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: 14. 3. 2011
Ura: 17.00
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v ponedeljek,
dne 14. 3. 2011, 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, Janez Gumzej, Marjan Dečar, Jurij Kamenik, Zdravko Javernik, Tomaţ
Gorenjak, Alojz Leskovar, Maksimilijan Lešnik, Ivan Breznik, Vladimir Globovnik, Janez
Gošnjak, Domen Višič, Jurij Višnar, Damjan Kvas in Marjan Sadek.
Ostali prisotni:
- Matjaţ Orter ţupan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Danijela Dovnik računovodkinja
- Irena Cehtl višji referent
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka
- predstavniki političnih strank in
- predstavniki lokalnih medijev.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta.
Sklep 2.1.1/2011
Občinski svet je sklepčen.
K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 1. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 1. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 2.2.1/2011
Potrdi se zapisnik 1. redne seje.
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K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 2. redne seje)
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v razpravo in na glasovanje.
Sklep 2.3.1/2011
Sprejme se dnevni red 2. redne seje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 1. redne seje
Določitev dnevnega reda 2. redne seje
Odgovori na vprašanja in pobude
Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2011 – splošna obravnava
Vprašanja in pobude
Informacije
 Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-12/2010

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Gospod ţupan je povedal, da inšpektor še ni podal pisnega odgovora na vprašanje g.
Globovnika. Ko bomo odgovor dobili mu ga bomo poslali po pošti.

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011 – splošna
obravnava)
Ţupan je povedal, da je Proračun Občine Oplotnica za leto 2011 naravnan investicijsko za
izgradnjo novega vrtca v Oplotnici, dokončanje investicije Večnamenskega objekta na
Prihovi, izgradnja cest v Občini Oplotnica, obnova Zdravstvenega doma Oplotnica in nabava
gasilskega avta.
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drţavnega proračuna so planirana v višini
45.769,00 €, za investicije pa so planirana v višini 1.044.225,00 €.
Sofinanciranje SVLR je planirano v višini 112.000,00 € za izgradnjo lokalne ceste, za
izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Oplotnici – 1. faza je planirano v višini 594.662,00 € in
za obnovo graščine v Oplotnici je planirano v višini 223,479,00 €.
Sofinanciranje Ministrstva za zdravje je planirano v višini 114.084,00 € za obnovo
zdravstvenega doma v Oplotnici.
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo so planirana v višini 58.500,00 €, iz
programa zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb za zaposlitev treh oseb za določen čas v
višini 22.500,00 € in iz programa javnih del v višini 36.000,00 € za vključitev štirih oseb.
Na področju druţbenih in društvenih dejavnosti je predstavila plan za leto 2011 ga. Irena
Cehtl, na področju okolja pa ga. Bojana Vučina.
Ţupan je po predstavitvi proračuna predlagal, da se v tekstualnem delu proračuna doda
naslednje besedilo:
- planirajo se sredstva za izgradnjo pločnika na Gmajni;
- postavijo se tri luči na pokopališče Čadram;
- na p. p. Sanacija plazov se doda besedilo: »in nekaterih manjših plazov«.
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Poročilo o obravnavi predloga Proračuna Občine Oplotnica za leto 2011 je podal tudi
predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek in predsednik Komisije za
gospodarstvo in turizem g. Maksimilijan Lešnik.
V splošni obravnavi je g. Vladimir Globovnik postavil naslednja vprašanja:
ali je občina maksimalno zadolţena; Ţupan mu je odgovoril, da je občina zadolţena
do vsote, do katere se lahko zadolţi.
Katere pristojnosti oziroma dejavnosti ima podţupan; Ţupan mu je odgovoril, da
sodeluje v projektu Očistimo reko Dravinjo.
Opozoril je na napako na strani 17 pod naslovom: Drugi nedavčni prihodki, so
prispevki najemnikov v zgradbi zdravstvenega doma za sofinanciranje planirani v
višini 246.600,00 €. Pravilni znesek je: 216.600,00; Ţupan je odgovoril, da se v
proračunu ta znesek popravi.
Ali smo od drţave pridobili vsa sredstva na področju investicij ali še kaj pričakujemo;
Ţupan je povedal, da smo za KTC in osnovno šolo pridobili vsa sredstva, za grad pa
so v letošnjem letu planirana še sredstva v višini 200.000,00 €.
V predlogu proračuna manjka seznam predobremenitev za leto 2011 (katera sredstva
lahko še pričakujemo); Ţupan je odgovoril, da so predobremenitve v zaključnem
računu. Prikazali pa jih bomo tudi v gradivu za naslednjo sejo.
