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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: 16. 4. 2009 
Ura:     17.00 
 

Z A P I S N I K 
 
12. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v četrtek, 
dne 16. 4. 2009, 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: 
Janez Gumzej,  Milan Obrul,  Jurij Višnar, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar, Silvo Smogavec, 
Franc Fideršek, Iztok Vodopivec,  Vladimir Globovnik, Viljem Skarlovnik, Jože Hren, 
Cvetka Gorenjak, Ljudmila Sevšek in Leopold Klančnik. 
 
Opravičeno odsotni: Viljem Strnad. 
 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Fideršek   -   direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica 
- Bojana Vučina -   svetovalka za okolje in prostor 
- Branka Potočnik Trdin - tajnica 
- predstavniki političnih strank, 
- predstavniki lokalnih medijev, 
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler. 
 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. 
 
Sklep 12.1.1/2009  
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 14 članov, od tega 1 
opravičeno odsotni. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 11. redne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 11. redne seje v razpravo in na glasovanje.  
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Sklep 12.2.1/2009 
Potrdi se zapisnik 11. redne seje. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 12. redne seje) 
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 12.3.1/2009  
Sprejme se dnevni red. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
3. Določitev dnevnega reda 12. redne seje 
4. Odgovori na vprašanja in  pobude 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa skupne 

občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slov. Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 
Zreče – II. obravnava 

6. Imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica 
7. Soglasje k dodatni dejavnosti v bodočem kulturno turističnem centru 
8. Podpis pisma o nameri za ogrevanje na lesno biomaso 
9. Podpis pisma o nameri za novogradnjo knjižnice 
10. Vprašanja in pobude 
11. Informacije  

- Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude) 
 
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je povedal, da odgovor, ki ga je dobil, ni 
odgovor na njegovo vprašanje. Njegovo vprašanje in odgovor je bilo naslednje: 
»Gospod Vladimir Globovnik je prosil, da mu v pisni obliki posredujemo, v kakšne namene 
smo porabili sredstva, za katere smo se zadolžili v lanskem letu« . 
Podan mu je bil naslednji odgovor: 
»Ministrstvo za finance, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, je izdalo Soglasje k 
zadolžitvi Občine Oplotnica s sklenitvijo Pogodbe o dolgoročnem posojilu št. 2006LCs-
371/92 z Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, 
Ribnica, in sicer za naslednji namen in v naslednji višini: 

- Adaptacija in dograditev OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica v višini 545.565,00 
EUR.  

Sredstva so bila črpana skladno z 2. členom Pogodbe na podlagi predloženih računov ali 
situacij skupaj s potrdili o plačilu v višini odobrenega posojila. Za nakazilo sredstev posojila 
se upoštevajo računi brez DDV.  
Za opravljena dela je izvajalec Granit Slovenska Bistrica izstavil 

1. začasno situacijo št. 392/2008 v višini 239.710,13 EUR, potrjeno s strani nadzornega 
organa Marka Cvahte, dne 31. 10. 2008, 

2. začasno situacijo št. 446/2008 v višini 414.967,87 EUR, potrjeno s strani nadzornega 
organa Marka Cvahte, dne 1. 12. 2008. Za predčasno plačilo je izstavljen dobropis«. 
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K 5. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
skupnega organa skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slov. Konjice, Šentjur, 
Vojnik in Zreče – II. obravnava) 
Poročilo je podala ga. Bojana Fideršek. Povedala je, da je občinski svet že na prejšnji seji 
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa 
Skupne občinske občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 
Zreče v I. obravnavi. Čistopis odloka iz I. obravnave je bil posredovan skupni občinski upravi 
občine Vojnik. Odlok so obravnavali občinski sveti občin Zreče, Slovenske Konjice, Dobrna 
in Šentjur ter ga potrdili. Občinskemu svetu predlagamo, da odlok obravnava in sprejme 
predlagani sklep. 
 
 
Sklep 12.5.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slov. Konjice, 
Šentjur, Vojnik in Zreče, v II. obravnavi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Pohorskega 
bataljona Oplotnica) 
Poročilo je podala ga. Bojana Fideršek. Članom sveta javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica bo v maju 2009 potekel mandat. Svet 
zavoda je zato pozval občinske svete ustanoviteljic, da v skladu z določili odloka imenujeta 
svoje predstavnike v svet vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega 
bataljona Oplotnica. Predstavnike ustanoviteljev imenujeta in razrešujeta Občinska sveta 
Občine Oplotnica in Občine Slovenska Bistrica izmed delavcev občinske uprave ali občinskih 
organov ter občanov naselij šolskega okoliša. Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta 
zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo Javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica in predlaga 
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep. 
 
Poročilo je podal tudi predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 
Janez Gumzej. 
 
Sklep 12.6.1/2009 
Za predstavnika Občine Oplotnica v Svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica se imenuje Mateja Očko, stanujoča 
Lačna gora 40, Oplotnica in Janez Gumzej, Raskovec 25, Oplotnica. 
 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda (Soglasje k dodatni dejavnosti v bodočem kulturno turističnem 
centru) 
Poročilo je podal predsedujoči, ki je povedal, da je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da je 
potrebno pridobiti še soglasje iz Službe vlade RS za lokalno samoupravi in regionalno 
politiko. Občinskemu svetu je danes posredovano pisno soglasje SVLR. 
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Poročilo je podala tudi direktorica občinske uprave ga. Bojana Fideršek, ki je predstavila 
trenutna dela na objektu KTC. Predstavila je specifikacijo dodatnih stroškov v Kulturno 
turističnem centru za potrebe občinske uprave. 
 
Predsedujoči je dal predlagan sklep v razpravo in na glasovanje. Po krajši razpravi je občinski 
svet sprejel naslednji sklep. 
 
Sklep 12.7.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje, da se prostori v nadstropju KTC 
namenijo za potrebe Občinske uprave. ZA je glasovalo 12 svetnikov. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda (Podpis pisma o nameri za ogrevanje na lesno biomaso) 
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da glede na to, da se je pojavilo več ponudnikov 
za izgradnjo objekta in distribucije sistema ogrevanja na lesno biomaso, predlaga, da se v 
roku 1 tedna objavi razpis in se povabi k sodelovanju vse zainteresirane. 
Predsedujoči je predlagal  naslednji sklep: 
»Izvede se razpis za izvedbo optimalne konstrukcije in izgradnje objekta in distribucije 
sistema ogrevanja na biomaso. Komisija izbere najugodnejšega ponudnika in župan podpiše 
pismo o nameri z izbranim investitorjem«. 
 
Poročilo je podal predsednik komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Predlagal je, da 
se predlagani sklep dopolni z naslednjim besedilom: »da se potrdi na korespondenčni seji«. 
 
Predsedujoči je dal predlagana sklepa v razpravo in na glasovanje. Po krajši razpravi je 
občinski svet sprejel naslednji sklep. 
 
 
Sklep 12.8.1/2009 
Izvede se razpis za izvedbo optimalne konstrukcije in izgradnje objekta in distribucije 
sistema ogrevanja na biomaso. Komisija izbere najugodnejšega ponudnika in župan 
podpiše pismo o nameri z izbranim investitorjem, po korespondenčni  seji. 
 
 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda (Podpis pisma o nameri za novogradnjo knjižnice) 
Poročilo je podal predsedujoči, ki je povedal, da je možno urediti prostore za knjižnico v 
pritličnih prostorih bloka, ki se bo gradil na območju vrtov na Prešernovi cesti v Oplotnici. 
 
Poročilo je podal predsednik komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Povedal je, da je 
komisija obravnavala pismo o nameri in predlagajo, da se knjižnica gradi v sklopu grajskega 
kompleksa. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 12.9.1/2009 
Občinski svet Občine Oplotnica  NI sprejel poslovnega dogovora oziroma pisma o 
nameri. ZA je glasovalo 7 svetnikov, PROTI je glasovalo 7 svetnikov. 
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K 11. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 
  
Gospod Jože Hren je opozoril na zapuščeno kmetijo v Okoški gori, kjer je zelo nevarno, da 
pride do požara. Sprašuje, kaj lahko občina ukrene v omenjenem primeru. 
Predsedujoči mu je odgovoril, da bomo preverili, kaj lahko storimo z zapuščeno kmetijo. 
 
Gospa Cvetka Gorenjak je postavila naslednja vprašanja: 

- zakaj občanov ni nihče obvestil o razdelitvi bonov za cvetje, 
- kdaj bo saniran plaz pri Brumec Zvonkotu v Zgornjem Grušovju. 

Direktorica občinske uprave je pojasnila, da je bilo obvestilo o razdelitvi bonov za rože 
objavljeno na KTV Oplotnica, na internetni strani in na oglasnih deskah. Obvestila pa niso 
bila poslana v vsa gospodinjstva, zato, ker jih ljudje med reklamami vržejo proč. Bone za 
cvetje bo možne dvigniti še celi mesec. 
 
Predsedujoči je gleda plaza v Zgornjem Grušovju pojasnil, da je lastnik prestavil cesto na 
nasip. Lansko leto je bil omenjen plaz že saniran, sedaj pa bo moral še lastnik pomagati pri 
sanaciji ali pa vzpostaviti cesto v prvotno stanje. 
 
Gospod Vladimir Globovnik je dal pobudo, da se popravi cesta pri mostu: Cezlak – Koritno, 
kjer je velika jama. Prav tako pa je opozoril na poškodovano ograjo na cesti Oplotnica – 
Cezlak – od žage naprej. Predlagal je, da občina obvesti direkcijo za cesto, da popravijo 
poškodovano ograjo. 
 
 
 
K 12.točki dnevnega reda (Informacije) 
Predsedujoči je povedal, da so prejeli predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2008, ki ga bodo obravnavali na eni izmed naslednji sej. 
 
Seja se je zaključila ob 18.15 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin                         Matjaž Orter 
 
 
 

     
  Bojana FIDERŠEK, dipl.upr.org. 

                           TAJNIK  
                           OBČINE OPLOTNICA 
 
 
 
 
 
 


