OBČINA OPLOTNICA
Občinski uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
2. točka dnevnega reda
POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE
4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Matjaž ORTER - župan
5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Občinska uprava
6. PRAVNE PODLAGE:
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03)
in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99,
1/02 in 38/03)
7. SKLEP:
Občinski svet občine Oplotnica sprejme zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta
Občine Oplotnica.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
- obravnava
Datum: 2. 9. 2010
Datoteka: Občinski svet/naslovnica
MATJAŽ ORTER
ŽUPAN
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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: 17. 5. 2010
Ura: 17.00
ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v
ponedeljek, dne 17. 5. 2010, 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, Franc Fideršek,
Iztok Vodopivec, Leopold Klančnik.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Fideršek direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Irena Cehtl višji referent
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler
- komandir Policijske postaje Slov. Bistrica: Aleksander Lubej
- predstavniki političnih strank,
- predstavniki lokalnih medijev.
Opravičeno odsotni: Cvetka Gorenjak, Viljem Skarlovnik, Jože Hren, Silvo Smogavec,
Viljem Strnad, Vladimir Globovnik in Ljudmila Sevšek.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta.
Sklep 17.1.1/2010
Svet je sklepčen. Na seji je bilo prisotnih osem članov občinskega sveta.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 16. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 16. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 17.2.1/2010
Potrdi se zapisnik 16. redne seje.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 17. redne seje)
Predsedujoči je predlagal, da se iz dnevnega reda umakneta 5. točka (Statut Občine Oplotnica
- II. obravnava) in 6. točka (Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica – II. obravnava)
dnevnega reda. Po dogovoru s predsednikom Komisije za okolje in prostor pa predlaga tudi
umik 9. točke dnevnega reda (Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za
območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta turistično rekreacijskega jezera v
Brezju – I. obravnava).
Nato se točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red s spremembami, ki jih je predlagal na glasovanje.
Sklep 17.3.1/2010
Sprejme se dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 17. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega
zavoda osnovna šola – II. obravnava
6. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oz. kandidatom
za člane Občinskega sveta in župana Občine Oplotnica – I. in II. obravnava
7. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
8. Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2010
9. Letni program kulture v Občini Oplotnica za leto 2010
10. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
11. Poročilo inšpektorata v letu 2009
12. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti
13. Vprašanja in pobude
14. Informacije

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so bili vsi odgovori podani že na prejšnji seji.

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno
izobraževalnega zavoda osnovna šola – II. obravnava)
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Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl.
Povedala je, da je bil čistopis odloka iz I. obravnave posredovan v obravnavo Občinskemu
svetu Občine Slovenska Bistrica, ki ga je obravnaval na svoji zadnji seji, dne 3. 5. 2010 in
sprejel odlok v predloženem besedilu.
Predsedujoči je predlagani odlok dal v razpravo in na glasovanje.
O: 017.17/2010
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica, v II. obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne
kampanje oz. kandidatom za člane Občinskega sveta in župana Občine Oplotnica – I. in II.
obravnava)
Poročilo je podala direktorica občinske uprava ga. Bojana Fideršek. V predlogu odloka je
predlagano delno povračilo vsem organizatorjem volilne kampanje, katerih listam so pripadli
mandati za člane Občinskega sveta in delno povračilo stroškov organizatorjem volilne
kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih
upravičencev.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje – v I. in v II. obravnavi.
O: 018.17/2010
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane Občinskega sveta in
župana Občine Oplotnica, v I. in v II. obravnavi.

K 7. 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. Center
za socialno delo Slovenska Bistrica nam je na podlagi 41. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev pripravil nov izračun ekonomske cene pomoči na
domu. Občinskemu svetu predlagajo, da sprejme naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k spremembi cene socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v delu subvencije iz proračuna Občine Oplotnica.
2. Občina Oplotnica subvencionira ceno urne postavke v višini 9,26 EUR.
3. Ta sklep začne veljati s 1. 5. 2010.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 17.7.1/2010
Občinski svet Občine Oplotnica soglasno sprejme predlagani sklep.
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K 8. točki dnevnega reda (Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2010)
Poročilo je podal predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja g. Milan Obrul. Povedal je,
da sta na razpis pravočasno prispeli dve vlogi, ki sta vsebovali vso zahtevano
dokumentacijo. Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Oplotnica, da priznanje Občine
Oplotnica, ki se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda
za nadaljnje ustvarjalno delo v letu 2010 podeli Vokalni skupini Sonus in Shotokan karate
klubu Oplotnica.
Predsedujoči je dal predlog komisije na glasovanje.
Sklep št. 17.8.1/2010
Občinski svet Občine Oplotnica podeli priznanje Občine Oplotnica v letu 2010 za
izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo, predlaganima kandidatoma VOKALNI SKUPINI SONUS IN SHOTOKAN
KARATE KLUBU OPLOTNICA.

