OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
Grajska cesta 1, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net
Datum: 11. 12. 2008
Ura: 17.00
ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek,
dne 11. 12. 2008, ob 17. uri, v gasilskem domu v Oplotnici.
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:
Cvetka Gorenjak, Janez Gumzej, Milan Obrul, Jurij Višnar, Tomaž Gorenjak, Marjan Dečar,
Silvo Smogavec, Franc Fideršek, Iztok Vodopivec, Jožef Hren, Ljudmila Sevšek, Vladimir
Globovnik, Viljem Strnad in Leopold Klančnik.
Opravičeno odsotni: Viljem Skarlovnik.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Fideršek direktorica Občinske uprave Občine Oplotnica
- Danijela Dovnik finančnik
- Bojana Vučina svetovalka za okolje in prostor
- Irena Cehtl višji referent III
- Branka Potočnik Trdin - tajnica
- predstavniki političnih strank,
- predstavniki lokalnih medijev,
- predsednik Nadzornega odbora: Maks Hohler
- člani komisij občinskega sveta.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta.
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Sklep 10.1.1/2008
Svet je sklepčen. Na seji je od 15 članov občinskega sveta prisotnih 14 članov, od tega 1
opravičeno odsoten.

K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 9. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 9. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 10.2.1/2008
Potrdi se zapisnik 9. redne seje.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 10.redne seje)
Predsedujoči je predlagal, da se v 6. točki dnevnega reda (Odlok o oskrbi z vodo na območju
Občine Oplotnica – prva obravnava) in v 7. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine
Oplotnica za leto 2009 – prva obravnava) združita prva in druga obravnava.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red z dopolnitvijo v razpravo in na glasovanje.
Sklep 10.3.1/2008
Sprejme se dnevni red z dopolnitvijo.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 10. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (skrajšani
postopek) - čistopis
6. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Oplotnica – prva in druga obravnava
7. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009 – prva in druga obravnava
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
9. Novelacija investicijskega programa za kulturno turistični center
10. Novelacija investicijskega programa za obnovo in dograditev OŠ Pohorskega
bataljona Oplotnica
11. Program praznjenja grezničnih gošč
12. Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
13. Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin
14. Vprašanja in pobude
15. Informacije
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K 4. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so odgovori v pisni obliki bili predloženi k gradivo za sejo
Občinskega sveta Občine Oplotnica.

