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: 23. 5. 2012
Ura: 17.00

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v sredo, dne
23. 5. 2012, 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, Marjan Dečar, Jurij Kamenik, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Janez
Gošnjak, Janez Gumzej, Tomaţ Gorenjak, Marjan Sadek, Vladimir Globovnik, Maksimilijan
Lešnik in Ivan Breznik.
Opravičeno odsotni: Jure Višnar, Damjan Kvas, Domen Višič.
Ostali prisotni:
- Matjaţ Orter ţupan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina višji svetovalec III
- Irena Cehtl svetovalec II
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka
- Danijela Dovnik višji svetovalec III
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- Gost: Center za socialno delo Slov. Bistrica: Barbara Tiselj in Valerija Kidrič
- Gost: RA Kozjansko: Andreja Smolej
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev.
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 12 svetnikov.
Sklep 9.1.1/2012
Občinski svet je sklepčen.
K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 8. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 8. redne seje v razpravo in na glasovanje.
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Sklep 9.2.1/2012
Zapisnik 8. redne seje se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 9. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 9. redne seje.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 9.3.1/2012
Sprejme se dnevni red 9. redne seje.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 9. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini
Oplotnica – I. obravnava
6. Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2012
7. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gost: direktorica CSD Slov. Bistrica: ga.
Barbara Tiselj)
8. Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2012
9. Predlog programa ljubiteljske kulture Občine Oplotnica
10. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Slov. Bistrica
11. Predstavitev projektov LAS (gost: direktorica RA Kozjansko: ga. Andreja Smole)
12. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino
parc. št. 808/06 k.o. Okoška vas
13. Informacije
14. Vprašanja in pobude

K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da je rampa v Partovcu ţe postavljena.
Za ureditev pešpoti proti Ugovcu pa se še dogovarjamo. Projekti za ureditev ceste v Brezju so
narejeni, ogled ceste mora opraviti še podjetje Koning iz Slovenskih Konjic.
K 5. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih
javnih sluţbah v Občini Oplotnica – I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občina Oplotnica vodi aktivnosti za izbiro
koncesionarja za distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Odlok o
gospodarskih javnih sluţbah v Občini Oplotnica ima v odloku navedene javne sluţbe, ki se
izvajajo na območju občine. Javne sluţbe se opravljajo na celotnem območju občine. V 4.
členu Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Oplotnica so navedene vrste javnih
sluţb, ki se izvajajo na območju občine. Javne sluţbe se izvajajo kot obvezne javne sluţbe in
kot izbirne javne sluţbe. Dejavnosti distribucije toplote za daljinsko ogrevanje je izbirna
javna sluţba.
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V kolikor ţelimo podeliti koncesijo za ogrevanje na lesno biomaso je 4. člen odloka potrebno
ustrezno dopolniti, tako da se doda 16. točka z naslednjim besedilom:
»distribucija toplote za daljinsko ogrevanje«.
Tretji odstavek 4. člena se spremeni ter pravilno glasi: »Dejavnosti iz 1. do vključno 10. točke
prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne sluţbe, dejavnosti iz 11. do 16. točke
tega člena pa so izbirne javne sluţbe«.
Predlagamo, da občinski svet odlok obravnava, o njem razpravlja ter kolikor ne bo podanih
bistvenih pripomb sprejme po skrajšanem postopku.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek, ki je
povedal, da je potrebno odlok v tem delu dopolniti, da se lahko postopek nemoteno nadaljuje.
Predsedujoči je dal predlog odloka na glasovanje.

