OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net
1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
2. točka dnevnega reda
POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
POTRDITEV ZAPISNIKA 6. 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 5. redne seje Občinskega sveta
Občine Oplotnica.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
- obravnava
Datum: 22. 12. 2011

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: 22. 12. 2011
Ura: 17.00

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek, dne
22. 12. 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, Marjan Dečar, Jurij Kamenik, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Vladimir
Globovnik, Janez Gošnjak, Damjan Kvas, Janez Gumzej, Ivan Breznik, Tomaţ Gorenjak,
Marjan Sadek, Domen Višič in Maksimilijan Lešnik.
Opravičeno odsoten: Jurij Višnar.
Ostali prisotni:
- Matjaţ Orter ţupan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Irena Cehtl višji referent
- Branka Potočnik Trdin - poslovna sekretarka
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev
- gost: Komunala Slovenska Bistrica, ga. Joţica Dobaj.
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 14 svetnikov.
Sklep 7.1.1/2011
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 5. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 5. redne seje v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da se na strani 12 pod 3. alinejo
pravilno zapiše: (cesta v Brezju – odcep delavnica Sadek, kjer je podana pobuda za
prestavitev ceste).
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da se na strani 4 njegov
predlog pravilno zapiše:
»K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal spremembo v 93. členu, in
sicer tako, da se 93. člen statuta glasi tako, kot je zapisano v starem statutu v 86. členu«.
Prav tako je predlagal, da se zapisnik dopolni na strani 8 pod 10. točko dnevnega reda, kjer se
v sklepu dopiše »z dopolnitvijo«, tako da se sklep glasi:
»Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za
območje Občine Oplotnica – s predlaganimi dopolnitvami v I. obravnavi.
Sklep 6.2.1/2011
Zapisnik 5. redne seje s predlaganimi spremembami se potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 6. redne seje)
Predsedujoči je v skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica
predlagal umik 7. točke dnevnega reda (Soglasje k ceni storitve pomoči na domu).
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red s spremembo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 6.3.1/2011
Sprejme se dnevni red 6. redne seje s predlagano spremembo.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 6. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica – II. obravnava
6. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Ţupančiča«
Slovenska Bistrica – II. obravnava
7. Potrditev programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012 (gost: Komunala Slovenska
Bistrica)
8. Potrditev programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za
leto 2012 (gost: Komunala Slovenska Bistrica)
9. Informacije
- Sklep o začasnem financiranju
10. Vprašanja in pobude
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K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so bili vsi odgovori podani ţe na prejšnji seji.