K 9. točki dnevnega reda (Letni program kulture v Občini Oplotnica za leto 2010)
Poročilo je podala višja referentka za družbene in društvene dejavnosti ga. Irena Cehtl. 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
2010 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte.
Predvidena sredstva za posamezne vrste programov so razdeljene na osnovi števila in obsega
posameznih programov v društvih v občini, na osnovi podatkov iz preteklega leta. 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.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za družbene in društvene dejavnosti g. Leopold
Klančnik. Predlagal je, da v bodoče letni program kulture sprejmejo prej kot objavijo razpis.
Komisija je ugotovila, da to nima finančnega učinka na proračun.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 17.9.1/2010
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme predlagani Letni program kulture Občine
Oplotnica za leto 2010.

K 10. točki dnevnega reda (Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volilne
komisije)
Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o dopolnitvi sklepa o
imenovanju občinske volilne komisije Občine Oplotnica v sestavi:
- 7. član Ivanka Hojnik in
- 8. namestnik člana Marjan Crnič.
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Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 17.10.1/2010
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o dodatnem imenovanju dveh članov
Občinske volilne komisije Občine Oplotnica v sestavi Ivanka Hojnik – član in Marjan
Crnič – namestnik člana.

K 11. točki dnevnega reda (Poročilo inšpektorata v letu 2009)
Poročilo je podal komunalno-cestni inšpektor g. Božidar Rezar. Povedal je, da je bilo v letu
2009 na območju Občine Oplotnica izdan 1 plačilni nalog in ena pisna odredba na zapuščeno
vozilo, katero pa je bilo v predpisanem roku tudi odstranjeno. Vseskozi se je izvajal nadzor
nad komunalnimi odpadki, predvsem v okolici javnih ustanov. Na območju Občine Oplotnica
je komunalno-cestni inšpektor opravil 79 inšpekcijskih ogledov, od tega:
- 8 na področju javnega reda in miru ter videza naselij,
- 2 na področju zapuščenih vozil,
- 15 na področju komunalnih odpadkov,
- 41 s področja cest,
- 5 s področja odvajanja odpadnih voda,
- 8 z ostalih področjih.
Osnovni namen inšpekcijskih služb in redarstva ni finančni prihodek, ampak je učinkovito
reševanje določenih opustitev pravnih oseb in posameznikov in odprava nepravilnosti, s
katerimi je ogrožen javni interes.
K razpravi se je prijavil g. Leopold Klančnik, ki je postavil vprašanje, ki so ga posredovali
OO ZARES Oplotnica, Civilna iniciativa industrijska cona in Ribiška sekcija Oplotnica.
Sprašujejo, kaj se je uredilo glede prometno varstvenih ukrepov na koncu Partizanske ceste
(žaga bivši Lip) in kaj se je uredilo glede dnevnega onesnaževanja vodotoka Oplotnica z
lesnimi odpadki, s hlodi uničena tabla Oplotnica. Z ribiškega pogleda se žagovina in deli
lesnih odpadkov lepijo ribam za škrge in zaradi tega sledi pogin. Priložili so tudi fotografije,
ki so bile narejene na dan akcije Očistimo Slovenjo, 17. 4. 2010.
Inšpektor jim je odgovoril, da je bila prijava posredovana na inšpekcijo za okolje in prostor. V
kolikor bodo želeli odgovor, morajo na njihov naslov poslati pisno zahtevo. Lahko se oglasijo
tudi pri njem, in jim bo pomagal sestaviti dopis, ki ga bodo posredovali na okoljsko
inšpekcijo.

K 12. točki dnevnega reda (Ocena izvajanja občinskega programa varnosti)
Poročilo je podal zunanji sodelavec g. Stanislav Mlakar. Občinski program varnosti Občine
Oplotnica je bi sprejet na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Oplotnica. Je temeljni
strateški dokument trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega
in kvalitetnega življenja prebivalcev Občine Oplotnica.
Namen Občinskega programa varnosti Občine Oplotnica je določiti enotne kriterije za
zagotavljanje varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občine.
V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu in navodilom Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, mora oceno izvajanja občinskega programa varnosti na
predlog župana sprejeti na svoji seji občinski svet.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala zadovoljivo stanje na tem
področju, predvsem pa potrebo po nadaljnji krepitvi dela občinskih redarjev.
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Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 17.12.1/2010
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006) Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Oceno izvajanja občinskega
programa varnosti Občine Oplotnica.

K 13. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Pod to točko ni bilo razprave.

K 14. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je podal naslednje informacije o prireditvah ob občinskem prazniku Občine
Oplotnica:
- v petek, 21. 5. 2010, ob 19. uri je svečana akademija ob 12. občinskem prazniku Občine
Oplotnica s podelitvijo občinskih priznanj v dvorani KTC Oplotnica,
- vsi so vljudno vabljeni na prireditve ob občinskem prazniku.

Seja se je zaključila ob 17.45 uri.
Zapisnik pripravila
Branka Potočnik Trdin, posl. sekr.

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter

Bojana FIDERŠEK, dipl. upr. org.,
direktorica občinske uprave
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