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: 22. 12. 2009
Ura: 17.00

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v torek, dne
22. 12. 2009, 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:
Janez Gumzej, Milan Obrul, Jurij Višnar, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar, Silvo Smogavec,
Franc Fideršek, Iztok Vodopivec, Vladimir Globovnik, Viljem Skarlovnik, Cvetka Gorenjak,
Ljudmila Sevšek, Jože Hren, Viljem Strnad in Leopold Klančnik.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Fideršek direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Danijela Dovnik računovodja
- Irena Ceht višji referent
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler
- Center za socialno delo: mag. Barbara Tiselj
- IZO Gradnje:
Rajko Šimonka
- predstavniki političnih strank,
- predstavniki lokalnih medijev,
- člani komisiji občinskega sveta in nadzornega odbora.
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta.
Sklep 15.1.1/2009
Svet je sklepčen. Na seji so bili prisotni vsi člani občinskega sveta.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 14. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 14. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 15.2.1/2009
Potrdi se zapisnik 14. redne seje.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 15. redne seje)
Predsedujoči je predlagal, da se, zaradi gostje iz CSD prestavi 13. točka (Soglasje k ceni
socialno varstvene storitve »Pomoči družini na domu«) na 5. točko, ostale pa se ustrezno
preštevilčijo.
Predsedujoči je predlagal, da se v 8. točki (Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010)
in v 9. točki (Obrazložitev k spremembam in dopolnitvam odloka o ureditvenem načrtu za
grajski kompleks v Oplotnici) združita obe obravnavi.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da se pri obravnavi proračuna
najprej opravi splošna obravnava. Nato se na naslednji seji izpelje I. obravnava Odloka o
Proračunu Občine Oplotnica za leto 2010.
Predsedujoči je pojasnil, da so bili svetniki seznanjeni s proračunom v začetku meseca
decembra in, da je bila javna objava na spletni strani občine.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red z dopolnitvijo, ki jo je predlagal na glasovanje.
Sklep 15.3.1/2009
Sprejme se dnevni red, z 8 glasovi ZA.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 15. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008 – II. obravnava
7. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna,
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanja, Vojnik in Zreče – II. obravnava
8. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010 – I. in II. obravnava
9. Obrazložitev k spremembam in dopolnitvam odloka o ureditvenem načrtu za grajski
kompleks v Oplotnici – I. in II. obravnava
10. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – I.
obravnava
11. Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Oplotnica
12. Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta«
13. Predlog za povišanje cen programov vrtca v Občini Oplotnica
14. Obravnava DIiP-a »Zunanja ureditev grajskega kompleksa«
15. Obravnava DIIP-a »Športne tribune«
16. Obravnava DIIP-a »Vrtec Oplotnica«
17. Vprašanja in pobude
18. Informacije
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K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da smo za ureditev vodovoda v Čadramu pridobili predračun iz
Komunale. Prav tako so bili opravljeni razgovori z vodovodnim odborom v Okoški gori, saj je
bolj smiselno, da se vaščani priklopijo na ta vodovod.

