OBČINA OPLOTNICA
Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
Datum: 29. 3. 2012
Ura: 17.00

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek,
dne 29. 3. 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
Gošnjak, Damjan Kvas, Janez Gumzej, Tomaţ Gorenjak, Domen Višič, Marjan Sadek, Jurij
Višnar, Maksimilijan Lešnik in Ivan Breznik.
Opravičeno odsoten: Vladimir Globovnik.

Ostali prisotni:
- Matjaţ Orter ţupan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina svetovalec III
- Irena Cehtl višji referent
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka
- Danijela Dovnik računovodkinja
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 14 svetnikov.
Sklep 8.1.1/2012
Občinski svet je sklepčen.
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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.
Sklep 8.2.1/2012
Zapisnik 7. redne seje se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 8. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 8. redne seje in povedal, da je v 7. točki dnevnega reda
(Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012) narobe zapisano »I. obravnava«. Pravilno
je, da se na koncu napiše »sprejem«.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red s spremembo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 8.3.1/2012
Sprejme se dnevni red s predlagano spremembo 8. redne seje.

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 Odloka o spremembah Odloka o organizaciji Občinske uprava Občine
Oplotnica – II. obravnava
6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov –
II. obravnava
7. Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2012 – I. obravnava
8. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino
parc. št. 3125/2 k. o. Oplotnica
9. Seznanitev z aktivnostmi komisije za pripravo razpisa za izvedbo optimalne
konstrukcije in izgradnje objekta in distribucije sistema ogrevanja na biomaso
10. Predlog za odpis terjatev
11. Informacije
12. Vprašanja in pobude

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da je bilo nekaj odgovorov podanih ţe na prejšnji seji.
Ogled plazu na Straţi pri Oplotnici se je opravil, sedaj pa se bo v čim krajšem času pristopilo
k sanaciji plazu.
K 5. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji Občinske
uprave Občine Oplotnica – II. obravnava)

2

Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji 7. redni seji
obravnaval predlog Odloka o organizaciji Občinske uprave Občine Oplotnica v I. obravnavi.
Na predlog sprememb ni bilo pripomb in ni bil vloţen amandma. Občinskemu svetu
predlagamo, da predlog odloka o spremembah sprejme v predlagani obliki.
Predsedujoči je dal predlog odloka na glasovanje.

Odlok: 11.8/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah Odloka o organizaciji
Občinske uprave Občine Oplotnica v predloženem besedilu, v II. obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in imenovanju
vaških odborov – II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Občinski svet Občine Oplotnica je na 7. redni seji
obravnaval predlog odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov v
I. obravnavi. Na predlog sprememb ni bilo pripomb in predlogov, zato predlagamo
občinskemu svetu, da predlog odloka o spremembi sprejme v predlagani obliki.
Predsedujoči je dal predlog odloka na glasovanje.

Odlok: 12.8/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in
imenovanju vaških odborov, v II. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012 – sprejem)
Predsedujoči je povedal, da so upoštevali 10 dnevni rok in tudi tri dni prej ni bilo vloţenih
amadmajev.
Občinska uprava je predlagala dva amandmaja, ki sta skladna. Predstavil je oba amandmaja.
1. V letni načrt pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoţenja občine se vključi
menjava stanovanja na Grajski cesti 23, Oplotnica za stanovanje na Prešernovi cesti
23, Oplotnica. Razlika v vrednosti stanovanj v višini 5.692,00 EUR je prihodek
občine, poveča se postavka 720001 prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj.
Povečajo se sredstva na proračunski postavki zimska sluţba 00438 – konto 402599 v
višini 5.692,00 EUR.
2. Povečajo se sredstva na proračunski postavki
45300 – delovanje društev in aktivov, konto 412000 – tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam, za 3.000,00 EUR , in znašajo 6.000,00 EUR;
povečajo se sredstva na proračunski postavki
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32000 – Gasilsko društvo Oplotnica, konto 431500 – investicijski transferi drugim
izvajalcem javnih sluţb, ki niso posredni proračunski uporabniki, za 8.000,00 EUR, in
znašajo 18.000,00 EUR;
zmanjšajo se sredstva na proračunski postavki
92300 – prevozi otrok, konto 411900 – regresiranje prevozov v šolo, za 11.000,00
EUR, in znašajo 133.710,00 EUR.
Preimenuje se proračunska postavka 11113 – plača JD kulturna dediščina 2012, v
plača JD 2012 razvoj podeţelja.
Nato je predlagal, da glasujejo za amandmaja v kompletu in dal predlog na glasovanje.
Sklep 8.7.1/2012
Soglasno so sprejeli sklep, da se glasuje v paketu za oba amandmaja.
Predlagana amandmaja je dal na glasovanje.
Sklep 8.7.2/2012
Soglasno so sprejeli oba amandmaja.
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.
Odlok 13.8./2012
1. Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica za
leto 2012.
2. Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni načrt pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2012.
3. Občinski svet Občine Oplotnica sprejme kadrovski načrt za leto 2012 in 2013.