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Na 5. redni seji so občinski svetniki v I. obravnavi brez
dodatnih dopolnitev sprejeli noveliran odlok s predlaganimi spremembami, zato dajemo v II.
obravnavo predlog odloka, kjer se predlaga sprememba zadnjega odstavka 7. člena odloka.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava, o njem razpravlja ter sprejme
odlok v II. obravnavi.
Predsedujoči je dal predlagani sklep na glasovanje.
Sklep št. 6.5.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v II. obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
Otona Ţupančiča Slovenska Bistrica – II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Na 5. redni seji občinskega sveta so občinski svetniki v I.
obravnavi sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec »Otona Ţupančiča« Slovenska Bistrica, s katerim se odlok dopolnjuje z novimi
dislociranimi enotami vrtca. V I. obravnavi ni bilo podanih pripomb na predlog odloka.
Predlog odloka so v I. obravnavi sprejeli tudi ostali občinski sveti občin ustanoviteljic javnega
zavoda. Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava, o njem razpravlja ter
sprejme odlok v II. obravnavi.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 5.9.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Ţupančiča« Slovenska Bistrica – v II. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Potrditev programa oskrbe s pitno vod za leto 2012 – gost
Komunala Slovenska Bistrica: ga. Joţica Dobaj)
Poročilo je podala ga. Joţica Dobaj. Na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo je izvajalec
obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo dolţan do konca meseca oktobra
tekočega leta dostaviti Občini Oplotnica svoj Program oskrbe s pitno vodo za prihodnje leto.
Glede na to, da v Občini Oplotnici deluje še Vodovodna zadruga Pohorski izviri , z.o.o., ki
oskrbuje s pitno vodo naselja Dobriška vas, Pobreţ, Prihova in Okoška Gora in v Odloku o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica še niso določeni kot izvajalec gospodarske
javne sluţbe, bo pred obravnavo njihovega Programa oskrbe s pitno vodo potrebno ustrezno
uskladiti odlok oz. dejavnost z obstoječo zakonodajo.
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Program je v bistvu dokument izvajalca javne sluţbe oskrbe s pitno vodo, po katerem bo
potekalo izvajanje te sluţbe v prihodnjem letu. Program vsebuje osnovne podatke o vseh
naseljih in območjih, v katerih se izvaja oskrba s pitno vodo.
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvajalec javne gospodarske sluţbe oskrbe s pitno vodo
na območju petih občin, zaradi tega je tudi program pripravljen za vseh pet občin. Občinski
sveti pa potrjujejo le tisti del programa, ki se nanaša na njihovo občino.
Programi so sestavljeni na podlagi veljavne zakonodaje. Izvajalec javne sluţbe Komunala
Slovenska Bistrica d.o.o. mora Ministrstvu za okolje in prostor posredovati program za leto
2012, najkasneje do 31. decembra 2011. Obvezna priloga je tudi potrdilo občine o
usklajenosti programa oskrbe s pitno vodo.
Sprejetje predlaganega Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012, ki ga je pripravila
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ima neposredne finančne posledice za občinski proračun,
saj so planirana dela v višini 35.100,00 €, kar se bo dokončno uskladilo s proračunom.
Predsedujoči je po krajši razpravi dal predlog sklepa na glasovanje.
Sklep št. 6.7.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 za
območje, kjer javno sluţbo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

K 8. točki dnevnega reda (Potrditev programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode za leto 2012)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica je v skladu s
Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne sluţbe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na Občino Oplotnico
posredovala Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto
2012. Program mora potrditi Občinski svet, Komunala pa ga je dolţna posredovati na
Ministrstvo za okolje in prostor do 31. 12. tekočega leta.
Program je dokument po katerem bo potekalo izvajanje javne sluţbe v prihodnjem letu.
Program vsebuje opis, kako bo izvajalec izvajal obvezno javno sluţbo odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.
Sprejetje predlaganega Programa ima neposredne finančne posledice za občinski proračun za
vzdrţevanje in obratovanje MKČN Gmajna ter za izgradnjo fekalnega kanala od Gmajne proti
CČN. Višina sredstev se bo uskladila s proračunom.
Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlagamo, da obravnava predloţeno gradivo in v zvezi
z njim sprejme predlagani sklep.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da v prihodnje dobijo program prej,
da ga bo lahko obravnavala tudi Komisija za okolje in prostor.
Predsedujoči je po krajši razpravi dal predlog sklepa na glasovanje.
Sklep št. 6.7.1/2011
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode za območje Občine Oplotnica za leto 2012.
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K 9. točki dnevnega reda (Informacije – Sklep o začasnem financiranju)
Predsedujoči je svetnike seznanil, da je 13. 12. 2011 sprejel Sklep o začasnem financiranju
Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2012.
Predsedujoči je predstavil realizirane točke proračuna v letu 2011:
Izgradnja fekalnega kanala na Gmajni, v dolţini 500 m;
Rekonstrukcija in asfaltiranje ceste LC Koritno – Cezlak, v dolţini 1000 m;
Izgradnja nove ceste in parkirišča na pokopališču v Čadramu;
Izgradnja javne razsvetljave na pokopališču v Čadramu;
Nabava materiala za javno razsvetljavo v Dobriški vasi (izvedba bo v marcu 2012);
Nabava in postavitev usmerjevalnih tabel za objekte druţbenega pomena v centru
Oplotnice,
Nabava tabel za označbo ulic v Oplotnici, ki se bodo zmontirale spomladi;
Izvedba asfaltiranja na naslednjih odsekih: Okoška gora – Jozlova rida, Okoška gora –
Kosova gorca, spodnji del ceste Čadram – Zlogona vas, del Prešernove ceste, Strma
ulica, Ulica 22. maja, Prečna ulica, Fošt – Črešnar, Fošt – Mački, Koritno – Potnik,
Brezje – Zlakova (del ceste), del ceste Raskovec;
Pomoč pri izgradnji ceste Koritno – Meglič;
Rekonstrukcija vodovodnih sistemov (Ulica 22. maja, Prečna ulica, Strma ulica);
Direkcija RS za ceste je financirala izgradnjo novega mosta v Malahorni;
Gospod Šolar je financiral izgradnjo mosta Šolar – Koritno;
Izvedli smo sanacijo plazu v Zg. Grušovju pri Brumec Zvonkotu;
Gradimo nov nizkoenergetski vrtec v Oplotnici;
Zgradil se je nov večnamenski prostor na Prihovi (otvoritev bo jutri, v petek, 23. 12.
2011, ob 16. uri).