Odlok: 14.9/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica, v I. obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2012)
Poročilo je podal predsednik Komisije za priznanje in odlikovanja g. Alojz Leskovar.
Komisija je v ponedeljek, 26. 4. 2012 pregledala vse prispele predloge in predlagala, da
priznanje Občine Oplotnica, ki se podeljuje za izjemne uspehe in doseţke v zadnjem obdobju
in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo v letu 2012 podeli kandidatu Judo klubu
Oplotnica.
Prispeli so trije predlogi, in sicer:
- za Ljudmilo Sevšek. Tu je komisija ugotovila, da ji je občina ţe podelila priznanje.
- za Judo klub Oplotnica,
- za Marijo Polenek.
V javnem razpisu za vloţitev predlogov za podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2012
je bilo razpisano le eno priznanje. V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Oplotnica se
vsako leto podelijo priznanja Občine Oplotnica. Komisija je pri predlogu za izbiro kandidatov
za podelitev občinskega priznanja upoštevala predvsem uspehe in doseţke predlaganih
kandidatov, ki so jih kandidati dosegli s svojim delom za dobro širše druţbene skupnosti v
občini ter s tem kraja samega na različnih področjih.
Predsedujoči je dal predlog komisije v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da bi občina v skladu z
odlokom lahko podelila dve priznanji. Predlaga, da se v bodoče dela tako kot je zapisano v
odloku.
Predsedujoči mu je odgovoril, da smo v skladu z odlokom predlagali eno priznanje. Povedal
je tudi, da so določene občine priznanja čisto ukinila.

Sklep 9.6.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica podeli Priznanje Občine Oplotnica v letu 2012 za izjemne
uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo,
predlaganemu kandidatu Judo klubu Oplotnica.
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K 7. točki dnevnega reda (Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gost: direktorica CSD
Slov. Bistrica: ga. Barbara Tiselj in ga. Valerija Kidrič)
Predsedujoči je predlagal, da se občinski svet vzdrţi pri odločanju, dokler se o cenah storitve
pomoči na domu ne odloči občinski svet Občine Slovenska Bistrica in občinski svet Občine
Poljčane. Glede na to, da pa imamo gostji iz Centra za socialno delo Slovenska Bistrica bomo
poslušali obrazloţitev.
Gospa Irena Cehtl je povedala, da je predlog povišanja cen obravnavala tudi Komisija za
druţbene in društvene dejavnosti in meni, da je tako povečanja nesprejemljivo glede na
dejstvo, da je vedno več občanov, ki to pomoč potrebuje in jo teţko plača.
Komisija za to predlaga občinskemu svetu, da se cena za uporabnika poveča le na 3,00 €.
Občina pa subvencionira razliko do polne cene urne postavke za storitev pomoč na domu saj
so v proračunu Občine Oplotnica za leto 2012 planirana večja sredstva za pokrivanje razlike v
ceni urne postavke (13,30 €).
Poročilo je podala direktorica Centra za socialno delo ga. Barbara Tiselj. Storitev pomoči na
domu je javna sluţba na področju socialnega varstva. Pomoč druţini na domu obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Lokalna skupnost zagotavlja mreţo
javne sluţbe za pomoč druţini na domu.
Ceno socialnovarstvene storitve pomoči na domu skladno s predpisi določa pristojni organ
izvajalca, k njej pa poda soglasje pristojni organ ustanovitelja. O oprostitvah upravičenca pri
plačilu socialnovarstvene storitve ter o ostalih zavezancih za plačilo (svojci, lokalna
skupnost), odločajo na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev po predpisanem postopku pristojni centri za socialno delo.
Sprejeta cena subvencije za Občino Oplotnica je 9,26 €, za Občino Slov. Bistrica pa znaša
14,99 €. Sprejete cene so v veljavi od 1. 5. 2010 dalje.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 41. členu določa,
da so cene oblikovane po metodologiji uskladijo enkrat letno (1. februarja).
Zaradi višjih stroškov dela, materiala in storitev ter ukinitve subvencije programa Aktivne
politike zaposlovanja iz proračuna RS, ekonomska cena ne zadošča več za pokritje vseh
stroškov, zato je Center za socialno delo 27. 10. 2011 in 19. 12. 2011 podal vlogo za sprejem
nove cene za urno postavko neposredne socialne oskrbe.
Center za socialno delo predlaga ceno urne postavke v višini 16,60 €.
Poročilo o delu na terenu je podala tudi strokovna sodelavka ga. Valerija Kidrič.
Po krajši razpravi je predsedujoči predlagal novi sklep in ga dal na glasovanje.
S k l e p :
1. Občinski svet Občine Oplotnica bo odločil o predlogu spremembe cene socialnovarstvene
storitve pomoč druţini na domu, po sprejemu spremembe cene na Občinskem svetu
Občine Slovenska Bistrica.
2. Do te odločitve ostanejo cene socialnovarstvene storitve enake kot veljajo od 2. 3. 2011
dalje, in sicer: ekonomska cena za uro storitve je 15,21 Eur, cena urne postavke za
uporabnika je 2,54 Eur.
3. Občina pokriva razliko od ekonomske cene do cene za uporabnika.
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4. Občina se zaveţe pokriti tudi morebitno izgubo, ki bi nastala zaradi niţje ekonomske cene
v času do uskladitve in soglasja cene vseh občin za katere CSD Slov. Bistrica izvaja
program pomoči na domu.