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica – uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Odlok je bil prvotno že objavljen v Uradnem listu RS, št.
97/00, dne 20. 10. 2000. Zaradi sprememb in dopolnitev zakonov, na podlagi katerih je odlok
sprejet in zaradi ustanovitve novih občin Poljčane in Makole je bil do sedaj odlok noveliran tri
krat. Zaradi vseh sprememb in dopolnitev je postal odlok nepregleden, zaradi česar smo
pripravili prečiščeno besedilo. Občinskemu svetu Občine Oplotnica se predlaga, da obravnava
predloženo gradivo in po skrajšanem postopku sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal Odlok v razpravo in na glasovanje.
Sklep 10.5.1/2008
Občinski svet občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo 1-UPB) po skrajšanem
postopku.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica- I.
obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občina Oplotnica je s Komunalo Slovenska Bistrica
pripravila gradivo za novi Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica. Odlok
določa splošne pogoje oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov na območju Občine
Oplotnica. Opredeljeni so upravljavci vodovodov na območju občine, gospodarjenje z
napravami in objekti, pravice in dolžnosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in
odjemom pitne vode, določeni so pogoji za prevzem objektov in naprav v upravljanje, pogoji
za odvzem vode iz hidrantov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne gospodarske službe na vseh poselitvenih
območjih, razen tam, kjer se med drugim iz posameznega vodnega vira oskrbuje manj kot 50
prebivalcev s stalnim prebivališčem ali pa je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
Odlok je obravnavala Komisija za okolje in prostor in Statutarno pravna komisija. Vsi njihovi
predlogi so upoštevani v odloku. V 3. členu odloka pa predlagamo, da se pod točko 3 popravi
besedilo. Pravilno se glasi: (3) Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo na območju občine Oplotnica so: Komunala Slovenska Bistrica, Vodovodna
zadruga (Vodovod Okoška Gora, Vodovodni odbor Raskovec - Dobrova pri Prihovi – Pobrež
- Dobriška vas, Vodovod Prihova - Zgornje Grušovje - Straža).
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava odlok in sprejme predlagani sklep.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor, g. Franc Fideršek.
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Predsedujoči je dal predlagani odlok z dopolnitvijo v razpravo in na glasovanje.
Odlok: 010.10/2008
Občinski svet občine Oplotnica sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine
Oplotnica v I. in v II. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009)
Poročilo je podal predsedujoči. Odlok so obravnavale vse komisije občinskega sveta. Odlok je
investicijsko naravnan, saj je 50 % sredstev namenjenih za investicije. Skupni prihodki iz
bilance prihodkov so v vrednosti 3.571.384,00 EUR. V računu financiranja je planirana
dolgoročna zadolžitev v višini 550.000,00 EUR, za investiciji »Izgradnja KTC« in
»Adaptacija graščine Oplotnica«. Presežek prihodkov nad odhodkih iz preteklega leta znaša
236.310,00 EUR in je sestavni del proračuna za leto 2009.
Predsedujoči je dal predlagan odlok v razpravo.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je predlagal, da bi se najprej uredile ceste v
občini, nato pa bi se čez približno tri leta obnovila graščina.
Predsedujoči mu je odgovoril, da se investicija v ceste načrtuje v letu 2010 in da je ta trenutek
nesmiselno, da bi zavrgli evropska sredstva, ki so namenjena za adaptacijo grašine.
K razpravi se je prijavil g. Franc Fideršek, ki je predlagal, da se v besedilo proračuna doda, da
se zagotovijo sredstva za:
- pripravo projektne dokumentacije za Šolsko ulico in
- izgradnja pločnika na Gmajni.
Po končani razpravi je predsedujoči dal Proračun Občine Oplotnica za leto 2009 z
dopolnitvijo v besedilu: »priprava projektne dokumentacije za Šolsko ulico« v prvi in drugi
obravnav na glasovanje.
Odlok: 011.10/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2009, z dopolnitvijo, v prvi in v drugi obravnavi.
Predsedujoči je dal na glasovanje še predlagani sklep.
Sklep 10.7.1/2008
1. sklep
Občinski svet občine Oplotnica sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica 2009 v
prvi obravnavi in drugi obravnavi.
2. sklep:
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme program prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja za leto 2009.
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K 8. točki dnevnega reda (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica)
Poročilo je podala direktorica občinske uprave, ga. Bojana Fideršek. Na priporočilo
Računskega sodišča Republike Slovenje, da se dopolni Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Oplotnica na način, da bo določal zgornjo mejo dovoljenih izplačil tudi za člane
delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in člane nadzornega odbora. Z
dopolnitvijo pravilnika ni finančnih posledic za proračun.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme dopolnitev pravilnika v 10. členu tako, da se doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Letni znesek sejnin, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta
in člani nadzornega odbora, ne sme presegati 15% letne plače župana (mesečno in letno). Pri
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
Predsedujoči je dal pravilnik v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 10.8.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica sprejeme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini
Oplotnica.

K 9. točki dnevnega reda (Novelacija investicijskega programa za izgradnjo kulturno
turističnega centra)
Poročilo je podala direktorica občinske uprave, ga. Bojana Fideršek. Novelacija
investicijskega programa, ki obravnava investicijska vlaganja v izgradnjo in ureditev kulturno
turističnega centra v Oplotnici, je potrebna zaradi povečanja investicijskih stroškov, ki
presegajo prvotno načrtovane za 11,936 %. Občinskemu svetu predlagamo, da novelirani
investicijski program za projekt Izgradnja kulturno turističnega centra obravnava in potrdi
predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. Po končani obravnavi je
občinski svet soglasno sprejel naslednji
Sklep 9.9.1/2008
1. sklep: Občinski svet občine Oplotnica potrdi novelacijo investicijskega
programa za projekt »Izgradnja kulturno turističnega centra«.
2. sklep: Občinski svet Občine Oplotnica potrdi noveliran Načrt razvojnih
programov za leto 2008.
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K 10. točki dnevnega reda (Novelacija investicijskega programa za osnovno šola
Pohorskega bataljona)
Poročilo je podala direktorica občinske uprave, ga. Bojana Fideršek. Temeljni razlog za
investicijsko namero je adaptacija in dograditev Osnovne šole Pohorskega bataljona v
Oplotnici za potrebe šole in potrebe lokalne skupnosti. Novelacija je bila potrebna, ker so se
spremenile ključne predpostavke iz investicijskega programa: časovna izvedba, viri
financiranja in obseg investicije. Občinskemu svetu predlagamo, da novelirani investicijski
program za projekt Izgradnja kulturno turističnega centra obravnava in potrdi predlagani
sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. Po končani obravnavi je
občinski svet soglasno sprejel naslednji
Sklep 10.10.1/2008
Občinski svet občine Oplotnica potrdi novelacijo investicijskega programa za projekt
»Obnova in dograditev OŠ Pohorskega bataljona«

K 11. točki dnevnega reda (Program praznenja grezničnih gošč)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode smo dolžni v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode potrditi do 31. 12. 2008 na Občinskem svetu. Potrjen program smo dolžni
poslati na Ministrstvo za okolje in prostor. Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlagamo,
da sprejem predlagani sklep.
Predstavitev programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je
podala tudi ga. Jerneja Zorko iz Komunale Slovenska Bistrica.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 10.11.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje letni terminski plan odvoza in čiščenja
grezničnih gošč v Občini Oplotnica za obdobje od 2009 do 2012.

