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 11. REDNE SEJE
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
POTRDITEV ZAPISNIKA 11. 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 (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02,
38/03, 35/12) in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni
list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03, 35/12)
7. SKLEP:
Občinski svet občine Oplotnica sprejme zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Oplotnica.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
- obravnava
Datum: 4. 3. 2013

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: 20. 12. 2012
Ura: 17.00

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek,
dne 20. 12. 2012, 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:
Franc Fideršek, Marjan Dečar, Jurij Kamenik, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Janez
Gumzej, Vladimir Globovnik, Maksimilijan Lešnik, Domen Višič, Janez Gošnjak.
Opravičeno odsotni: Ivan Breznik, Marjan Sadek, Jurij Višnar, Tomaž Gorenjak, Damjan
Kvas.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina višji svetovalec III
- Irena Cehtl svetovalec II
- Branka Potočnik Trdin - strokovni sodelavec VI
- Danijela Dovnik višji svetovalec III
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- gost: Center za socialno delo: ga. Valerija Kidrič
- gost: Komunala Slov. Bistrica: ga. Jožica Dobaj
- predstavniki političnih strank
- predstavniki lokalnih medijev.

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 10 svetnikov.
Sklep 11.1.1/2012
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 10. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 10. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.2.1/2012
Zapisnik 10. redne seje se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 1. izredne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 1. izredne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.3.1/2012
Zapisnik 1. izredne seje se soglasno potrdi.

K 4. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 11. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 11. redne seje.
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 11.4.1/2012
Sprejme se dnevni red 11. redne seje.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje
4. Določitev dnevnega reda 11. redne seje
5. Odgovori na vprašanja in pobude
6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica – II.
obravnava
7. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije
toplote na območju Občine Oplotnica – II. obravnava
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica – I. obravnava
9. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2011 – I. in II.
obravnava
- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica
za leto 2011
- Poročilo o opravljenem nadzoru pri posrednem proračunskem uporabniku –
javnem zavodu Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
10. Predlog pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini
Oplotnica – II. obravnava
11. Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Knjižica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica
12. Imenovanje predstavnika v svet zavoda vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
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13. Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin
14. Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Oplotnica
15. Potrditev programa oskrbe s pitno vodo 2013
16. Potrditev programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za
leta 2013 – 2016
17. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gost: CSD Sl. Bistrica: Barbara Tiselj)
18. Informacije
- Sklep o začasnem financiranju
19. Vprašanja in pobude

K 5. točki dnevnega reda (Odgovori na vprašanja in pobude)
Predsedujoči je povedal, da so bili odgovori na vprašanja in pobude podani že na prejšnji seji.

K 6. točki dnevnega reda (Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine
Oplotnica –I I. obravnava)
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Povedal je, da
so odlok obravnavali na skupni seji Komisije za okolje in prostor, Statutarno pravne komisije
in Komisije za lesno biomaso. Na pripombe Komisije za kmetijstvo so zaprosili dodatna
pojasnila na Evropskem pravnem centru. Nekatere pripombe so bile upoštevane, nekatere pa
glede na sprejeto zakonodajo niso bile upoštevane. Predlagal je, da se v 5. členu odloka, v 2.
odstavku pri 4. aleniji pravilno zapiše: »zagotavlja tehnična sredstva za izvajanje javne
službe«. