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OBČINA OPLOTNICA 

 

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

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

 

Datum: 17. 5. 2011 

Ura:     17.00 

 

 

Z A P I S N I K 

 

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

17. 5. 2011, 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: 

Franc Fideršek,  Marjan Dečar, Jurij Kamenik, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Vladimir 

Globovnik, Janez Gošnjak, Jurij Višnar, Damjan Kvas, Janez Gumzej, Ivan Breznik in 

Maksimilijan Lešnik. 

 

Opravičeno odsotni: Tomaž Gorenjak, Marjan Sadek in Domen Višič. 

 

Ostali prisotni: 

- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 

- Bojana Vučina -   svetovalka za okolje in prostor 

- Irena Cehtl -  višji referent 

- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka 

- Maks Hohler  -          predsednik nadzornega odbora 

- predstavniki političnih strank in 

- predstavniki lokalnih medijev. 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 

Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Od 15 svetnikov je prisotnih 12 

svetnikov, od tega so trije opravičeno odsotni. 

 

Sklep 4.1.1/2011  

Občinski svet je sklepčen.  
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 3. redne seje) 

Predsedujoči je  dal zapisnik 3. redne seje v razpravo in na glasovanje.  

 

K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je opozoril na napako v 6. točki dnevnega reda 

(Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011), kjer se v predlaganem amandmaju v 

zadnjem stavku izbriše beseda »do« in se pravilno napiše »od«, tako da se stavek pravilno 

glasi: 

»Plače in napredovanja v javnem sektorju so od leta 2010 zamrznjena, zato smo mnenja, da ni 

nobene osnove za takšno povišanje plač«. 

 

Predsedujoči je dal zapisnik 3. redne seje s predlagano spremembo na glasovanje. 

 

Sklep 4.2.1/2011 

Zapisnik 3. redne seje s predlagano spremembo se potrdi. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 4. redne seje) 

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

 

Sklep 3.3.1/2011 

Sprejme se dnevni red 4. redne seje. 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje 

3. Določitev dnevnega reda 4. redne seje 

4. Odgovori na vprašanja in  pobude 

5. Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2011 

6. Letni program kulture v Občini Oplotnica za leto 2011 

7. Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2011 

8. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino 

parc. št. 2977/5, k. o. Oplotnica 

9. Vprašanja in pobude 

10. Informacije  

 

 

 

 

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

Predsedujoči je povedal, da pobud in vprašanj na prejšnji seji ni bilo. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda (Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2011) 

Poročilo je podal predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja g. Alojz Leskovar. Povedal 

je, da je komisija pregledala vse prispele predloge. Občinskemu svetu predlaga, da se 

priznanje Občine Oplotnica, ki se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju 

in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo v letu 2011 podeli kandidatoma: 

- Dragici Kalšek in 

- Krajevni organizaciji Rdečega križa Oplotnica. 
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Komisija je županu predlagala, da tretjemu predlaganemu kandidatu KTV Oplotnica, na 

svečanosti ob praznovanju občinskega praznika, podeli spominsko plaketo Občine Oplotnica 

za dolgoletno delovanje društva. 

  

Predsedujoči je predlagani  predlog komisije za priznanje Občine Oplotnica dal v razpravo in 

na glasovanje. 

 

Sklep št. 4.5.1/2011 

Občinski svet Občine Oplotnica podeli Priznanje Občine Oplotnica v letu 2011 za 

izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno 

delo, predlagani kandidatki Dragici Kalšek in Krajevni organizaciji Rdečega križa 

Oplotnica. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda (Predlog programa ljubiteljske kulture Občine Oplotnica za leto 

2011) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehlt. Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je 

14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Letni program kulture določa 

programe na področju kulture, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, določa pa tudi obseg in 

vrsto posamezne dejavnosti, ki se sofinancira iz občinskega proračuna. Program ljubiteljske 

kulture Občine Oplotnica je skupaj s Pravilnikom za vrednotenje programov v ljubiteljski 

kulturi v Občini Oplotnica in proračunom občine za leto 2011 podlaga za razdelitev sredstev 

za kulturne dejavnosti,  kulturne programe in projekte.  

Izvajalce za izvedbo ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa kulture v Občini 

Oplotnica izberemo na podlagi javnega razpisa, vrednotenje prijavljenih programov pa se 

opravi na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini 

Oplotnica v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu. Z izbranimi izvajalci se vsako leto 

sklenejo pogodbe o sofinanciranju. 

Predlagani sklep nima posebnega finančnega učinka, saj je osnova za izbiro izvajalcev letnega 

programa kulture v občini določena v Pravilniku za vrednotenje programov v ljubiteljski 

kulturi v Občini Oplotnica, ki ga je sprejel občinski svet. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep  v razpravo in na glasovanje. 