K 5. točki dnevnega reda (Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl.
Povedala je da je »Pomoč družini na domu« javna služba na področju socialnega varstva, ki
obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko
socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Stroški za neposredno
socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih socialnih oskrbovancev na
domu in so sestavljeni iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov amortizacije
in investicijskega vzdrževanja za vozila.
Posamezni uporabnik je upravičen do dodatne oprostitve plačila stroškov storitve v breme
proračuna občine, če se mu ta pravica ugotovi v upravnem postopku z odločbo centra za
socialno delo. Neposredno socialno oskrbo uporabnikov zagotavljamo preko Centra za
socialno delo Slovenska Bistrica z 1 redno zaposleno delavko in eno socialno oskrbovalko
preko javnih del.
Predlog za izdajo soglasja k ceni socialno varstvenih storitev »Pomoč družini na domu« je
obravnavala Komisija za družbene in društvene dejavnosti in občinskemu svetu predlaga, da
se cena urne postavke prilagodi strukturi stroškov za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov, ki nastajajo mesečno v Občini Oplotnica, da ostane cena urne postavke za
uporabnika enaka kot doslej oziroma nižja kot je predlagana, in sicer v višini 2,49 € ter da
Občina Oplotnica subvencionira razliko do celotne cene urne postavke za neposredno
socialno oskrbo, ob upoštevanju subvencije iz proračuna RS (2.60 €), do višine polne cene
urne postavke. Člani komisije so namreč prepričani, da s to obliko pomoči neposredno
vplivajo na razbremenitev socialne mreže ljudi, ki živijo s starim človekom pri zagotavljanju
primerne oskrbe in nege.
Poročilo je dopolnila tudi direktorica Centra za socialno delo ga. mag. Barbara Tiselj.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold
Klančnik, ki je opozoril na napako v sklepu, kjer se pravilno zapiše, da začne veljati sklep od
1. 1. 2010 dalje. Prav tako je predlagal, da Center za socialno delo Slovenska Bistrica pripravi
celotno bilanco in bilanco za Občino Oplotnica posebej.
Predsedujoči je dal predlagane sklepe v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 1
Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu, ki jo je predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 14,99 EUR.
Sklep št. 2
Ob upoštevanju subvencije RS in Občine Oplotnica znaša prispevek uporabnika za uro
opravljene storitve pomoči na domu 2,49 EUR.
Sklep št. 3
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Občina Oplotnica subveniconira ceno urne postavke v višini 9,90 EUR.
Sklep št. 4
Ti sklepi začnejo veljati po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Sklep 15.5.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlagane sklepe.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto
2008 – II. obravnava)
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da amandmajev ni bilo, zato je dal Odlok o
Zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008 v II. obravnavi v razpravo in na
glasovanje.
Odlok št. 13.15/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2008, v II. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanja, Vojnik in Zreče – II.
obravnava )
Poročilo je podala direktorica občinske uprave. Povedala je, da je odlok usklajen z veljavno
zakonodajo. Podrobneje pa je opredeljen, glede vstopa nove občine v medobčinski
inšpektorat. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme odlok v II. obravnavi.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje.
Odlok 014.15/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanja, Vojnik in Zreče, v II. obravnavi.

