševati s pravočasnim in
korektnim dialogom ter obveščanjem?
- kateri genijalec je dal pobudo, da se revitalizira objekt, ki ni v občinski lasti, ni
arhitekturni in ne zgodovinski spomenik, je pa potencialna črna točka na cestni povezavi?
- ali se adaptacija in z njo povezane dejavnosti odvijajo v skladu z veljavno zakonodajo?
Predsedujoči mu je odgovoril, da je z g. Štefanejem že dogovorjen sestanek na Občini
Oplotnica.
Gospod Viljem Skarlovnik je prosil, da se mu pisno odgovori na vse njegove pobude, ki jih
je postavil na sejah občinskega sveta v zadnjih dveh letih, ker še do danes ni dobil odgovora.
Predsedujoči mu je povedal, da bo dobil pisne odgovore na vsa vprašanja in pobude in tudi
vso dokumentacijo iz katere bo razvidno, da je občinska uprava pridobivala podatke za
njegove pobude.
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Gospod Janez Gumzej je podal pobudo za ureditev ceste in javne razsvetljave v Raskovcu ter
ureditev plazu na Straži pri Oplotnici.
Predsedujoči mu je odgovoril, da občinska uprava pridobiva ponudbe za sanacijo plazu,
vendar so predrage, zato iščejo drugo rešitev.
Gospa Ljudmila Sevšek je podala naslednje pobude:
- da se postavi tabla za Oplotnico na izvozu iz avtoceste;
- kako je s tablo z napisom »Ugovec« v Ugovcu;
- občinska uprava naj pripravi odlok o Partovcu, da se bo vedelo, kdo bo upravljal z vodo, s
potko, saj bodo tako lažje delali;
- ureditev javne razsvetljave ob vinsko turistični cesti Gorica – Brezje pri Oplotnici;
- kako daleč je z izgradnjo širokopasovnega interneta;
Predsedujoči je odgovoril, da se s postavitvijo table na avtocesti občinska uprava ukvarja že
več let. Na direkciji za ceste pa nam postavitve table še niso odobrili. V Ugovcu so tablo z
napisom Ugovec samovoljno prestavili, zato smo zahtevali, da se postavi na prejšnjo mesto.
Občina Oplotnica se bo prijavila, dne 14. 11. 2008 na razpis za izgradnjo odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

K 12.točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je občinskemu svetu predlagal sklep o brezplačnem koriščenju VŠD Milenij v
zimskem času. Sprejeli so naslednji sklep:
Sklep 9.12.1/2008
Občina Oplotnica bo v zimskih mesecih svojim občanom zagotovila možnost brezplačne
rekreacije v večnamenski športni dvorani Milenij, in sicer
-

vsak ponedeljek med 18. in 19. uro, košarka in namizni tenis in
vsako sredo med 17. in 18. uro, badminton ali namizni tenis

Pričetek rekreacije bo v ponedeljek, 17. 11. 2008, ob 18. uri.
Seja se je zaključila ob 18.30 uri.

Zapisnik pripravila
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter

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