 

 

Sklep št. 4.6.1/2011 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine 

Oplotnica za leto 2011. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda (Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2011) 

Poročilo je podala ga. Irena Cehlt. V letnem programu športa se določijo športne vsebine in 

naloge, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Oplotnica in delež 

finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge. Letni program športa je osnova za 

pripravo in izvedbo javnega razpisa, na osnovi katerega se proračunska sredstva razdelijo med 

izvajalce športnih programov. Izhodišče za pripravo programa je nov Pravilnik o merilih za 

sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica in primerjalni izračun 

realizacije programov po podatkih iz leta 2010.  
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Predsedujoči je dal predlagani sklep  v razpravo in na glasovanje. 

 

 

Sklep št. 4.7.1/2011 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2011. 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda (Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro 

za nepremičnino parc. št. 2977/5 k.o. Oplotnica) 

Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da sta Brglez Marjan in Kapun Helena iz 

Čadrama 55 a podala vlogo za menjavo zemljišča parc. št. 325/7, 325/5, 2920/17 k.o. 

Oplotnica, v skupni izmeri 416 m2, s parc. št. 2977/5 k. o. Oplotnica v izmeri 393 m2, ki v 

naravi predstavlja javno dobro. 

Zemljišče s parc. št. 2977/5 je opredeljeno kot javno dobro brez vknjižene pravice imetnika 

uporabe, kar pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj nima lastnika, torej mora v tem 

primeru Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu zemljišču odvzela status 

javnega dobra. 

Skladno s tem je potrebno za nepremičnino parc. št. 2977/5 k. o. Oplotnica predhodno ukiniti 

status javnega dobra, da nepremičnina postane last Občine Oplotnica in je tako možno 

razpolaganje s predmetno nepremičnino. 

 

Predsedujoči je dal predlagani sklep  v razpravo in na glasovanje. 

 

SKLEP 

 

1. Ukine se status  zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 2977/5 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. 

 

 

Sklep št. 4.8.1/2011 

Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep s katerim se ukine status zemljišča javno dobro 

za nepremičnino parc. št. 2977/5 k.o. Oplotnica. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 

Gospod Janez Gošnjak je vprašal ali je že bil izbran izvajalec za asfaltiranje cest in kdaj se bo 

nadaljevalo z deli. 

Predsedujoči mu je odgovoril, da je razpis v teku. Zbiranje ponudb poteka do 31 . 5. 2011. 

Takrat bomo izbrali tudi izvajalca del. 

 

Gospod Vladimir Globovnik je vprašal, ali so se realizirale njegove pobude, ki jih je podal na 

prejšnji seji (javna razsvetljava proti zbirnemu centru). Prav tako je vprašal ali so se v razpisu 

za asfaltiranje cest spremenili popisi  ali so ostali enaki (npr. cesta v Okoški gori)) 
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Predsedujoči mu je odgovoril, da se za most pripravlja projekt. Poškodovano 

transformatorsko postajo v Čadramu bo popravil lastnik. Kozolce po občini smo že začeli 

popravljati. Javna razsvetljava na Partizanski cesti se bo popravila.  

Projektni razpis za ceste je delalo podjetje Koning in na osnovi tega je dalo podjetje popisne 

cene (podlage so bile že vključene v popis). 

 

Gospod Maksimilijan Lešnik je podal pobudo za obnovo bencinskega servisa v Oplotnici. 

Petrol je v preteklosti že obljubil, da bo napravil sodobnejšo bencinsko postajo na katero 

neugodne vremenske razmere ne bodo vplivale. Predlagal je, da se s Petrolom dogovorimo, da 

jo obnovi ali pa poiščemo novega ponudnika. 

Predsedujoči mu je odgovoril, da pogovori o obnovi aktivno tečejo že več let, najbolj pa 

zadnje leto. Vsi ponudniki so v težki finančni situaciji. Kontaktirali smo tudi s Tušom. 

Naslednji mesec bomo opravili sestanek na Petrolu v Ljubljani. V zvezi s tem smo naredili 

maksimalno.  

  

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda (Informacije) 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

 pričela so se dela na izgradnji vrtca v Oplotnici. Začeli so z izkopi, do jeseni pa bo 

objekt pod streho; 

 izgradnja večnamenskega objekta na Prihovi potekajo nemoteno. Do jeseni bo objekt 

dokončan; 

 31. maja bo odpiranje ponudb za izvedbo asfaltiranja lokalnih cest v občini; 

 Povabil je vse prisotne in občane na praznovanje praznika Občine Oplotnica, ki bo to 

soboto in nedeljo, 21. in 22. maja.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17. 25    uri. 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 

Branka Potočnik Trdin                         Matjaž Orter 

 

 

 

 

 

 

 