K 8. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010 – I. in II.
obravnava)
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da so v proračunu planirani prihodki v višini
4,952.019,00 €. Nato je podrobno predstavil prihodke in po postavkah obrazložil odhodke.
Povedal je, da je občina zadolžena v skladu z zakonom, in sicer planirani so kratkoročni
krediti v višini 300.000,00 € in dolgoročni krediti v višini 550.000,00 €.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje.
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K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je podal naslednje predloge in pomisleke:
- zemljišče pri Bezovniku se bo zelo težko prodalo, saj je most v zelo slabem stanju;
- v Občini Oplotnica je dovolj stavbnega zemljišča, kjer bi se lahko zgradil dom za starejše
občane, zemljišče pri osnovni šoli, kjer naj bi se dom za starejše občane gradil pa naj se
nameni za potrebe šole;
- pri današnji krizi bo pri asfaltiranju cest v Občini Oplotnica, od občanov, zelo težko
zahtevati finančni prispevek;
- pri asfaltiranju cest ni označena dolžina asfaltiranja cest in širina asfaltiranja, zato
predlaga, da občinska uprava pripravi in finančno ovrednoti dejansko, katere ceste se bodo
asfaltirale;
- za izgradnjo vodovoda v Čadramu bi bilo potrebno planirati več denarja;
- pri izgradnji vrtca je bil DIIP že sprejet in občinski svet ni nihče obvestil, da se bo delal
novi DIIP in zakaj se je občinska uprava odločila sama;
- vprašanje je, če bomo uspeli na razpisu za izgradnjo vrtca oziroma koliko bo proračun
vzdržen;
- kako je lahko v kadrovskem načrtu planiran projektni sodelavec, če ne bomo na novo
zaposlovali;
- predobremenitev za šolo je verjetno veliko večja, ker še niso prišli vsi računi.
K razpravi se je prijavil g. Viljem Skarlovnik, ki je podal naslednje predloge in pomisleke k
proračunu:
- proračun ga preseneča, pri prodaji nepremičnine, ki je ob potoku je potrebno pridobiti tudi
soglasje VGP;
- zemljišče pri šoli naj ostane šoli, saj se že dolgo prodaja in tudi krajani so proti temu, da bi
tam stal dom za starejše;
- nasprotuje zadolževanju eno leto pred koncem našega mandata;
- pri javnih delih se mu zdi preveč delavcev in preveč planiranih sredstev, saj so še druge
stvari, ki bi morale biti narejene v občini;
- 1.000,00 € sredstev, ki so planirani za elementarne nesreče je premalo;
- pri sanaciji plazov so pozabili planirati tudi plaz v Lačni gori;
- odmera cest je planirana samo za tiste, ki so na novo urejene, odmeriti bi bilo potrebno
tudi še veliko starih cest;
- prebere zapisnik vaškega odbora Čadram, kjer so tudi zapisali, da nikoli niso bili
povabljeni k ustvarjanju proračuna, prav tako pa vaški odbor Čadram apelira na vse
svetnike in župana, da se prioritetno uredi vodovod v Čadramu (povečanje glavne cevi za
vodovod Čadram), uredi javna razsvetljava v Čadramu, ureditev obvoznice na
pokopališče, razširitev ceste Jučič – Ošlak in cesta proti Soviču;
K razpravi se je prijavila ga. Cvetka Gorenjak, ki je vprašala zakaj ni predvidenih sredstev za
gradnjo prizidka k osnovni šoli na Prihovi.
K razpravi se je prijavila ga. Ljudmila Sevšek, ki je podala naslednje predloge:
- če nam ne uspe prodati zemljišča, od kod bomo vzeli denar;
- predlaga, da se naredi točen seznam, katere ceste se bodo dejansko asfaltirale;
- glede zadolževanje je vprašala, ali je drugim svetnikom vseeno, koliko se zadolžujemo, saj
smo že prej rekli, da nobene zadolžitve več.
K razpravi se je prijavil g. Jože Hren, ki je predlagal, da bi izbrali samo tiste ceste, kjer bomo
zamenjali kanalizacijo. Pri prodaji zemljišča za starostnike pa je mnenje, da bi za to zemljo
lahko iztržili več.
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K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek. Povedal je, da so na dveh sejah Komisije za okolje
in prostor obravnavali načrt asfaltiranja cest, ki je v proračunu. Glede ureditve pokopališča so
na komisiji predlagali, da se uredi ureditveni načrt, na katerem se bodo lahko izrekli tudi
občani. Komisija je predlagala tudi druge načrte, ampak zaradi natrpanih investicij vsi
projekti ne morejo biti realizirani.
Glede zadolževanja je povedal, da se zadolžujejo tudi ostale občine, mi pa imamo odprtih
veliko projektov, ki pa jih sofinancira EU.
Javna razsvetljava Partizanske ceste je bila planirana že v dveh proračunih pa je še nismo
izvedli.
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik. Povedal je, da je proračun dobro naravnan.
Predlaga, da v proračunu pustimo načrt asfaltiranja cest in spremljamo, kako se bo to izvajalo.
Povedal je, da je bil v prejšnjem mandatu nasprotnik zadolževanja, saj se je s proračunskimi
sredstvi negospodarno ravnalo. Predlaga, da občinska uprava v prodajo zemljišč vnese m2 in
ceno prodaje ter nakupa zemljišč.
Predsedujoči je podal naslednje odgovore:
- gradnja doma za starejše občane v Oplotnici je bila sestavni del predvolilnega programa.
Zemljišče je občinski svet že določil. Občina pa ima tudi že vsa soglasja sosedov;
- zemljišče pri Bezovniku se bo prodalo po taki ceni, da bomo lahko našli kupca;
- glede prispevka občanov pri asfaltiranju – občane zadnja tri leta nismo dodatno
obremenjevali. Cene stavbnih zemljišč je že 4 leta ista, glede prispevkov občanov za
asfaltiranje cest pa je to stalna praksa. Če to ne bo možno pa bomo delali rebalans;
- vse projekte imamo sofinancirane s strani Evrope ali RS, zadolženi smo v skladu z
zakonom;
- župan je zadolžen za vodooskrbo, zato bo primerno poskrbljeno za vodooskrbo v
Čadramu;
- DIIP je občinski svet že sprejel, toda sedaj se bo delal energetsko varčen vrtec, kar je tudi
pogoj, da bomo uspeli na razpisu;
- v kadrovskem načrtu gre za preimenovanje prostega delovnega mesta tajnice v delovno
mesto projektni sodelavec;
- investitorju doma za starejše je predvidena lokacija primerna. Potrebam šole je
popolnoma zadovoljeno. Imamo pa tudi vsa soglasja za gradnjo doma, ki jih je zahteval
občinski svet;
- javna dela so s strani občine sofinancirana samo 30 %, zato je smiselno, da jih imamo;
- zaradi sredstev, ki smo jih dobili za KTC smo morali zaposliti dve delavki na področju
turizma. Zaposlili smo jih preko javnih del, ker je to najnižji stroške za občino;
- pri odmeri cest bomo od vseh lastnikov zemljišč zahtevali soglasje za, da dajo svoje
zemljišče brezplačno v javno dobro;
- vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta in ne župana;
- obvoznico za pokopališče so obravnavali že na komisiji, projektno naj bi se rešilo v letu
2010;
- na Prihovi je planirana novogradnja večnamenskega prostora, ki pa ni vključena v
proračun 2010, ker v letu 2010 ne bo za občino nobenega stroška. Podelila se bo stavbna
pravica.
- za javno razsvetljavo na Partizanski cesti je material že nabavljen, nimamo pa še soglasja
Direkcije za ceste;
- povečanje sredstev za elementarne nesreče je nesmiselno, saj je v proračunu planirano
dovolj, prav tako pa imamo cestišča zavarovana;
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- Predvidena asfaltiranja občinskih cest:
Naziv ceste
Rekonstrukcija šolske ulice
Odcep Gmajna – Lovski dom
Odcep Barbara do križišča državne ceste
LC Straža – Prihova
LC Straža – Raskovec
Strma ulica
Ulica 22. maja
Prečna ulica
Jozlova rida
Čadram nad pokopališčem
JP 948820 – Mački
JP Brezje proti Zlakovi
Straža-Čadram-Oplotnica, odsek Čadram-Zlogona vas
Od Gorice do delavnice »Mizarstvo Sadek
JP 64850 Kosova gorca
Fošt – do Črešnar Jankota
Odcep Lešnik – Prešernova cesta
Koritno – Sandi
Raskovec pri kapeli

