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OBČINA OPLOTNICA 

 

O b č i n s k i  s v e t 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina@oplotnica.si  

Datum: 7. 3. 2017 

Ura:     17.00 

 

Z A P I S N I K 

 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v torek, dne 

7. 3. 2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Oplotnica. 

 

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: 

Fideršek Franc, Leskovar Alojz, Mlakar Stanislav, Pečar Gašper, Pitrof Slavko, Prosenak 

Marjan, Višič Alojz, Višič Domen, Volčič Stanislav, Matjaž Juhart, Benjamin Slatinek, 

Damjan Kvas, Sadek Marijan, Kamenik Jurij in Dečar Marjan. 

 

Ostali prisotni: 

- Matjaž Orter        -           župan Občine Oplotnica 

- Davor Leskovar     - direktor občinske uprave 

- Bojana Vučina   -  višja svetovalka za okolje in prostor 

- Danijela Dovnik  - višja svetovalka za računovodstvo 

- Irena Cehtl   -           svetovalka za družbene in društvene dejavnosti 

- Branka Potočnik Trdin  -   strokovna sodelavka VI za splošne zadeve 

- Maks Hohler   -  predsednik Nadzornega odbora Občine Oplotnica 

- predstavniki političnih strank 

- predstavniki lokalnih medijev 

 

 

K 1. točki dnevnega reda (Ugotovitev sklepčnosti) 

Predsedujoči je pozdravil prisotne in preveril sklepčnost občinskega sveta. Na seji so bili 

prisotni vsi svetniki. 

 

Sklep 11.1.1/2017 

Občinski svet je sklepčen.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 10. redne seje) 

Predsedujoči je dal zapisnik 10. redne seje v razpravo.  

 

 

mailto:obcina@oplotnica.si
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K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je opozoril, da se na strani 13 v njegovi razpravi 

pravilno zapiše tretji stavek, in sicer: »Županu sem to omenil že takrat, ko je bil razpis za 

direktorja, da se bodo te zadeve vodile v okviru občine in se ne bodo iskali zunanji izvajalci«. 

Na strani 15 se v njegovi razpravi pravilno zapiše predzadnji stavek, in sicer: »To je zelo velik 

denar, za katerega bi občina lahko naredila 8 do 10 km cest, lahko bi zgradili knjižnico in 

športno igrišče ter kapelico na pokopališču«.  

 

K razpravi se je prijavil g. Marijan Sadek, ki je predlagal, da se pri zadnji točki dnevnega reda 

zapiše njegovo vprašanje in odgovor glede javnega reda in miru. 

Predsedujoči mu je pojasnil, da se bo v zapisnik vnesla njegova razprava po magnetogramu: 

 

»K razpravi se je prijavil g. Marijan Sadek, ki je povedal, da smo pred leti imeli v Občini 

Oplotnica kar dosti primerov, da so se pritoževali nad igranjem harmonike v popoldanskem 

času ali trobento ali puščanje muzike na glas. Zanima ga, ali je to kršitev javnega reda in miru 

in kako je s tem, ker smo tudi v pripravi sprejemanja odloka o javnem redu in miru, če mu 

lahko to obrazloži in kako je z izdajanjem položnic, ker so bili tudi nekateri za to oglobljeni – 

plačali so kazen. 

Gospod Venčeslav Markuš je pojasnil, da gre tu za kršitev po zakonu o javnem redu in miru. 

Normalno je, da med 22. in 6. uro ne more nihče nikogar motiti v njegovem nočnem počitku. 

Spomni se te harmonike, ki jo je omenil, kršitelju je bil za to izdan plačilni nalog in izrečena 

globa. 

Gospod Marjan Sadek je povedal, da je v enem primeru bila izrečena kazen tudi pred 22. uro 

in v enem primeru tudi v popoldanskem času ob četrti uri, popoldne, za isto stvar.  

Gospod Venčeslav Markuš je povedal, da če nekoga moti in, da ima dejansko muziko zelo 

glasno (neskončno stopnjo), tega ne more delati, ampak si mora pridobiti iz Upravne enote 

soglasje v primeru neke prireditve. Če pa to dela v stanovanju pa tudi ne more do neke 

nenormalne glasnosti. V eni zadevi v Oplotnici je bil prisoten tudi alkohol«. 

 

K razpravi se je prijavil g. Matjaž Juhart, ki je povedal, da pogreša še popravljen zapisnik o 

katerih so se pogovarjali na prejšnji seji, in sicer 9. redne seje. 

Predsedujoči mu je pojasnil, da so vsi popravljeni zapisniki objavljeni na spletni strani Občine 

Oplotnica. 

 

K razpravi se je prijavil g. Alojz Višič, ki je opozoril, da se na 6 strani zapisnika, v drugem 

odstavku, pravilno zapiše tretji stavek, in sicer: »To gre za notranji dolg, sredstva pa je občina 

porabila«. 

 

Predsedujoči je dal zapisnik s predlaganimi spremembami in dopolnitvami na glasovanje. 

 

Sklep 11.2.1/2017 

Zapisnik 10. redne seje s predlagano dopolnitvijo je soglasno sprejet.  

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 11. redne seje) 

Predsedujoči je predstavil dnevni red 11. redne seje.  

 

Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep 11.3.1/2017 

Dnevni red 11. redne seje je soglasno sprejet. 
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DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje  

3. Določitev dnevnega reda 11. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in pobude 

5. Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2017 – splošna razprava 

6. Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slov. Bistrica 

7. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica »Josipa Vošnjaka« 

Slovenska Bistrica 

8. Vprašanja in pobude 

9. Informacije 

 

 

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude) 

Predsedujoči je pojasnil, da so v gradivu prejeli odgovore na vprašanja in pobude v pisni 

obliki in odprl razpravo, če so z odgovori zadovoljni.  