K 8. točki dnevnega reda (Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
za nepremičnino parc. št. 3125/2 k. o. Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Zemljišče s parc. št. 3125/2 je opredeljeno kot javno
dobro brez vknjiţene pravice imetnika uporabe, to pomeni, da z njim ne more nihče
razpolagati, saj nima lastnika. Zato mora Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu
zemljišču odvzela status javnega dobra. Predmetnemu zemljišču je potrebno ukiniti status
javnega dobra, da nepremičnina postane last Občine Oplotnica in je tako moţno razpolaganje
z nepremičnino. Predmetno nepremičnino bo občina nato zamenjala za parc. tš. 3134/1 k. o.
Oplotnica.
Občinskemu svetu predlagamo, da predloţeno gradivo obravnava, o njem razpravlja in
sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 8.8.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, s katerim se ukine status zemljišča javno
dobro za nepremičnino parc. št. 3125/2 k. o. Oplotnica.
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SKLEP
1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 3125/2 k.o. Oplotnica
2. Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Gospa Bojana Vučina je predlagala, da občinski svet obravnava še planirano prodajo
zemljišča na parc. št. 3026/8, k.o. Oplotnica v izmeri 169 m2, ki ga ima planiranega tudi v
proračunu za leto 2012. Navedeno zemljišče je opredeljeno kot javno dobro brez vknjiţene
pravice imetnika uporabe, to pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj nima
lastnika, zato mora v tem primeru Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu
zemljišču odvzela status javnega dobra.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog obravnava, o njem razpravlja in sprejme
predlagani sklep.
Sklep št. 8.8.2/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, s katerim se ukine status zemljišča javno
dobro za nepremičnino parc. št. 3026/8 k. o. Oplotnica.

SKLEP
1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 3026/8 k.o. Oplotnica
2. Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Oplotnica.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi.

K 9. točki dnevnega reda (Seznanitev z aktivnostmi Komisije za pripravo razpisa za izvedbo
optimalne konstrukcije in izgradnje objekta in distribucije sistema ogrevanja na biomaso)
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da smo v letu 2009 sprejeli sklep o imenovanju
Komisije za pripravo razpisa za izvedbo optimalne konstrukcije in izgradnje objekta in
distribucije sistema ogrevanja na biomaso. Glede na današnjo krizo smo se odločili, da to
sedaj realiziramo oziroma določimo rok, do kdaj se aktivnosti izvedejo in tako pridemo do
čim cenejšega ogrevanja.
Poročilo je podal tudi predsednik komisije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je v komisiji še
pet članov, in sicer: Leopold Klančnik, Joţe Hren, Damjan Kvas, Joţe Strnad in Jurij Višnar.
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Komisija se ukvarja z določitvijo lokacije ogrevanja na lesno biomaso, saj brez nje ne morejo
izvesti javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika. Predlagana je bila lokacija na
severni strani športne dvorane Milenij, ker pa naj bi tu zgradili tudi dom za starejše občane,
ideja ni najbolj dobra. S projektantom so našli novo lokacijo, pri obstoječi kotlovnici osnovne
šole Oplotnica. Objekt bi bil vkopan v zemljo. Drugih lokacij, ki bi bile v lasti občine ni na
razpolago. Na ogrevanje na lesno biomaso bi se lahko priklopili naslednji objekti: osnovna
šola Oplotnica, VŠD Milenij, Vrtec Oplotnica, poslovni objekt Mercator, zdravstveni dom,
pošta in dva večstanovanjska objekta pri osnovni šoli.
Komisija predlaga, da občinska uprava pristopi k izgradnji kotlovnice za lesno biomaso ali
poišče investitorja za izgradnjo kotlovnice ali predlagajo druge rešitve.
Predsedujoči je odprl razpravo.
K razpravi se je prijavil g. Ivan Breznik, ki je predlagal, da bi h kotlovnici vgradili še
elektrarno. Tako bi kotlovnica zraven ogrevanja omogočala še cenejše oskrbovanje z
električno energijo.
K razpravi se je prijavil g. Marjan Sadek, ki je predlagal, da bi razmislili o boljši lokaciji, saj
bo dovoz materiala pri šoli teţaven. Meni, da bi jo morali zgraditi izven središča Oplotnice.
Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal, da občinski svet glasuje o sklepu, da komisija
nadaljuje z delom in do prihodnje seje pripravi vso potrebno dokumentacijo, da bodo lahko še
letos objavili javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za izgradnjo kotlovnico.