Dolžina
asfaltiranja
300 m
400 m
500 m
350 m
250 m
600 m
180 m
200 m
1000 m
150 m
300 m
1500 m
400 m
300 m
250 m
200 m
350 m
200 m
1000 m

Predsedujoči je dal Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010 na glasovanje.
Odlok št. 015.15/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2010 v I. in II. obravnavi.
Ob 19.15 uri sejo zapustijo naslednji svetniki: Viljem Skarlovnik, Vladimir Globovnik in
Viljem Strnad.

K 9. točki dnevnega reda (Obrazložitev k spremembam in dopolnitvam odloka o
ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici – I. in II. obravnava)
Poročilo je podala svetovalka za okolje in prostor ga. Bojana Vučina. Postopek izdelave in
sprejema sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta se je vodil v skladu z
zakonom o prostorskem načrtovanju. V postopku je bila kot pripravljavka odloka določena
Občina Oplotnica, financerki odloka (stroški izdelave, postopka ter vseh podlag) pobudnici,
torej Mija in Maja Plajh, načrtovalec oziroma izdelovalec odloka, pa je po izboru investitork,
IN PLAN Zmago Plajh s.p. iz Slovenske Bistrice.
Na osnovi smernic je načrtovalec oziroma izdelovalec odloka, pripravil dopolnjen osnutek
odloka (tekstualni in grafični del). Na podlagi sklepa župana je bila v času od 26. 3. do
vključno 28. 4. 2009, izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka, ki je potekala
na sedežu Občine Oplotnica. Občinska uprava je pred pričetkom javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka odloka, javnost pisno obvestila o mestu, času javne razgrnitve in javne
obravnave na krajevno običajen način in na uradni spletni strani občine. Objavljen je bil tudi
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sklep v Uradnem listu št. 22/2009, 4. 4. 2009 je bila organiziran tudi javna obravnava. V
okviru javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo podanih pripomb ali predlogov, ki bi
vplivali na dopolnjen osnutek odloka. Na osnovi teh dejstev je bil izdelan predlog odloka,
kateri je bil v pregled in potrditev posredovan vsem nosilcem urejanja prostora.
Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje nadaljnjih postopkov pridobitve
projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za realizacijo investicije.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in v zvezi z njim sprejme
predlagani sklep.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek, ki je povedal, da
je komisija že pred letom dni dala pozitivno mnenje.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Odlok: 016.15/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za grajski kompleks, v I. in v II. obravnavi.