 

K razpravi se je prijavil g. Alojz Višič, ki je povedal, da o operativnem programu ne bo 

govoril, saj kolikor mu je znano, pripravlja ministrstvo nove aglomeracije in bo takrat možno 

okrog tega kaj povedati. Zagotovo pa za Božje, saj je kanalizacija zgrajena tako, da bo tam 

možno zadeve urediti, tako kot so se pogovarjali na zadnji seji. Glede vodovoda v Brezju pri 

Oplotnici je povedal, da ni dobil vseh odgovorov, in sicer ni dobil odgovore na naslednja 

vprašanja: 

- Ali je pridobljeno vodno dovoljenje. 

- Ali so urejene služnostne pogodbe. 

- Kdo je bil pripravljavec projekta. 

Ne strinja pa se z enim delom odgovora, in sicer, kjer je navedeno, da »... dela so potekala na 

podlagi predhodno usklajene trase s predstavniki vodovodnega odbora Koritno in sprotnem 

usklajevanju del s strokovnimi službami javnega podjetja Komunala d.o.o. Slovenska 

Bistrica«. Povedal je, da je to laž, da so usklajevali dela s strokovnimi službami Komunale. 

Pojasnil je, da so bili na sestankih in kjer točno vedo, da zadeve niso bile dogovorjene. 

Povedal je, da bi gradbeno dovoljenje morali pridobiti, ker je tu šlo za novogradnjo. 

Komunala je izvajala samo investicijska vzdrževanja, in sicer tam kjer je šlo za rekonstrukcijo 

vodovodov, ki so v upravljanju Komunale.  

V odgovoru je zapisano, da so montažna dela izvajali občani. Povedal je, da je tudi to laž in 

da dobro vedo, kdo je izvajal montažna dela in da mu je potem bilo prepovedano, da zadevo 

nadaljuje. Povedal je, da obstaja osnutek pogodbe in če bi jo Komunala podpisala, potem bi se 

s takim odgovorom strinjal. Komunala prav zaradi teh namenov, ki so v tem predlogu 

pogodbe, te pogodbe ni podpisala. Povedal je, da odgovorov ni dobil in z odgovori ni 

zadovoljen in da bo odgovore pridobil preko informacije javnega značaja, kjer bo dobil vse 

zapisnike vaških odborov oziroma sestankov z vodovodnimi odbori in s predstavniki 

Komunale, kjer je bilo dogovorjeno, da Komunala nadzira strokovno izvajanje teh del.  

Glede odgovora okrog fekalnega kanala Gmajna je zadovoljen, čeprav v zapisniku, ki ni šel 

na Upravno enoto, sta še dve zadevi, ki pa jih občina ni odpravila, verjetno jih je odpravil 

izvajalec, dve pa zagotovo nista, ker ima zapisnik o tehničnem pregledu tu. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2017 – 

splošna razprava) 
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Predsedujoči je povedal, da bo uvodoma navedel glavne smernice predloga proračuna za leto 

2017, nato bodo strokovni sodelavci podrobno obrazložili vsak svoje področje, nato pa bo 

odprl splošno razpravo. 

Proračun Občine Oplotnica je letos približno v višini treh milijonov evrov, tako prihodkov kot 

odhodkov. Glavni poudarki so na plačilu dveh oddelkov vrtca II. faze, začetku gradnje igrišča, 

in sicer izravnava terena in priprava igralne površine na travnatem igrišču, sanaciji fasade na 

osnovni šoli Oplotnica (na prizidku, ki je bil zgrajen nekje v 80 letih), asfaltiranju ceste v 

Božjem, in sicer povezava s Koroško vasjo in skozi center Božjega (tam, kjer še ni bilo 

popravljeno), saj vemo, da bo tudi Občina Zreče pristopila (letos ali drugo leto) k asfaltiranju 

povezave Gorenje – Koroška vas – Božje, razširitvi vežice v Čadramu, da bo primerna za 

obred na pokopališču, kjer bo možno vse urediti na pokopališču Čadram, izgradnji prehoda za 

pešce na Straži, dokončanju del z vodovodom v Brezju, ureditvi sistema za kloriranje v 

Sujeku za Loko, sanaciji enega vodovodnega vira, za kar smo bili dogovorjeni s Komunalo 

Slovenska Bistrica (je tudi v Programu oskrbe s pitno vodo). Del sredstev, okrog 90.000 smo 

pustili nerazporejenih, ker smo jih rezervirali za izgradnjo centralne čistilne naprave. Kvoto 

zadolževanja ne koristimo, ker jo bomo prihranili za izgradnjo centralne čistilne naprave. 

Edino kar je, je zadolževanje po 23. členu, ki ga bomo koristili za izgradnjo vežice. Tu so 

sredstva razdeljena na dva dela, kjer je en del povraten in eden nepovraten. Povraten del gre 

za obnovo vežice, nepovraten del pa gre za asfalt Božje. Sprejeli smo tudi dolgo načrtovani 5-

letni plan asfaltiranja cest v naši občini. Tu pričakujemo eno tretjino sofinanciranja s strani 

občanov za vse javne poti, za lokalne ceste pa bo v celoti krila stroške občina. Ta plan bo 

možno letno nadgrajevati, je pa sedaj dana osnova.  

Povedal je, da s prihodki nismo zadovoljni, ker so nižji kot bi morali biti. Pa ne samo zato, ker 

premalo obremenjujemo naše občane oziroma jih nič dodatno ne obremenjujemo, ampak 

zaradi financiranja, ki je v državi takšno kot je. Izgleda, da bo še en čas trajalo nezakonito 

financiranje občin. Sedaj je še v ustavni presoji in sodišče še ni odločilo, izgleda, da jim to ni 

prioriteta. 