K 12. točki dnevnega reda (Določitev vrednosti točke za odmero NUSZ)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na podlagi 16. in 125. člena Statuta Občine Oplotnica
in na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča predlagamo, da
znaša nova vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 0,0017943
EUR/m2. Vrednost točke za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče je enaka.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
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Sklep 10.12.1/2008
Občinski svet občine Oplotnica sprejme sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009.

K 13. točki dnevnega reda (Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je zaradi
uskladitve najemnin za neprofitna stanovanja, ki so v njegovi lasti in so bila pridobljena na
podlagi soinvestitorskih pogodb z občinami, ter na podlagi odločitve, da se najemnine za
navedena stanovanja obračunavajo na enak način, kot jih na podlagi sprejetih sklepov
določajo posamezne občine, že v letu 2008 obračunaval najemnino tem najemnikom na enak
način kot naša občina.
Stanovanjskemu skladu RS je potrebno dostaviti nov sklep naše občine o izračunu najemnine
za stanovanja pridobljena na podlagi soinvestitorske pogodbe za leto 2009.
Stanovanjski sklad RS najemnikom neprofitnih stanovanj, ki niso predmet soinvestitorskih
pogodb obračunava neprofitno najemnino že od 1. 1. 2007 skladno z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 in 142/2004) po 4,68 % od vrednosti
stanovanj.
Zavedamo se stiske naših občanov zaradi vsakega povišanja cen – posebej še povišanja cen
najemnin za stanovanja in ker ima občinski svet občine možnost določiti nižje letne stopnje
neprofitnih najemnin, Občinskemu svetu Občine Oplotnica v zvezi z uskladitvijo neprofitnih
najemnin predlagamo, da za leto 2009 sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 10.13.1/2008
Občinski svet Občine Oplotnica določa, da letna stopnja neprofitne najemnine od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja, in sicer za vsa
najemna stanovanja, ki so v lasti Občine Oplotnica in solasti Občine Oplotnica in
Stanovanjskega sklada RS.

K 14. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Jože Hren je podal naslednje pobude:
- kako je z obvestilom o dimnikarskih storitvah, ki so jih občani prejeli domov;
- na cesti v Okoški gori naj se pregledajo propusti, da ne bo prišlo do prometnih nesreč;
- ali je na območju Okoške gore že določen izvajalec za pluženje.
Direktorica občinske uprave je povedala, da je ministrstvo izbralo novega izvajalca obvezne
državne gospodarske javne službe – dimnikarske službe, ker Erjavec ni izpolnjeval vseh
pogojev. Novi izvajalec g. Arty Rodošek je poslal v vsa gospodinjstva obvestilo o izvajanju
dimnikarskih storitev v Občini Oplotnica. Kdor je imel v letošnjem letu že opravljen pregled
in čiščenje, novemu izvajalcu to dokaže z računom.
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Glede čiščenja propustov v Okoški gori je predsedujoči pojasnil, da bodo to opravili javni
delavci. Pluženje v Okoški gori pa opravlja g. Klinc, s katerim je tudi sklenjena pogodba.
Gospa Ljudmila Sevšek je podala pobudo, da se na odcepu Gorica – Brezje, pri mostu,
popravi cesta
Gospa Cvetka Gorenjak je podala naslednji pobudi:
- da se v vseh vaseh postavijo hidranti za vodo;
- da se v Zgornjem Grušovju postavi velik kontejner.
Predsedujoči ji je povedal, da se bo v zvezi z njenima pobudama pogovoril s Komunalo.
Gospod Silvo Smogavec je podal pobudo za ureditev ceste: Božje – Planina, in sicer, da se
navozi pesek in uredijo propusti na omenjeni cesti.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bomo cesto: Božje – Planina uredili po zimskem času.

K 15.točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je občinski svet seznanil, da se bo izgradnja doma za starejše pričela 15. 2. 2009.
Seja se je zaključila ob 18.20 uri.

Zapisnik pripravila
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter

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