K 10. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica – I. obravnava)
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. Leta
1999 je z izločitvijo iz Občine Slovenska Bistrica nastala Občina Oplotnica, leta 2006 pa sta
prav tako z izločitvijo nastali novi občini Poljčane in Makole. S podpisom delitvenega
sporazuma so občine postale soustanoviteljice javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica. Zaradi navedenega smo pristopili k pripravi novega Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
Predlagani odlok je bil pripravljen v sodelovanju z javnim zavodom Knjižnica Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica in soustanoviteljicami. Odlok v I. obravnavi je bil posredovan
vsem ustanoviteljicam. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica nas je obvestil, da so odlok
sprejeli v I. obravnavi.
Predlog odloka je bil posredovan v obravnavo Statutarno pravni komisiji in Komisiji za
družbene in društvene dejavnosti. Komisiji sta predlagali občinski upravi dopolnitve in
popravke, ki so upoštevani v predlogu.
Komisiji predlagata občinskemu svetu, da obravnava in sprejme Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v I. obravnavi in v predloženi obliki.
Poročilo je podal tudi predsednik Statutarno pravne komisije g. Franc Fiderešek.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 15.10.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v I. obravnavi.

K 11. točki dnevnega reda (Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica)
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Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl.
Pravilnik s prilogo tabelarnega dela pravilnika je bil sprejet 20. 3. 2008. V času uporabe
pravilnika so se izkazale določene pomanjkljivosti predvsem v tabelarnem delu kjer se
vrednotijo doseženi rezultati kakovostnega športa – kar je narekovalo spremembo.
K spremembam smo pristopili tako, da smo natančno upoštevali le Zakon o športu in
Nacionalni program športa, ki natančno opredeljuje kaj naj bo predmet financiranja lokalnih
skupnosti. Na osnovi tega smo v predlogu tabelarnega dela izločili vrednotenje športnih
rezultatov ter v tabele vnesli le vrednotenje stroškov iz nacionalnega programa. Pri
spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela pravilnika smo upoštevali priporočila
inšpekcijskega nadzora, ki je bil opravljen v lanskem letu.
Osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika in čistopis pravilnika s tabelarnim sta bila
posredovana v obravnavo Statutarno pravni komisiji in Komisiji za družbene in društvene
dejavnosti.
Obe komisiji predlagata občinskemu svetu, da predlog Sprememb in dopolnitev pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica in Čistopis
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica
sprejme v predlagani obliki.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold
Klančnik in predsednik Statutarno pravne komisije g. Franc Fideršek.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 15.11.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica in Čistopis
pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Oplotnica v predlagani obliki.

K 12. točki dnevnega reda (Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta«)
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl.
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica je v prilogi določal merila za
podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine
Oplotnica. V marcu 2008 smo sprejeli nov Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Oplotnica, ki vsebuje določbe za sofinanciranje in izvajanje
letnega programa športa brez priloge meril za podeljevanje priznanj na tem področju. Odlok
o priznanjih Občine Oplotnica določa, da se področje priznanj na športnem področju ureja s
posebnim pravilnikom.
Osnutek pravilnika določa nazive priznanj, pogoje za pridobitev priznanja, javni razpis,
pogoje za predloge in odločanje o podelitvi priznanj na športnem področju.
Osnutek pravilnika je bil posredovan v obravnavo Statutarno pravni komisiji in Komisiji za
družbene in društvene dejavnosti. Komisiji sta predlagali občinski upravi dopolnitve in
popravke, ki so upoštevani v predlogu.
Komisiji predlagata občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika o podeljevanju
priznanja »Športnik leta« v Občini Oplotnica v predlagani obliki.
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Poročilo je podal predsednik Komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold
Klančnik, ki je poudaril, da morajo sprejeta pravila tudi spoštovati.
Predsedujoči je dal predlagani pravilnik v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Jurij Višnar, ki je opozoril na 7. člen, kjer se v prvem stavku črta
naslednje besedilo: »ki deluje v občini«.
Sklep 15.12.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik
leta« v predlagani obliki. Sklep je bil soglasno sprejet.