Sklep 9.7.1/2012
Soglasno so sprejeli predlagani sklep.

K 8. točki dnevnega reda (Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2012)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Oplotnica določa, da letni program športa lokalne skupnosti
pripravi občinska uprava. Na predlog ţupana ga sprejme občinski svet Občine Oplotnica, po
sprejemu vsakoletnega proračuna. Objavi se na spletni strani Občine Oplotnica po sprejemu
na občinskem svetu.
Izhodišče za pripravo programa je Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Oplotnica in primerjalni izračun realizacije programov po podatkih
iz leta 2011.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloţeno gradivo in sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 9.8.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni program športa Občine Oplotnica za leto
2012.

K 9. točki dnevnega reda (Predlog programa ljubiteljske kulture Občine Oplotnica za leto
2012)
Poročilo je podala 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 2012 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne
dejavnosti, kulturne programe in projekte.
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.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloţeno gradivo in sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 9.9.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine
Oplotnica za leto 2012.

K 10. točki dnevnega reda (Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica)
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Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji elektronski seji,
dne 16. 5. 2012, obravnavala predlog soglasja in predlagala občinskemu svetu, da sprejme
predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 9.10.1/2012
Občinski svet občine Oplotnica skladno z 12. členom Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB,
Uradni list RS, štev. 24/09 in 18/12) daje soglasje k imenovanju Jožefe LEŠNIK HREN,
dr. med., spec. šol. med. za direktorico zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, za
mandatno dobo štirih (4) let.

K 11. točki dnevnega reda (Predstavitev projektov Lokalne akcijske skupine »Od
Pohorja do Bohorja).
Poročilo je podala direktorica Razvojne agencije Kozjansko ga. Andreja Smolej. Predstavila
je delovanje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, ki obsega območje 7 občin:
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.
- Strateški cilj pobude LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in
diverzifikacijo dejavnosti na podeţelju,
- Ustanovitelji LAS so javni sektor (občine, javne institucije), ekonomski sektor (podjetja,
kmetije) in zasebni sektor (društva, posamezniki),
- Predstavila je rezultate izvajanja lokalne razvojne strategij, in sicer so bili ţe izvedeni
projekti v skupni višini 823.253,99 €. Prijavitelji z območja Občine Oplotnica so izvedli
projekte v višini 64.416,00 €.
- Leader projekti na območju Občine Oplotnica so:
- ureditev tematsko učne poti Oplotniški vintgar (prijavitelj Turistično društvo
Oplotnica),
- mobilna lokalna trţnica,
- učeče se podeţelje,
- kneippovi parki podeţelja,
- dodajanje vrednosti travniškim sadovnjakom,
- ohranjanje etnoloških predmetov (prijavitelj: Kulturno umetniško društvo Oplotnica),
- z znanjem do kruha,
- ozaveščanje občanov o koristnosti uporabe biomase,
- rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini.
- ostale aktivnosti so predstavitve na sejmih, obisk devetih skupin predstavnikov tujih LAS,
skupni časopis PoB, ki ga enkrat letno prejmejo vsa gospodinjstva na območju LAS.
V razpravi so svetniki postavili še par vprašanj, na katere jim je direktorica odgovorila.
Povedala je, da bo v roku treh tednov objavljen še en razpis. Razpis bo objavljen na spletni
strani občin, v lokalnih časopisih in obvestijo tudi vsa društva. Na razpis se lahko prijavijo:
kmetije, društva, zasebnik.
Občinski svet se je seznanil s projekti LAS.
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K 12. točki dnevnega reda (Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno
dobro za nepremičnino parc. št. 808/06 k.o. Okoška vas)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občinska uprava je prejela vlogo za zamenjavo
zemljišča. Zemljišče s parc. št. 808/6 k. o. Okoška vas je opredeljeno kot javno dobro brez
vknjiţene pravice imetnika uporabe, kar pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj
nima lastnika. Zato mora Občina Oplotnica peljati postopke, v katerih bo temu zemljišču
odvzela status javnega dobra.
Navedena parcela obsega površino 161 m2, parc. št. 8/6 16 m2 in parc. št. 6/6 113 m2.
Predmetno nepremičnino bo občina nato zamenjala s parc št. 8/6 in 6/6 k. o. Okoška vas, ki
sta v lasti Stupan Helena in Stupan Markota.
Parc. št. 8/6 in 6/6 predstavljata v naravi cesto in na njih ni več moţna uporaba za dvorišče,
parc. št. 808/6 pa je opuščena pot, ki meji na Stupanove.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da v bodoče takšne predloge
obravnava še pristojna komisija.