 

Podrobno poročilo po proračunskih postavkah na področju občinske uprave je podal direktor 

občinske uprave, na področju okolja in prostora ga. Bojana Vučina in na področju družbenih 

in društvenih dejavnosti ga. Irena Cehtl. 

 

Predsedujoči je dal predlog Proračuna Občine Oplotnica za leto 2017 v splošno razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Alojz Višič, ki je povedal, da je pričakoval predstavitev v splošni 

razpravi malo drugače, in sicer da bi obrazložili, zakaj smo določeno postavko zmanjšali, 

zakaj drugo povečali. Strinja se z županom, da je proračun takšen kot je, saj nam je država 

določen del sredstev pobrala. Predlog proračuna odraža neko realno stanje občine. Razmišljal 

je, kako prav nam bi prišel tisti milijon sredstev, s katerim smo preplačali pretekle investicije. 

Težko pa je razpravljati o današnjem proračunu. 

Predsedujoči ga je prosil, da navede ta milijon, kje točno smo ga preplačali, če ne pa se loti 

proračuna za 2017. 

Gospod Alojz Višič je povedal, da nimajo podatkov o predobremenitvah, ki so jih v preteklih 

letih imeli in so izredno pomembni za odločanje, ali je proračun pripravljen za nadaljnjo 

obravnavo – za javno obravnavo. Podal je naslednje pripombe in predloge: 

- Manjkajo podatki o zakonitih obveznostih, ki so nastale in so plačane v tem letu v 

zakonitem roku, potem nekateri, ki jim je verjetno že ta rok potekel. 

- Manjkajo kratkoročne in dolgoročne bančne obveznosti – bančni krediti, zanima ga dolg 

na dan 31. 12. 2016 do Prve finančne agencije in Agencija za pospeševanje likvidnosti. 

Prosil je, da bi te podatke dobili do druge obravnave. 
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Predsedujoči mu je pojasnil, da bodo vse podatke dobili v gradivu za drugo obravnavo. 

- Pri namenskih prihodkih in odhodkih proračuna navedenega v 4. členu predloga odloka, je 

povedal, da odhodki na posameznih področjih – mislil je predvsem na okoljsko dajatev, 

niso pripravljeni glede na pravice porabe po proračunskih postavkah. 

- V 7. členu spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov je navedeno »župan 

ima pravico odločati o spremembah vrednosti projektov do višine 20 % izhodiščne 

vrednosti projekta«. Po njegovem mnenju bi bilo mogoče smiselno razmišljati o 

zmanjšanju te vrednosti, saj pri večjih projektih lahko župan odloča tudi o nekaj 100 tisoč 

evrih, kar se je v preteklosti izkazalo kot izredno slabo. 

Navedel je nekaj pomislekov in vprašanj: 

- »Povečanje plač, dodatkov za 7,6 %, predvidena so sredstva za delovno uspešnost«. 

Sprašuje, če je to v skladu z zakonodajo. 

- »Ali je pravilno, da se zneski bilanc prihodkov in odhodkov na strani 2 od 6 razlikujejo od 

zneskov bilance odhodkov na strani od 4 do 15 – plače in delovna uspešnost. Ti zneski so 

različni« in sprašuje če je to pravilno ali ni. 

- Na strani 5 od 15, zaposleni za določen čas ima vprašanje, ali je predviden znesek 12.400 

€ plača delavca za vso leto oziroma za 12 mesecev ali morda le za 9 mesecev. Ker bomo 

do konca meseca marca verjetno sprejeli proračun in pa istočasno tudi kadrovski načrt in 

ga zanima ali bo plača delavca za 12 ali 9 mesecev. 

- »Na isti strani je predvidena poraba 113.460 € za ureditev vrtca II. faza. Iz realizacije 

proračuna za preteklo leto se da ugotoviti, da so sredstva sprejeta z rebalansom v bistvu 

istočasno zadolžitev za 100.000 € porabljena za druge namene«. 

- »Na strani 6 od 15 je predvideno zmanjšanje sredstev za delovanje društev in aktivov na 

področju kmetijstva – za 1.000 €. Po njegovem mnenju zmanjšanje sredstev te postavke ni 

korektno, predvsem pa s takim odnosom do društev na tem področju, ta društva postavlja 

v podrejen položaj z ostalimi društvi v občini«.  

- Na strani 7 od 15; že nekajkrat v preteklih letih so bila sredstva za sanacijo oziroma 

zapiranje peskoloma na Brinjevi gori predvidena. Žal do sanacije še vedno ni prišlo. 

Sprašuje, glede na predvidena sredstva v tem proračunu, ali se bo to v tem letu res izvedlo. 

- »Na strani 8 od 15, rekonstrukcija električne napeljave oziroma javne razsvetljave. V 

preteklih letih ste v tekstu obrazložitev navajali, da so sredstva namenjena za zamenjavo 

svetilk na Ulici Pohorskega bataljona, žal do realizacije nikoli ni prišlo. Zdaj je ta tekst 

čudežno izginil, navedeno pa je, da so sredstva namenjena za ureditev javne razsvetljave v 

celotni občini. Sprašujem, kdaj imate namen izpolniti to, kar vas je občinski svet zavezal s 

sprejemanjem preteklih proračunov in zamenjati te svetilke, ne samo svetlobnih teles«. 

- »Na strani 9 od 15, namenska poraba okoljske dajatve, znesek v višini 91.000 € je 

verjetno porazdeljen znotraj predvidenih odhodkov, kar pomeni, da bodo sredstva 

ponovno nenamensko porabljena. V nadaljevanju sicer navajate, da bodo ta sredstva 

nenamensko porabljena, prenešena v proračunsko obdobje naslednjega leta oziroma 

proračuna naslednjega leta. Verjetno boste ta znesek 91.000 preknjižili na poseben konto 

kot v preteklosti, ker le vizualno oziroma navidezno prikazujete sredstva te takse, sredstev 

pa dejansko tam ni. S takimi dejanji bomo notranji dolg povečali na skoraj že 800.000 €. 