K 13. točki dnevnega reda (Predlog za povišanje cen programov vrtca v Občini Oplotnica)
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. Javni
zavod Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica je predlagal povišanje cen programov vrtca.
V predlogu navajajo, da je bila zadnja uskladitev cen programov vrtca opravljena junija 2008
ter, da je zaradi uvedbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in uvrstitve zaposlenih v
plačilne razrede potrebno opraviti novo uskladitev cen programov.
Predlagano je povišanje cen programov vrtca za 8 %.
Od 1. 6. 2008 velja sklep občinskega sveta, ki staršem omogoča, da uveljavljajo v poletnih
mesecih, ko koristijo letne dopuste, rezervacijo in s tem plačajo 30 % od njihovega z odločbo
določenega plačilnega razreda. Prav tako so starši oproščeni plačila vrtca v primeru daljše
bolezenske odsotnosti otroka. Predlagamo, da se omenjene ugodnosti za starše uporabljajo še
naprej in sicer za tiste starše, ki jim je občina na podlagi pozitivne zakonodaje dolžna kriti del
cene programov. Za starše, katerim plačilo programov vrtca pokriva državni proračun te
ugodnosti ne veljajo.
Predlog vrtca je obravnavala Komisija za družbene in društvene dejavnosti in predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog novih cen programov vrtca, navedene v predlogu.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold
Klančnik.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
SKLEP
o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica
1. člen
CENE PROGRAMOV VRTCEV SO:

VRSTA PROGRAMA

CENA PROGRAMA V EUR

1. DNEVNI PROGRAM ( 6 do 9 ur)
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Kombinirani oddelki (1 do 6 let)

419,85
312,17
334,89
10

Oddelek 3 – 4 leta
Oddelek s posebnimi potrebami
2. POLDNEVNI PROGRAM ( 4 do 6 ur)
brez prehrane
Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
Kombinirani oddelki (1 do 6 let) in oddelek 3 – 4 leta
3. KRAJŠI PROGRAM (3-6 let, brez prehrane)

334,89
824,87
284,01
221,29
261,28
113,11

2. člen
CENE PREHRANE SO:
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
SKUPAJ

Dnevno EUR
0,76
0,52
1,76
3,04

Mesečno EUR
16,72
11,44
38,72
66,88

3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo STROŠKI ŽIVIL v višini
Obroki
Zajtrk
Malica
Kosilo
SKUPAJ

Dnevno EUR
0,26
0,18
0,60
1,04

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov,
lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 01.
julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka
za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Prav tako lahko starši za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila
programov, uveljavljajo oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni oz. poškodbe otroka. O vlogi
za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe
otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil z odločbo odloči pristojni organ Občine
Oplotnica.
Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% od njihovega z odločbo določenega plačila,
medtem, ko so za čas tako imenovane zdravstvene rezervacije oproščeni plačila v celoti.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v
skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
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5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov vrtcev na območju
občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 72/2008).

6. člen
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Sklep 15.13.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme predlagani sklep.

K 14. točki dnevnega reda (Obravnava DIIP-a »Zunanja ureditev grajskega kompleksa«)
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl.
Občina Oplotnica je na drugi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne
infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru
razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne
usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« prijavila izvedbo operacije »ZUNANJA
UREDITEV GRAJSKEGA KOMPLEKSA ŽIČKA PRISTAVA«. Celotna vrednost
prijavljene operacije znaša 863.697,60 € z DDV. Pričakovana višina sofinanciranja s strani
Ministrstva za kulturo je 100 % upravičenih stroškov celotne vrednosti projekta (DDV je
upravičen strošek), oziroma 863.697,60 €. Zunanja ureditev obstoječega spomeniško
varovanega grajskega kompleksa Žička pristava je zahteven poseg. Zaradi obsežne zunanje
sanacije in vnosa novih vsebin je pomembno sodelovanje vseh bodočih uporabnikov, tako da
se pri zunanji ureditvi in rekonstrukciji upoštevajo vse obstoječe kvalitete objekta ter smiselno
poudarijo vse kulturno zgodovinske značilnosti, z upoštevanjem najvišjih standardov za
ohranitev in varovanje obstoječe kulturne dediščine na območju.
Osnovni cilj investicije je ohranitev kulturno-zgodovinskega spomenika in zagotovitev nujnih
del za vzdrževanje in zunanjo ureditev grajskega kompleksa. Načrtovani investicijski projekt
zajema celovito zunanjo ureditev grajskega kompleksa Žička pristava z restavratorskimi
posegi v graščini in zunanjo ureditvijo baročnega parka.
Predlog dokumenta je obravnavala Komisija za družbene in društvene dejavnosti, ki predlaga
občinskemu svetu, da predložen Dokument identifikacije investicijskega programa »Zunanja
ureditev grajskega kompleksa Žička pristava« sprejeme in potrdi.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da bi za obravnavo DIiP-a bila bolj
pristojna Komisija za okolje in prostor kot Komisija za družbene in društvene dejavnosti.
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Sklep 15.14.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme DIIP »Zunanja ureditev grajskega
kompleksa«.

