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: 31. 3. 2011
Ura: 17.00

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek, dne
31. 3. 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, Tomaž Gorenjak, Alojz
Leskovar, Maksimilijan Lešnik, Ivan Breznik, Vladimir Globovnik, Janez Gošnjak, Domen
Višič, Jurij Višnar, Damjan Kvas in Marjan Sadek.
Opravičeno odsoten: Janez Gumzej.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan 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 3.1.1/2011
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 2. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 2. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Gospod Marjan Sadek je predlagal, da se v zapisnik vnese županov odgovor na njegovo
vprašanje, glede prestavitve ležečih policajev na Goriški cesti. Tako se pod 4. točko dnevnega
reda (Odgovori na vprašanja in pobude) doda odgovor župana:
»Na pobudo g. Marjana Sadeka smo naročili študijo, ki je pokazala, da je obstoječi ležeči
policaj prevelik. Sedaj se pripravlja projekt za prestavitev tega ležečega policaja. Ta se bo na
tej lokaciji odstranil in se bo postavil na drugi«.
Sklep 3.2.1/2011
Zapisnik 2. redne seje s predlagano spremembo se potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 3. redne seje)
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v razpravo in na glasovanje.
Sklep 3.3.1/2011
Sprejme se dnevni red 3. redne seje.
Ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Določitev dnevnega reda 3. redne seje
Odgovori na vprašanja in pobude
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
»Otona Župančiča Slovenska Bistrica« - II. obravnava
6. Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2011 – I. obravnava
7. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnino
parcela št. 3026/4, k. o. Oplotnica
8. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica
9. Vprašanja in pobude
10. Informacije
1.
2.
3.
4.
5.

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Gospod župan je na pobudo g. Alojza Leskovar povedal, da smo preko direkcije za ceste
sprožili postopek, da se uredi vse potrebno za postavitev Avtobusne postaje na Straži pri
Oplotnici. Trenutno je v postopku na Ministrstvu za promet in upa, da bo uspešno zaključen
postopek in da bo postavitev avtobusne postaje v skladu s predpisi.
Na pobudo g. Vladimirja Globovnika, glede sanacije mostu pri Bezovniku pa je povedal, da
so za sanacijo mostu že naročeni projekti, saj se bo most delal po projektih.
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K 5. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec »Otona Župančiča Slovenska Bistrica« - II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehlt. Občina Oplotnica, Občina Slovenska Bistrica, Občina
Poljčane in Občina Makole so ustanoviteljice javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica in skladno z zakonom izvršujejo ustanoviteljske pravice in obveznosti ter
predlagajo spremembe ustanovitvenega akta. Spremembe lahko predlagajo v delu, ki določa
sestavo sveta zavoda skladno s spremembami zakonodaje ter dopolnitev akta v delu, kjer se
navajajo organizacijske enote vrtca in v delu kjer je opredeljena seznanitev o razrešitvi
ravnatelja.
Predlog odloka je bil obravnavan v prvem branju na 1. redni seji občinskega sveta. V
predlogu sprememb in dopolnitev odloka so upoštevani predlogi in pripombe iz I. obravnave
na občinskih svetih vseh štirih občin ustanoviteljic.
Amandmajev ni bilo, zato je dal predsedujoči predlagan sklep na glasovanje.
Sklep št. 3.5.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec »Otona Župančič« Slovenska Bistrica, v II. obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2011 – obravnava)
Predsedujoči je povedal, da je v skladu s poslovnikom prišel samo eden amandma s strani
svetnikov SLS. Vsebina amandma je naslednja:
»0082100 – Plače knjižnice J. Vošnjaka v višini 52.337,00 € se znižajo na lansko raven v letu
2010, in sicer na 34.831,48 €. Za nastalo razliko 17.505,52 € se naj poveča postavka 0043300
– investicijsko vzdrževanje krajevnih cest iz 270.000,00 € na 287.505,52 €«.
Obrazložitev:
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 predlagan amandma v razpravo in na glasovanje.
Predlagani amandma je obrazložil še g. Franc Fideršek.
Sklep št. 3.6.1/2011
Predlagani amandma je sprejet.
Predsedujoči je predlagal, da se sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011 na
glasovanje v celoti skupaj z načrtom nabav in gradenj in kadrovskim načrtom.
Odlok št. 02.3/2011
Odlok o proračunu Občine Oplotnica a leto 2011 je sprejet.
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2011.
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme kadrovski načrt za leto 2011 in 2012.
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K 7. točki dnevnega reda (Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro
za nepremičnino parcela št. 3026/4, k. o. Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da sta Hribernik Branko in Milena podala
vlogo za menjavo zemljišča, parc. št. 3026/4 k. o. Oplotnica, v izmeri 667 m2, ki je javno
dobro Občine Oplotnica in v naravi predstavlja opuščeno pot, s parc. št. 332/1 k. o. Koritno v
izmeri 121 m2, ki v naravi predstavlja kategorizirano javno pot in parc. št. 332/2 k. o. Koritno
v izmeri 331 m2.
Navedeno zemljišče parc. št. 3026/4 je opredeljeno kot javno dobro brez vknjižene pravice
imetnika uporabe.
Redni izpisek iz Zemljiške knjige izkazuje, da ima predmetno zemljišče status zemljišča v
javnem dobru. Skladno s tem je potrebno za nepremičnino s parc. št. 3026/4 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 obravnavo in na glasovanje.
SKLEP:
1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 3026/4 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. 3.7.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, s katerim se ukine status zemljišča javno
dobro za nepremičnino parc. št. 3206/4 k. o. Oplotnica.