Lahko bi ta sredstva predvideli tudi za ureditev igralnih površin, če jih imamo res namen 

naslednje leto vrniti v proračun«. 

- »Na strani 9 od 15, oskrba z vodo. Pri sprejemanju proračuna za preteklo leto je večina v 

občinskem svetu nasprotovala amandmaju, s katerimi bi to postavko povečali za približno 

23.000 €. Glede na realizacijo na tej postavki se da ugotoviti, da smo imeli predlagatelji in 

kasneje vsi tisti, ki smo amandmaje podprli, še kako prav. Župan je zatrdil, da je sredstev 

na tej postavki dovolj za ureditev vodooskrbe v delu naselja Brezje, sanacija vodovodnega 

objekta v Sujeku in ureditev vodooskrbe v delu naselja Čadram. Žal vodovoda v naselju 
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Brezje še vedno ni, zbiralnik v Sujeku še vedno ni saniran, poraba sredstev na tej postavki 

pa se je povečala kar za preko 20.000 € ali približno 56 %. V predlogu proračuna za 

letošnje leto, na tej postavki predvideno skupaj 65.000 €. Sredstva v višini 45.500 € so 

namenjena za izgradnjo vodovoda Kovaški vrh – Brezje, sanacijo zbiralnika v Sujeku in 

sanacijo vodnih virov. Poraba v lanskem letu in predlog proračuna za to leto znašata 

skupaj preko 100.000 €, kar pa še vedno ni zagotovilo, da bo do nujne sanacije vodnih 

virov na vodovodnem sistemu Oplotnica sploh prišlo, vsaj v večjem delu ne. Ko smo v 

lanskem letu trdili, da sredstev na tej postavki ni dovolj za prevzete naloge, nas je župan v 

enem izmed lokalnih medijev imenoval za strokovnjake pod narekovaji«. Upa, da v tem 

letu, glede na znane delne podatke, do tega ne bo prišlo. Na tej postavki bi bilo potrebno 

vnesti vrednosti. Prej je župan navajal sanacijo teh vodnih virov in bi jih bilo potrebno 

ovrednotiti, koliko sredstev s te postavke bo namenjenih za vodooskrbo Kovaški vrh – 

Brezje, koliko sredstev za sanacijo zbiralnika Sujek in koliko sredstev za sanacijo vodnih 

virov. Navajal je en vodni vir, baje je to iz strategije vodooskrbe oziroma programa 

vodooskrbe Občine Oplotnica. Vprašal je ali sploh vemo, koliko je vodnih virov na 

vodovodnem sistemu Občine Oplotnica. Župan zagotovo ve, pred leti mu je predal 

brošuro. V njej so navedeni ti vodni viri, do sanacije je v Občini Oplotnica 27 vodnih 

virov s katerimi upravlja Komunala, od tega je 12 novih v Koritnem, 15 bi jih bilo 

potrebno nujno sanirat. Mi pa govorimo danes o enem vodnem viru.  

- »Na strani 12 od 15 imamo še tekoče vzdrževanje športne dvorane. Po informacijah je 

športna dvorana zelo slabo vzdrževana. Predvidena vrednost v višini 5.000 € je po mojem 

in po teh izjavah tistih, ki to dvorano obiskujejo, teh 5.000 € ne zadostuje za tekoče 

vzdrževanje«.  

- »Prav tako na isti strani igrišče, predvidena je vrednost 30.000 €. V obrazložitvi navajate 

projektantski predračun. Sprašujem ali predvidena vrednost zagotavlja kvalitetno ureditev 

igralne površine in v katerem časovnem obdobju bi se naj to izvedlo. Upam, da se stvari 

ne bodo odvijale kot na vodooskrbi«.  

- Načrti razvojnih programov – predvsem priloženega programa asfaltiranja makadamskih 

občinskih javnih poti – ne bo izgubljal besed. Bliža se namreč volilno leto 2018.  

 

K razpravi se je prijavil g. Stanislav Volčič, ki je vprašal: 

- Na strani 20 od 65, sredstva so planirana za izgradnjo dveh oddelkov vrtca v mansardi, kar 

predstavlja prvi del druge faze izgradnje nizko energetskega vrtca v Oplotnici. Projekt 

izgradnje je bil začet novembra 2016, zato je večina stroškov projekta nastala v začetku 

leta 2017, prav tako tudi plačilo le teh. Zanima ga, ali nismo lani na eni seji najeli kredit 

za 100.000 € za izgradnjo teh dveh učilnic. 

 

K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je povedal, da je proračun odraz tako manjšega 

pritoka v proračun kot tudi našega dosedanjega zadolževanja. Če gledamo, da imamo za 

investicije v letošnjem letu predvidenih vsega skupaj 381.380 €, je to samo 12,89 % celotnega 

proračuna. To se moramo strinjati, da je zelo skromno. V preteklosti je pohvalil predlagani 

proračun, ker smo imeli tudi od 45 do 50 % realizacije na investicijah, glede na proračune. S 

takšnimi proračuni v prihodnosti ne bomo dosegli tistega, kar si v razvoju želimo. Planiranih 

30.000 € za igrišče je absolutno premalo. Teh 30, 40, 45 tisoč evrov smo imeli že v preteklosti 

v enih treh proračunih pa igrišča še sedaj ni. Prišlo je tudi z medobčinske nogometne zveze 

Ptuj, da se je občinska uprava, kolikor je njemu znano, dogovorila, da še letošnje leto dovolijo 

igranje na tej površini, potem pa se to ne dovoli več. Boji se za generacije za nami, moramo se 

zavedati, da je nogometni klub z najdaljšo tradicijo od športnih klubov in to kar so pred nami 

ustvarjale generacije, bomo mi zapravili, težko pa bo zopet vzpostaviti takšen sistem vadbe 

teh ekip. Tu je ogromno otrok, ogromno dela – nogometnih entuziastov. V tem petem 
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mandatu občine ne najdemo denarja, da bi to površino uredili. Strinja se tudi, da se za 