K 15. točki dnevnega reda (Obravnava DIIP-a »Športne tribune«)
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl.
Investicijo izgradnje odprtega športnega objekta – športne tribune smo prijavili v
sofinanciranje na razpis Fundacije za šport. Občina Oplotnica razpolaga z 79,11 %
minimalnega standarda v športu z nepokritimi vadbenim površinami. Investicija pomeni
nadaljevanje vlaganj v ureditev športnih površin v okviru načrtovanega Športnega parka
Oplotnica.
Investicija je vezana na izgradnjo športne tribune ob velikem športnem igrišču v neposredni
bližini osnovne šole v Oplotnici. Gre za zaključeno celoto športnega parka, kjer je urejen
prostor za nogomet ter kombinirano asfaltno igrišče za košarko in rokomet.
Fizična izvedba aktivnosti je načrtovana v obdobju od aprila do septembra 2010. Vrednost
investicije znaša 62.100,00 € tekoče cene oziroma (51.750,00 € neto). Pričakujemo
sofinanciranje investicijskega projekta v višini 50 % upravičenih stroškov v letu 2010
oziroma 25.875,00 € sofinanciranja.
Investicija je v celoti vezana na javno dobro, brez prihodkov iz naslova uporabe prostora
oziroma opreme.
Predlog dokumenta je obravnavala Komisija za družbene in društvene dejavnosti, ki predlaga
občinskemu svetu, da predložen DIIP sprejme in potrdi.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil predsednik Komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold
Klančnik, ki je predlagal, da v bodoče gredo DIIP-i v obravnavo tudi Komisiji za okolje in
prostor.
Sklep 15.15.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme DIIP »Športne tribune«.

K 16. točki dnevnega reda (Obravnava DIIP-a »Vrtec Oplotnica«)
Poročilo je podal g. Rajko Šimonka iz podjetja IZO gradnje. Povedal je, da so po predstavitvi
potreb v občini prišli do idejne zasnove. Ekipo sestavljajo vodja, ki je arhitekt, ravnateljica
vrtca ga. Ivana Leskovar in strokovna delavka.
Predmet projekta je izgradnja sedem oddelčnega nizko energijskega vrtca Čadram s centralno
kuhinjo in vsemi pripadajočimi prostori gospodarskega dela ter prostori za zaposlene.
Primarni namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno
– varstvene dejavnosti s čimer bodo ustvarjeni pogoji za kvalitetnejšo varstvo otrok v vrtcu ter
vzpostavitev stanja skladnega s standardi in normativi. Z izvedbo predvidene investicije bodo
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zagotovljeni primerni pogoji za delo strokovnega osebja ter bistveno zmanjšani obratovalni
stroški na enoto, ki so sedaj relativno veliki, predvsem zaradi velikih energetskih izgub.
Izgradnja vrtca, katerega investitor je Občina Oplotnica je uvrščen v izvedbeni načrt RRP za
obdobje 2010 – 2012 in je popolnoma usklajen z razvojnimi usmeritvami Regionalnega
razvojnega programa za Podravje za obdobje 2007 – 2013.

Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je opozoril, da je obravnava DIIP-a tudi v
pristojnosti Komisije za okolje in prostor. Podal je kar nekaj predlogov oziroma pomislekov:
- prav bi bilo, da bi bil v projektni skupini predstavnik investitorja, saj bo občina plačala ta
objekt;
- objekt ne sledi arhitekturi sosednjih objektov;
- dolžina objekta se bo raztezala čez celo zemljišče, ki ga bo občina kupila;
- iz idejne zasnove ni razvidno, kako se bodo premostile velike višinske razlike, ker je teren v
pobočju, …
Predsedujoči je predlagal, da se vsi navedeni pomisleki g. Fiderška upoštevajo pri nadaljnjem
projektiranju. Prav tako je predlagal, da se sklep dopolni, s predlogom, da se predsednik
Komisije za okolje in prostor vključi v projektno skupino.
Sklep 15.16.1/2009
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme DIIP »Vrtec Oplotnica«. Predsednik
Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek se vključi v projektno skupino.