Koliko sredstev je planirano za delovanje gasilskega društva in koliko za nabavo
novega avta; Ţupan je povedal, da sredstva zadoščajo za nabavo in za redno delo.
Kolikšen je bil strošek sanacije plazu na Prihovi pri Pavliču – Landeker; Ţupan je
odgovoril, da so sredstva zagotovljena v proračunu.
Proračunska postavka Zimska sluţba je previsoko planirana; Ţupan je odgovoril, da je
letos vse planirano na eni p.p. in da je realizacija v planirani višini.
Predlaga, da se sanira most pri Štefaneju in Bezovniku (če se ne bo saniral most v
Cezlaku), ker je v zelo slabem stanju; Ţupan je odgovoril, da se bo v tekst proračuna
dodala tudi sanacija mostu pri Bezovniku, ki pa je odvisna od soglasja VGP Drava
Ptuj.
Predlaga, da se za vse odcepe cest, ki so planirane v proračunu pripravijo popisi del,
zneski ter, da se pripravi prioriteta, katere ceste se bodo naredile, saj je planiran znesek
270.000,00 € premalo za vse ceste; Ţupan je odgovoril, da je bilo na razpisu izbrano
CPM, ki pa je zdaj šlo v stečaj. V kolikor bomo morali ponoviti razpis, bomo postavko
povečali. Popisi del bodo svetnikom posredovani v gradivu za naslednjo sejo.
Predlaga, da se naredi javna razsvetljava v Šolski ulici proti Lačni gori in v Lačni gori
proti zbirnemu centru (postavitev 3 luči); Ţupan je odgovoril, da bo strokovna sluţba
preverila ali je to izvedljivo.
Koliko je strošek upravljanja zbirnega centra in koliko nakup zabojnikov; Ţupan je
odgovoril, da bo pregled stroškov priloţen k gradivu za naslednjo sejo.
Do kod se bo podaljšala kanalizacija Gmajna; Ţupan je povedal, da se bo podaljšala
desna veja kanalizacije, to je mimo avtopralnice.
Kakšna je predobremenitev za vodovod; Ţupan je odgovoril, da je za Šolsko ulico v
višini 12.847,20 €.
Kakšna razširitev je predvidena na pokopališču Čadram; Ţupan je povedal, da se bo
uredila škarpa med starim in novim delom (leva stran) in s tem se bodo zagotovili
dodatni prostori.
Ali občina ţe ima sklep ministrstva za investicijo v Zdravstveni dom Oplotnica; Ţupan
je povedal, da sklep imamo.
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Prosil je, da se svetnikom pripravi specifikacija porabe sredstev za lansko leto za
obnovo graščine; Ţupan je povedal, da je specifikacija narejena in jo dobijo pri
gradivu za naslednjo sejo.
Katera kapela je planirana pri postavki ohranjanje kulturne dediščine; Ţupan je
povedal, da bo opravljen razpis, na katerega so bodo morali prijaviti vsi zainteresirani.
Plače v knjiţnici so previsoke, kaj se da narediti na tej postavki; Gospa Irena Cehtl je
povedala: plan proračuna je izdelan na podlagi plana javnega zavoda knjiţnice. V
planu je upoštevana plača ene knjiţničarke in deleţi plač ostalih strokovnih delavcev.
Ţe lansko leto je bila za knjiţnico v Oplotnici planirana in plačana plača ene
knjiţničarke, saj smo le tako lahko zagotovili odprte knjiţnice v Oplotnici dva-krat
tedensko.
Ali je moţno povečati postavko Ostale naloge športa, da bi lahko uredili igrišča po
vaseh (Malahorna, Okoška gora, Ugovec, Pobreţ); Ţupan je odgovoril, da bomo k
temu pristopili v naslednjem letu, do takrat pa bomo evidentirali in ovrednotili
potrebe.
Kateri projekti so financirani za mladinski center; Ţupan je odgovoril, da bo to znano s
prijavo mladine na javni razpis.
Prosi za specifikacijo tekočih stroškov za objekt – stara telovadnica; Ţupan je
odgovoril, da strošek predstavlja samo elektrika.
Ali je občina ţe dobila sklep iz ministrstva za novogradnjo vrtca; Ţupan je povedal, da
ima občina sklenjeno pogodbo za sofinanciranje novogradnje vrtca.