Kovaški vrh – Brezje ovrednoti investicija, da bomo videli, koliko je še potrebnih teh sredstev 

za dokončanje tega vodovoda. Izgleda, da so imeli prav z vložitvijo tega amandmaja, da se 

poveča investicija na tem vodovodu pa še to, kar smo mi predlagali ne bi bilo dovolj, saj 

vodovod še danes ni do konca zgrajen. Nato pa so že opozarjali krajani Brezja, da vodovod s 

temi sredstvi ne bo prišel do Brezja. Torej so skupaj z nami imeli zelo prav. Opozarja, da so 

stroški storitev knjižnice Slov. Bistrica previsoki za Oplotnico. S tem se ne bo več ukvarjal, če 

imamo denar pa naj bo v sklopu knjižnice Slov. Bistrice, čeprav misli, da bi bilo dobro 

poiskati še druge povezave s sosednjo knjižnico v Konjicah, ampak zgleda, da glede tega ni 

volje. Tudi stroški bibliobusa v višini 4.670 €. Mi imamo 21 naselij in pozanimal se je v 

sosednjih občinah – Vitanje, Zreče, da teh bibliobusov nimajo, čeprav imajo bolj razpršena 

naselja od centra, kjer je knjižnica.  

Problem bo izpolniti načrt razvojnih programov, če gledamo za 2018 je teh investicij za 

545.699 €, kar bo zelo težko, glede na prihodke, ki jih dosegamo, glede na to, da imamo letos 

381.000 €. Iz načrta razvojnih programov vidi, da se leta 2018 gradnja čistilne pa kanalizacije, 

meni, da se bo s temi predvidenimi sredstvi težko začela. Upa, da se bodo pridobila ta 

sredstva oziroma odločba in pogodba glede čistilne in kanalizacije, s teh kohezijskih in 

evropskih sredstev, ker na zadnji komisiji, kjer je bil tudi pripravljavec odloka o komunalnem 

prispevku, je podal informacijo, da se v naslednji finančni perspektivi z evropske unije ne 

bodo več namenjala sredstva za komunalno infrastrukturo, kar pomeni, da te čistilne pa 

kanalizacije Oplotnica z naselji, ki bodo priključena, še dolgo ne bo imela. Moramo se 

zavedati, da je Oplotnica centralno naselje občine in ta komunalna infrastruktura sedaj mora 

doseči neki nivo, ne moremo spuščati vsega v Oplotniščico. Sosednje občine Zreče, Konjice, 

Tepanje so uredile te čistilne naprave, edino mi smo še večji onesnaževalec v tem projektu 

Očistimo reko Dravinjo. To župan ve, saj je še sedaj predsednik programskega sveta. Prosil 

bi, da občinska uprava naredi vse, da se čim prej pride do te odločbe še za to finančno 

perspektivo.  

S strani finančne službe ga zanima, koliko se lahko v tem letu zadolžimo, ali je to 

zadolževanje 73.674 € maksimalno, ali je tu še kakšen manevrski prostor, ali ni za leto 2017. 

 

K razpravi se je prijavil g. Stanislav Volčič, ki je povedal, da se pridružuje besedam g. 

Fiderška, da v glavnem, kolikor ima podatke, da so nogometaši že dobili prepoved uporabe 

igrišča od regijske nogometne zveze Ptuj. Predlagal je, da bi se tukaj povečala sredstva za 

obnovo igrišča, čeprav po drugi strani vidi, da je imel župan v programu investicij 2014 – 

2018, izgradnja novega stadiona, na novi lokaciji. Žal smo prišli tako daleč, da ne moremo 

niti starega vzdrževati.  

 

K razpravi se je prijavil g. Damjan Kvas, ki je povedal, da je na področju cestnega katastra 

videl, da so se sredstva, ki so bila planirana v lanskem proračunu, nekoliko zmanjšala. Misli, 

da je zadeva bolj resna kot sicer zgleda, ni pa povezana z nekimi izdatnimi stroški. Imamo 

približno tri ceste, ki so frekventne – prekinjene, tam ni občinskih tras, v naravi pa cesta 

ostaja. Predlagal je, da bi tam morali resno pristopiti in urediti zadeve – odmeriti, jih 

evidentirati in jih prepisati v javno dobro. Tu gre za cesto Prihova – Raskovec in misli, da tudi 

cesto, ki pelje v Gorico. Pa verjetno je še kje kakšna cesta, ki je povezovalna in frekventna. 

Glede na proračun vsega verjetno naenkrat ne bi mogli narediti. Potrebno pa bo tudi planirati 

sredstva v zvezi z ravnanjem z odpadki. Če bomo hoteli razvijati turizem, bomo morali 

odstraniti odpadke. Potrebno bo odstraniti odpadke iz državnih in občinskih cest. Ti odpadki 

se nabirajo in sprašuje ali vzdrževalci državnih cest nimajo te obveznosti, da to počistijo ali 

lahko to ostaja. To že postaja kritično, tako vizualno kot tudi drugače. Misli, da bi morali 

pozvati vzdrževalce državnih cest, da to pospravijo. Ta problem ni samo v naši občini, ampak 
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tudi v drugih občinah. Kar se tiče naših občinskih cest pa misli, da bi morali v proračunu 

rezervirati nekaj minimalnih sredstev in sprožiti to čiščenje naše občine. To bi doprineslo 

veliko k izgledu našega kraja in med mlajšimi bi se lahko prebujala neka ekološka zavest. 

Zdaj je to zelo moteče.  