K 10. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
K razpravi se je prijavil g. Maksimilijan Lešnik, ki je predlagal, da bi svetniki dobili poročilo
o realizaciji proračuna za leto 2011, ki ga je predstavil g. ţupan pod točko Informacije, v pisni
obliki.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da bi poročilo v pisni obliki še
finančno ovrednotili.
Podal je pobudo, da bi svetnike obveščali o zadevah, ki jih obravnavajo komisije občinskega
sveta in moţnost sodelovanja oz. prisotnosti svetnikov na komisijah. Tako bi svetniki bili
obveščeni o zadevah, ki se bodo obravnavale na sejah in bolj pripravljeni na samo sejo.
Predsedujoči mu je odgovoril, da je prisotnost svetnikov na komisijah moţna, svetniki, ki niso
člani komisij pa ne morejo na komisiji glasovati.
K razpravi se je prijavil g. Janko Gošnjak, ki je predlagal postavitev označevalne table za
Oplotnico in Osankarico v novem kriţišču v Tepanju. Podal je pobudo za ureditev igrišča v
Ugovcu. Z lastniki zemljišč je ţe vse urejeno in podpisano.
Predsedujoči mu je odgovoril, da je bilo to ţe dogovorjeno, da se bo kaţipot v Tepanju
postavil.
Za igrišče v Ugovcu je ţe vse urejeno z vaškim odborom v Ugovcu.
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K razpravi se je prijavil g. Janez Gumzej, ki je podal naslednje pobude:
- sanacija ceste v Raskovcu. Cesta se ni sanirala v celoti, kot je bilo dogovorjeno;
- ureditev otroškega igrišča na Dobrovi pri Prihovi;
- izgradnja čistilne naprave.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se bo cesta v Raskovcu do konca uredila spomladi. Ostale
dve pobude se bosta obravnavali v sklopu proračuna.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je podal pobudo za postavitev označevalne table
za nogometno igrišče v centru Oplotnice.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se bo to dopisalo na označevalne table.
K razpravi se je prijavil g. Domen Višič, ki je predlagal, da bi občina morala podpreti
kabelsko televizijo na optični kabel. Trend je na optičnem kablu in ne na satelitskem
internetu.
Predsedujoči mu je odgovoril, da je občina kandidirala za projekt, ţal pa je na tem razpisu
izpadla. Ne strinja se, da je trend v kablih, ampak v brezţičnem internetu.

Seja se je zaključila ob 18. uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Ţupan Občine Oplotnica
Matjaţ Orter
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