Ali je p. p. za plačilo najemnine za stavbno pravico za investicijo na Prihovi; Ţupan je
povedal, da je planirana za stavbno pravico za to leto.
Proračunska postavka za osnovno šolo bi morala biti manjša, ker je šola obnovljena;
Ţupan je povedal, da je planiran znesek po realnih stroških.
Zakaj je tako visoka postavka za materialne stroške glasbene šole; Ţupan je povedal,
da so materialni stroški glasbene šole, ki je v prostorih graščine polovico vseh
stroškov, ki nastanejo v graščini.
Predlaga, da se poveča postavka za socialo, saj lahko v teh teţkih časih pričakujemo
več prošenj; Ţupan je povedal, da je za enkrat na tej postavki dovolj sredstev za vse
upravičence.
Ali je občina planirala kratkoročni kredit v tem letu? Prosil je, da bi do naslednje seje
dobili dopolnjen proračun z indeksom rasti; Ţupan je pojasnil, da pri vsaki investiciji,
ki jo sofinancira EU najamemo kratkoročne kredite za pokrivanje začasnih situacij. V
letošnjem letu nismo najeli še nobenega kredita, za lani pa so informacijo o kreditih ţe
dobili. Indeksi so predmet zaključnega računa, lahko pa jih vključimo tudi v proračun.
Indekse bodo dobili v tabelarnem delu za eno leto nazaj.
Ţupan je povedal, da bodo svetniki dobili gradivo v dveh delih, in sicer vse dopolnitve
proračuna bodo prejeli v dveh dneh, nato pa gradivo za sejo občinskega sveta.
Predsedujoči je dal Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011 v splošni obravnavi na
glasovanje.
Sklep št. 2.5.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica v splošni razpravi sprejme sklep, da se nadaljuje
postopek sprejemanja predloga proračuna Občine Oplotnica za leto 2011 in ga bo
sprejel na naslednji seji
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K 6. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Vladimir Globovnik je podal naslednje pobude:
- da se popravijo turistični kozolci v Občini Oplotnica;
- da se popravi transformator v Čadramu pri Jelenkotu (preko zavarovalnice);
- da bi v VŠD Milenij nekdo nadzoroval, ko je gneča v tuš kabinah in garderobah, da bi s
tem preprečili morebitne poškodbe objekta;
- da se pri izvajalcu del za graščino reklamira spodnji del fasade na graščini, ker le ta ţe
odpada;
- pri izgradnji cest v Občini Oplotnici predlaga, da se naredijo vozne mulde;
- ali so bili vaški odbori v Oplotnici legitimno izvoljeni, saj je bilo na sestankih prisotnih
samo nekaj občanov.
Ţupan je odgovoril, da bodo javni delavci v spomladanskem času popravili turistične kozolce.
Za popravilo transformatorja v Čadramu bomo posredovali na Elektro Slovenska Bistrica. V
VŠD Milenij bomo zagotovili nadzornika v času zimske lige.
Glede odpadanja fasade bomo obvestili izvajalca del, pri tem pa del krivde nosi tudi Zavod za
spomeniško varstvo, ki je zahteval takšno izvedbo del na graščini.
Pri izgradnji cest bomo naredili mulde povsod tam, kjer bo to moţno.
Vaški odbori so bili seznanjeni, da se bo spremenil statut Občine Oplotnica, ki bo obravnavan
na eni izmed naslednjih sej in bodo potem lahko delovali popolnoma legitimno.
Gospod Alojz Leskovar je ponovno podal pobudo, da se postavi avtobusna postaja na Straţi
pri Oplotnici. Pobuda je bila podana ţe v prvem mandatu občinskega sveta. Sedaj, ko je
kriţišče na Straţi razširjeno je tudi več prostora za postavitev avtobusne postaje.
Ţupan je povedal, da bo občinski svet seznanil z moţnostjo postavitve avtobusne postaje na
Straţi pri Oplotnici, na naslednji seji.
Gospod Janez Gošnjak je predlagal, da se v proračunu povečajo sredstva za izgradnjo vaških
igrišč v Občini Oplotnica.
Ţupan je povedal, da se bodo letos ovrednotile potrebe, ki se bodo potem vnesle v proračun v
naslednjih letih.

K 7. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je povedal, da so prejeli Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje od 112/2010. Opozoril je na napako v tabeli kjer je nepravilno zapisano od 1-6/2010, pravilno je:
»od 1-12/2010«.
Seja se je zaključila ob 18.55 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Ţupan Občine Oplotnica
Matjaţ Orter
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