K 11. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Franc Fideršek je podal pobudo, da se uredi ozvočenje sejne sobe, saj je to tudi želja
občank in občanov, ker so prenosi sej zelo slabi.
Gospod Jože Hren je podal naslednji pobudi:
- kako daleč so aktivnosti z vodovodno zadrugo, saj lahko nastane problem, če bi vode
zmanjkalo;
- na cesti Straža – Okoška gora sta dve udarni jami, ki bi jih bilo potrebno zakrpati s suhim
asfaltom, da se stanje ne bi poslabšalo.
Gospod Leopold Klančnik je podal naslednji pobudi:
- uredi naj se poškodovan jašek pred bivšo zgradbo občine (vhod v Ulico Cesta na polje),
saj je že tri oz. štiri mesece zaščiten s traki in ni varno za avtomobile, ki vozijo mimo;
- zakaj so predlagali, da se prekine pogodba o najemu z Društvom mladinski center
Oplotnica in kaj je tako hudo narobe. V poročilo nadzornega odbora o tem ni ničesar
zasledil. Predlagal je, da se tem ljudem odgovori;
Gospa Ljudmila Sevšek je podala naslednje pobude:
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-

na cesti Brezje – Kovaški vrh naj se zakrpajo udarne jame;
ali se je že uredila postavitev table pri odcepu avtoceste v Tepanju;
kdaj se bo uredila cesta na Jurgovo.

Predsedujoči je podal naslednje odgovore:
- za ozvočenje sejne sobe oziroma za nabavo mikrofona bomo pridobili ustrezne ponudbe;
- aktivnosti glede ureditve vodooskrbe so tik pred koncem, osebno se morajo pogovoriti še
s predstavnikom vaškega odbora;
- udarne jame se bodo zakrpale;
- glede postavitve table na avtocesti v Tepanju imamo dogovorjen sestanek z vodstvom
DARSA;
- asfaltiranje ceste na Jurgovo je predvideno do leta 2013;
- nadzorni odbor je vršil pregled Društva mladinski center Oplotnica, in sicer transakcije
med občino in društvom. Pred enim tednom so ga povabili na sestanek in ga seznanili z
ugotovitvami. Nadzorni odbor je podal poročilo na katerega ima DMCO in občina rok, da
na njega odgovori in dostavi nove podatke. Aktivnost gredo v tej smeri, da se stvari
uredijo v dobro vseh. Cilj vseh je, da se stanje uredi. V poročilo nadzornega odbora to ni
bilo vključeno, ker je bil pregled zaključen pred enim tednom;
- povedal je, da je DMCO postavil dva vprašanja, in sicer ali je g. Maks Hohler, predsednik
Nadzornega odbora Oplotnica kupil prostore, v katerih se je nahajalo stranišče in
garderobe v stari telovadnici? Kdaj in po kakšni ceni?
Predsedujoči je odgovoril, da je g. Maks Hohler kupil prostor v skladu s proračunom
Občine Oplotnica za leto 2008, dne 8. 9. 2008.
Ali je lahko Maks Hohler postavil ograjo in drsna vrata in s tem zaprl parkirne prostore, ki
spadajo k stari telovadnici?
Predsedujoči je odgovoril je, da je pridobil soglasje s strani Občine Oplotnica v letu 2008
za postavitev ograjnih vrat.
- OO ZARES pa so postavili naslednje vprašanje: Kdo so lastniki parcel, na katerih stoji
Zbirni center za kosovne odpadke Oplotnica in zakaj je v proračunski postavki tako visoka
cena za omenjeno zemljišče?
Predsedujoči je odgovoril je, da so lastniki Ratej Vida, Zdravko in Globovnik Vladimir,
Lilijana. Cenitve za omenjeno zemljišče so bile narejene, prav tako pa je bivši župan
sklenil pogodbo za 20 €/m2. Na to temo so se že večkrat sestali. Z g. Ratejem smo izvedli
postopek za odkup tega zemljišča. Isti postopek smo predlagali tudi g. Globovniku, ki pa
se s tem ne strinja. Občina ima nekaj sredstev, ki so predvidena za odkup tega zemljišča.
To bomo realizirali v naslednjem letu.

K 12. točki dnevnega reda (Informacije)
Seja se je zaključila ob 21. uri.

Zapisnik pripravila
Branka Potočnik Trdin, posl. sekr.

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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Bojana FIDERŠEK, dipl. upr. org.,
direktorica občinske uprave
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