 

K razpravi se je prijavil g. Slavko Pitrof, ki je povedal, da se glede igrišča strinja z g. 

Fiderškom in g. Volčičem. Če je problem travnata površina, misli da je prav, da se v prvi fazi 

najprej uredi le-ta in namakalni sistem. Kar se tiče naših otrok, se strinja, da jih je veliko na 

igrišču in da so tega tudi potrebni kot klub. Kar se tiče ostalih zadev, glede stadiona, je tudi 

njihova lista bila na strani župana in se popolnoma strinja, da naredimo travnato površino kot 

je potrebna, da se lahko nogomet nadaljuje v Oplotnici.  

 

K razpravi se je prijavil g. Marijan Sadek, ki je vprašal, da glede na to, da smo se na prejšnji 

seji pogovarjali, da je v veljavi novi pravilnik o omejitvah na cestah – o ovirah, ga zanima, če 

so predvidena sredstva, da se bodo te ovire postavile tako kot jih predvideva zakon, v tem 

proračunu.  

 

K razpravi se je prijavil g. Stanislav Volčič, ki je repliciral g. Pitrofu, da je bila to obljuba za 

novi stadion. Potrkal bi na vest vseh svetnikov, da če bi pred dvema letoma podprli predlog 

kolegov iz SDS, njegov predlog in še par svetnikov, bi verjetno danes imeli travnato površino 

obnovljeno.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da se bo do druge obravnave oziroma do naslednje seje pripravile 

pisne obrazložitve in odgovore, tako g. Alojzu Višiču, ki je v določenih stvareh v veliki zmoti, 

da se bo lahko drugače odločil, glede na svoje mnenje, ki ga ima zdaj.  

 

K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je prosil, da bi odgovor glede zadolževanja – ali 

je to maksimalno, pridobil to informacijo pred sejo.  

Predsedujoči je pojasnil, da bodo dobili pisne odgovore pred naslednjo sejo oziroma pred 

sejami komisij občinskega sveta.  

 

Predsedujoči je vprašal, če ima še kdo kakšen predlog, glede vsebine proračuna. Ker nihče ni 

imel konkretnih predlogov, je dal predlagani sklep na glasovanje. 
 

 

Sklep 11.5.1/2017 

Občinski svet Občine Oplotnica v splošni razpravi sprejme sklep, da se o predlogu 

proračuna Občine Oplotnica za leto 2017 opravi javna razprava. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni dom 

Slov. Bistrica) 

Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Franc 

Fideršek. Povedal je, da mora občinski svet imenovati predstavnika v svet javnega zavoda 

Zdravstveni dom Slov. Bistrica. Na mandatni komisiji so obravnavali zadevo, kjer so enotno 

prišli do predloga, da predlagajo v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slov. Bistrica g. 

Matjaža Juharta, našega svetnika, po poklicu diplomiranega zdravstvenika. Zaposlen je v 

splošni bolnišnici Celje, pred tem pa je bil v Zdravstvenem domu Slov. Bistrica. Komisija je 

bila mnenja, da bodo glede tega imeli prve informacije, kaj se dogaja na svetu zavoda 
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Zdravstveni dom in ne dvomijo, da nas bo dobro zastopal v svetu zavoda. Smatrajo, da je 

dobro strokovno podkovan kandidat in da bo dobro opravil svojo poslanstvo v svetu zavoda. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Matjaž Juhart, ki je povedal, da je vesel, da so ga predlagali in če 

bo izvoljen, bo naredil vse za dobro obveščenost župana o tem, kaj se dogaja v Zdravstvenem 

domu Slov. Bistrica. Tudi pobude z naše občine bo prenesel in seznanjeni bomo z vsemi 

novostmi. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje. 

 

Sklep 11.6.1/2017 

Občinski svet Občine Oplotnica v Svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

imenuje g. Matjaža Juharta, diplomiran zdravstvenik, stanujoč, Pobrež 11, 3210 

Slovenske Konjice. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica 

»Josipa Vošnjaka« Slovenska Bistrica) 

Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Franc 

Fideršek. Povedal je, da je zadeva na komisijo prišla malo pozno. Tudi župan je podal 

predlog, v kolikor se zadeva ne bi obravnavala na komisiji, ker so vabila za sejo že šla na 

pošto in je navedel, da bo umaknil to točko z dnevnega rada. Smatral je, da bi naredili dopisno 

sejo glede predloga kandidatke ge. Patricije Breznikar za direktorico javnega zavoda 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Na dopisni seji sta člana komisije glasovala že 

v četrtek. On je še čakal gradivo, ki mu je bilo posredovano v petek s strani direktorja, ki se 

mu mora zahvaliti, ker je bilo dobro pripravljeno. V gradivu je bila primerjava stroškov 

knjižnice za Vitanje, Konjice, Oplotnica, Slov. Bistrica. Člana sta glasovala ZA že v četrtek, 

čeprav je bilo, da se glasuje v petek, on pa se je v petek opredelil PROTI. Na podlagi 3. 

odstavka 23. člena poslovnika bi morali predlagani sklep vsi potrditi, zato se sedaj smatra, da 

sklep ni sprejet. Pojasnil je, da bo danes glasoval ZA, ker ga. Patricija Breznikar ni kriva, če 

mi plačujemo takšne stroške knjižnice, ampak je to naša odločitev. Povedal je, da je ga. 

Breznikar po izobrazbi vzgojiteljica, čudno pa se mu zdi, da je na razpis prišla samo ena 

prijava za direktorico Knjižnice Josipa Vošnjaka Slov. Bistrica. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 

 

Sklep št. 11.7.1/2017 

Občinski svet občine Oplotnica skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnice »Josipa Vošnjaka« Slovenska Bistrica (uradni list RS, št. 34/2010) daje 

soglasje k imenovanju Patricije Breznikar za direktorico javnega zavoda Knjižnice 

»Josipa Vošnjaka« Slovenska Bistrica. 