K 8. točki dnevnega reda (Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica)
Poročilo je podal predsedujoči. Na podlagi Zakona o političnih strankah lahko lokalne
skupnosti financirajo politične stranke. Do sredstev iz proračuna so upravičene samo tiste
politične stranke, ki so na zadnjih lokalnih volitvah dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana občinskega sveta. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v občinskem proračunu za posamezno proračunsko leto.
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje.
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica
1. člen
Politične stranke, ko so na volitvah v letu 2010 kandidirale svoje kandidatke in kandidate v
Občinski svet Občine Oplotnica, pridobijo sredstva iz proračuna Občine Oplotnica, če so na
volitvah dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta
(število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
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Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine
Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
Sredstva se politični stranki izplačajo v višini 0,13 € mesečno na glas volivca, ki je veljavno
glasoval za to politično stranko. Skupna vrednost sredstev iz proračuna, namenjenih
financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, ne sme presegati 0,6 % izračunanega
obsega sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto.
2. člen
Znesek iz prejšnjega člena se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča izračunan
obseg sredstev primerne porabe Občine Oplotnica za posamezno proračunsko leto, vendar
višina sredstev za financiranje političnih strank ne sme preseči v prejšnjem členu določenega
odstotka.
3. člen
Sredstva se izplačujejo političnim strankam do 20. v mesecu za preteklo tromesečje.
4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Oplotnica o
financiranju političnih strank v Občini Oplotnica, številka 18.3.1/2001 (Ur. l. RS, št. 71/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
dneva sprejema proračuna Občine Oplotnica za leto 2011.
Sklep št. 3.8.3/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o financiranju političnih strank iz sredstev
proračuna Občine Oplotnica.

K 9. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Pod to točko ni bilo razprave.

K 10. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
pridobili smo podatke za stroške zimske službe, ki je v letu 2006 znašala 83.000,00 €,
letošnji strošek zimske službe pa je bil 76.000,00 €;
bil je na obisku pri ministru za promet g. Vlačiču, in sicer glede preplastitve ceste
Oplotnica – Malahorna in izgradnja pločnika. Občina bo sodelovala pri izgradnji
pločnika v letu 2012;
pri sanaciji ceste Cezlak – Pesek imajo problem z enim lastnikom, zato bodo sprožili
postopek razlastitve in z deli pričeli v letu 2012;
z deli za razširitev mosta v Malahorni so že začeli in bodo končali do jeseni;
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postavili smo stebričke ob ležečih policajih v naselju Pobrež in v Oplotnici. Na
Goriški cesti pa bodo prišli v poštev, ko bomo prestavili obstoječi zgornji policaj in
določili novo lokacijo, ki bo v skladu z normativi;
nobena od firm, ki so nastale iz firme Cestno podjetje Maribor ni preživela in ni v
stanju nadaljevati dela, zato smo unovčili bančno garancijo v višini 30.000,00 €. S
sklepom župana se bo tako povečala postavka za asfaltiranje cest. Jutri pa bo objavljen
novi razpis in pričakujemo nekoliko višjo ceno. Upamo, da bomo uspeli izvesti vsa
asfaltiranja v skladu s programom, ki smo si ga zastavili v lanskem letu;
včeraj smo podpisali pogodb za izgradnjo nizko energetskega vrtca v Oplotnici skupaj
v višini 974.000,00 €. Z deli se bo pričelo 15. 4. 2011.

Seja se je zaključila ob 17.20 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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