SKLEP
1. Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, parc. št. 808/6 k.o. Okoška vas.
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 9.12.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep, s katerim se ukine status zemljišča javno
dobro za nepremičnino parc. št. 808/6 k. o. Okoška vas.

K 11. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
naredili smo javno razsvetljavo v šolski ulici,
dela pri izgradnji novega vrtca se ţal nadaljujejo počasneje, kot smo planirali, tako da
planiramo dokončanje del v mesecu juliju, otvoritev pa septembra,
konec junija bomo začeli z izgradnjo pločnika na Gmajni ter avtobusno postajo na
Straţi pri Oplotnici,
v avgustu bomo pričeli z izgradnjo kanalizacije Markečica-Drage in cesto Zlogona vas
– Prihovca (predvidevamo v avgustu ali septembru oziroma je odvisno od sklepa
vlade),
ob občinskem prazniku Občine Oplotnica je vse svetnike ter občanke in občane
Občine Oplotnica povabil na prireditve, ki se bodo odvijale v soboto in nedeljo (26. in
27. maja).
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K 12. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Janez Gošnjak je vprašal kako daleč je ureditev igrišča v Ugovcu.
Gospa Bojana Vučina je za zemljišče v Ugovcu obrazloţila, da se bo najprej določila
geodetska ureditev meje. Pristojno geodetsko podjetje – Geometra bo naredilo elaborat. Ko
bomo dobili odločbo s strani Geodetske uprave se bo zemljišče preneslo na Občino Oplotnica.
Gospod Vladimir Globovnik je postavil vprašanje, glede na sprejet sklep št. 8.9.1/2012 na
prejšnji seji, ali bo občinski svet določil lokacijo za lesno biomaso prej kot se bo pridobivala
dokumentacija.
Prav tako je podal pobudo, da tisti, ki skrbi za ozvočenje seje, pripravi več mikrofonov in ne
samo enega.
Predsednik komisije za lesno biomaso g. Franc Fideršek je povedal, da si je komisija v tem
času ogledala podobno kotlovnico na Rogli, tako da si je pridobila dodatne strokovno –
tehnične informacije, ki so jim v pomoč pri tem postopku. Dobili so boljši vpogled v
delovanje takšne kotlovnice in teţave, ki lahko nastanejo pri izbiri koncesionarja. Ta
kotlovnica je sredi turističnega centra Rogla. Investitor Unior je zelo zadovoljen s tem
učinkom.
V tem času je komisija sklenila, da pravni del razpisa vodi Evropski pravni center Maribor.
Prva lokacija bi zadostovala samo v 1. fazi. Po razgovorih so ugotovili, da se zadeva razširi na
vso Oplotnico. Skupaj s projektantom so prvo lokacijo še enkrat proučili v severnem delu pri
športni dvorani in so z drugačno umestitvijo v prostor ugotovili, da bo zadostovala tudi za
drugo fazo, da se kasneje lahko priključijo še ostali uporabniki v občini.
Predsedujoči je pojasnil, da preden se bo postopek izpeljal gre zadeva v obravnavo še na
občinski svet.

Seja se je zaključila ob

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

18.45.

Ţupan Občine Oplotnica
Matjaţ Orter
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