Sklep je sprejet. PROTI je glasoval g. Stanislav Volčič. 
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K 8. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

K razpravi se je prijavil g. Stanislav Volčič, ki je podal naslednje pobude: 

• Da se uredi vodooskrba na pokopališču za zalivanje, kajti, če spodaj odpreš pipo, na 

vrhu voda ne teče. To je predvsem naporno za starejše ljudi, ki morajo hoditi med 

grobovi. 

• Opozoril je, da na Partizanski ulici, pri stari LIP-ovi menzi odpada opeka iz strehe in 

omet, ker je že nevarno, če greš mimo. 

• Pobuda, da se na Partizanski cesti, v industrijski coni postavijo znaki, da so pešci na 

cesti. Opozoril je, da se v ta del Oplotnice ves čas najmanj vlaga. Sedaj so znaki za 

delovne stroje na cesti, za pešce - otroke pa znaka ni.  

• Kako daleč je njegova pobuda, da se postavi postajališče v industrijski coni. 

• Vprašanje glede postavitve znakov – omejitev 30, ki so jih odtujili. Povedal je, da 

nihče ne upošteva te cone, sedaj pa so odnesli še znake in je še bolj nevarno. Povedal 

je, da se mora župan zavedati, da je odgovoren za varnost občanov. 

• Pobuda za direkten prenos sej občinskega sveta s KTV Oplotnica. Pojasnil je, da je to 

bilo tudi v programu župana, da bodo občani bolj obveščeni. 

• Pobuda za organizacijo čistilne akcije, da bi se organizirala prek vaških odborov in 

društev, kjer bi vsak počistil svoj rajon. Strinja se z g. Kvasom, da je veliko smeti od 

Partovca naprej in da smo tukaj v okolici, kar na prvem mestu. 

• Opozoril je na onesnaževanja potoka Oplotnica, kar je že tudi opozoril g. Fideršek, saj 

sam živi ob potoku, ki je počasi postal »mrtva reka«, dejansko v potoku ni rib, ni 

življenja. 

• Ureditev vežice na Prihovi, na kar ga je opozoril eden uporabnik, ker je vežica od 

znotraj v zelo slabem stanju, so pa tudi težave z električno napeljavo. 

 

K razpravi se je prijavil g. Matjaž Juhart, ki je podal naslednje pobude: 

• Opozoril je na slabo cesto med Pobrežem in Brdom, do meje z Občino Slovenske 

Konjice, ki bi jo bilo potrebno urediti in pogledati, 

• Plajh Nejc iz Lačne gore je postavil naslednja vprašanja, na katere želi pisne 

odgovore: 

- Kdaj bo zgrajena centralna čistilna naprava v Oplotnici, 

- Kako je s sofinanciranjem malih čistilnih naprav, 

- Kakšna je možnost za izgradnjo fitnesa na prostem v občini, 

• Gošnjak Igor iz Pobreža je postavil naslednje vprašanje: 

- Kdaj je pričakovati obnovo infrastrukture, glede telekomunikacijskega omrežja, 

• Direktorja sprašuje, če res odhaja iz občine. 

 

K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je povedal, da se bo vrnil na zapisnik, kjer bi 

komentiral razpravo Alojza Višiča, kjer je med ostalim rekel, glede zimske službe, kjer je 

nadzorni odbor zapisal, »da je bila za realizacijo dogodkov na tej kartici podlaga pogodba z 

izvajalcem zimske službe, ki je bil izbran po postopku javnega razpisa. Pri pregledani 

dokumentaciji ni bilo dokumentov, ki bi izkazovali potrditev dejansko izvedenih del, kot jih 

zahtevajo naročila. Povedal je, da je bilo povečanje postavke na podlagi sklepov o 

prerazporeditvi. Iz tega nadzorni odbor ugotavlja, da si lahko izvajalec zimske službe (kdor 

koli že je), izmišljuje in dela karkoli hoče in se mu ure potrdijo, brez predhodnih 

dokumentov«. To je povzetek poročila nadzornega odbora iz zaključnega poročila za leto 

2015. Glede tega se je pozanimal pri našem izvajalcu Črešnarju, ki je povedal, da vsa njegova 

delovna vozila imajo nameščene sledilnike in ne more prihajati do nepravilnosti dejansko 

izvedenih del. Zanima ga, zakaj župan tega ni pojasnil nadzornemu odboru, v svojem 
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odzivnem poročilu zaključnega računa proračuna za leto 2015 oziroma, zakaj to ni tudi 

pojasnila občinska uprava, da je to nadzor, ker so sledilniki in si ure ne morejo pisati kot bi si 

želeli.  

Predsedujoči mu je pojasnil, da bo na to vprašanje odgovorila strokovna služba in bo dobil 

odgovor do naslednje seje.  

 

K razpravi se je prijavil g. Alojz Višič, ki je povedal, da je bila podobna zadeva pri šoli, kjer 

je g. Damjan Kvas potrdil, da je bilo vse sprejeto pa nadzorni odbor ni dobil dokumentacije. 

Postavil je naslednje vprašanje: 

• Pred dvema letoma je podal pobudo, da bi se zagotovilo ograjeno igrišče za naše 

najmlajše. Takrat je predlagal, da bi koristili obstoječe igrišče pri vrtcu. Žal ni bilo 

podpore, je pa takrat župan povedal, da bo občina pristopila in poiskala drugo 

možnost. Zanima ga ali imamo v planu, da bi se za najmlajše uredilo ograjeno igrišče. 

Predsedujoči mu je pojasnil, da predvidevamo, da bi bilo to urejeno znotraj grajskega 

kompleksa, ki je dokaj varno, kar se tiče otrok. Kakšne pa bodo dejanske zmožnosti za samo 

izvedbo pa potekajo dogovori s spomeniškim varstvom. 