Sklep 8.9.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme sklep, da Komisija za pripravo
razpisa za izvedbo optimalne konstrukcije in izgradnje objekta in distribucije sistema
ogrevanja na biomaso nadaljuje s svojim delom in do prihodnje seje pripravi vso
potrebno dokumentacijo, da bodo lahko še letos objavili javni razpis za izbiro
najugodnejšega izvajalca za izgradnjo kotlovnico.

K 10. točki dnevnega reda (Predlog za odpis terjatev)
Poročilo je podal predsedujoči. Predlog o odpisu terjatev za Košarkarski klub Oplotnica, ki je
bil pred leti zelo aktiven je obravnavala tudi Komisija za premoţenje. Občinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 8.10.1/2012
Občinski svet soglasno sprejme predlagani sklep.
Odpiše se terjatev, ki izvira iz preteklih let in je neiztožljiva:
1. Terjatev – konto 085 – druge dolgoročne terjatve iz poslovanja,
Stranka 1375 – Košarkarski klub Oplotnica, znesek 939,15 EUR.
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K 11. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
vse občanke in občane Občine Oplotnica, ki so priklopljeni na komunalni vodovod
obvešča, da varčujejo s pitno vodo, saj smo zaradi suše nekje na polovici zmogljivosti.
Problemi s sušo so v celi Sloveniji in tudi na ostalih vodnih virih v občini imajo
podobne teţave,
naslednji teden bo Občina Oplotnica zagotovila še dodatni vir vode, da bi s tem
preprečili pomanjkanje vode,
danes ob 18. uri je v graščini otvoritev razstave pirhov s kratkim kulturnim
programom,
jutri ob 16. uri je v večnamenskem prostoru na Prihovi prireditev POZDRAV
POMLADI IN MOJI MAMI, ki jo organizira Osnovna šola Prihova.

K 12. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Maksimilijan Lešnik je predlagal, da občinska uprava do naslednje seje pripravi vse
aktivnosti glede izgradnje doma za starejše občane. Predlaga, da k omenjeni zadevi
pristopimo hitreje, saj se prepočasi odvija.
Gospod Franc Fideršek je predlagal, da se na gozdni cesti v Partovcu, kjer je Komisija za
okolje in prostor Občine Oplotnica sodelovala v akciji Očistimo Slovenijo, postavi rampa. S
tem bi preprečili odlaganje odpadkov v gozdu. Ključ za odpiranje rampe pa bi prejeli vsi
lastniki zemljišč.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bo občinska uprava proučila moţnosti in izvedla postopek.
Gospod Janez Gošnjak je predlagal, da se vzporedno s cesto Ugovec – Oplotnica uredi stara
pešpot, ki so jo ljudje včasih uporabljali in je v večini v javnem dobru. S tem bi omogočili
peščem in drugih pohodnikom varnejšo pot.
Predsedujoči je odgovoril, da bo občinska uprava preverila kaj se da narediti za ureditev
pešpoti proti Ugovcu.
Gospod Marjan Sadek je vprašal, kako daleč so projekti za ureditev ceste v Brezju pri
Oplotnici. Prav tako je podal pobudo za postavitev označb pri izvozu ceste pri TUŠ-u, da
bodo vozniki videli, kako se morajo pravilno vključiti v promet.
Gospa Bojana Vučina je odgovorila, da je projekt za ureditev ceste Brezje – Zlakova v
izdelavi in bo vsak čas narejen.
Predsedujoči je povedal, da bo občinska uprava preverila, kdo je pristojen za označbe na cesti
pri Tušu in posredovala predlagano pobudo.
Seja se je zaključila ob 18. uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Ţupan Občine Oplotnica
Matjaţ Orter
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