 

Predsedujoči je podal naslednje odgovore: 

- Za vodooskrbo na pokopališču Čadram je dobro poskrbljeno. Pipe bodo odprte spomladi, 

ker smo jih čez zimo morali zapreti, zaradi zmrzali. Pojasnil je, da poleti je voda in tudi 

sedaj bo. 

Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da je voda na pipi pri križu zagotovljena, ker je 

napeljana iz drugega vira. To so zagotovili lani v jeseni. 

- Glede odpadanja opeke na LIP-ovi menzi na Partizanski cesti, ki je last Športne unije, 

bomo o tem obvestili Športno unijo in direkcijo za ceste, ki sta edini pristojni v tem 

primeru. 

- Glede postavitve znakov - pešci na cesti, bomo pobudo posredovali na pristojne službe, 

kot smo že vse ostale pobude, isto velja za postajališče in za znake »omejitev 30«. Te 

pobude so na direkcijo za ceste že posredovane. 

- Glede direktnega prenosa sej, se bomo pogovorili s KTV Oplotnica. 

- Pobuda za organizacijo čistilne akcije, mora imeti tudi finančno podporo v proračunu, 

zato moramo to pogledati in ugotoviti, če bomo lahko vključili v proračun. Do naslednje 

seje bo to jasno. 

- Kar se tiče onesnaževanja potoka Oplotniščice, se dela vse na tem, da bi čim prej pristopili 

k investiciji izgradnje centralne čistilne naprave, v kateri je vključena tudi sekundarna 

kanalizacija, ki pa v prvotnem projektu ni bila zajeta.  

- Glede ureditve ceste Pobrež – Brdo, že potekajo razgovori s Cestnim podjetjem Ptuj, ki je 

vzdrževalec občinskih cest. V zgornjem delu (pri Šturbaju) bo prišlo tudi do določene 

rekonstrukcije, tako da bomo vodo pravočasno spravili s cestišča, ki zdaj povzroča škodo.  

- Vprašanja, ki jih je postavil Plajh Nejc, zahteval je pisne odgovore in jih bo dobil.  

- Na vprašanje g. Gošnjaka, glede telekomunikacijskega omrežja v Pobrežu, je pojasnil, da 

je del Pobreža priključen na optiko preko Konjic in v tem delu verjetno problemov ni. 

Dogovori z našim operaterjem imamo sestanek jutri ob desetih. Odgovor bo dobil v 

gradivu za naslednjo sejo. 

Direktor občinske uprave je povedal, da odhaja iz občinske uprave 30. 4. 2017. 

Predsedujoči je pojasnil, da se vrača na staro delovno mesto, ima pa nalogo, da izpelje razpis 

in pripravi vse potrebno za imenovanje novega direktorja ali direktorice. 

 

Na vprašanje g. Fiderška, je pojasnil, da se je tudi sam pogovarjal z g. Črešnarjem in ne ve v 

čem je tu zdaj problem. 
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Gospod Franc Fideršek je pojasnil, da je problem, da se je to javno povedalo in da ni 

nobenega nadzora nad pluženjem. Prav bi bilo, da bi nadzorni odbor popravil poročilo 

zaključnega računa, ker nadzor je.  

Predsedujoči je povedal, da sedaj razume vprašanje in bo dobil odgovor. 

 

Glede vežice na Prihovi je povedal, da je vežica v dobrem stanju, saj je bil še prejšnji teden 

tam na ogledu in smo določene stvari dokupili, ker so nekatere stvari ljudje uničili ali odnesli. 

Vežica je sedaj v dobrem stanju, saj smo dobili tudi določene pohvale. Tu sedaj več takega 

problema ni. Sedaj je vežica na Prihovi dobro urejena. 

 

K razpravi se je prijavil g. Marijan Sadek, ki je vprašal, ali se bo pri obnovi mrliške vežice v 

Čadramu planirana tudi obnova oziroma posodobitev ogrevanja. 

Predsedujoči mu je pojasnil, da se bo uredila komplet elektro inštalacija, in sicer pridejo nove. 

 

K razpravi se je prijavil g. Jurij Kamenik, ki se je zahvalil občini, da se je odločila za 

rekonstrukcijo ceste Božje – Koroška vas in pa za ostale ceste, ki so planirane v proračunu in 

se bodo asfaltirale. Vprašal je, kdaj bo narejena ograja ob cesti Koritno – Božje. 

Predsedujoči mu je odgovoril, da je postavitev ograje na tej cesti vključena v letošnji plan 

vzdrževalca del – Cestnega podjetja Ptuj. 

 

K razpravi se je prijavil g. Damjan Kvas, ki je povedal, da se na par koncih cest opazi, da je 

rastlinje močno zaraslo ob cestah, ki vključujejo nujni del, ki ga voznik mora videti. Predvsem 

gre tu za zimzeleno rastlinje in to je predvsem na nevarnem odseku ceste na Prihovi (pri 

Brumecu) pa tudi na drugih odsekih. Povedal je, da imamo inšpektorja, prav tako smo sprejeli 

odlok, tako da ima sedaj podlago za ukrepanje. 

Predsedujoči je pojasnil, da bomo to rešili s Cestnim podjetjem Ptuj, najprej pa bomo 

obvestili inšpektorja. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Informacije) 

Predsedujoči je najprej vprašal, če ima kdo kakšno informacijo, nato je podal naslednje 

informacije: 

• Bila je otvoritev dveh oddelkov vrtca,  za kar so tudi vsi dobili vabila. 

• Direktor je dal odpoved, odhaja konec aprila, postoril pa bo vse potrebno za  

primopredajo.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.50 uri. 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                                   Matjaž Orter 

 

 

Direktor občinske uprave 

Davor Leskovar 


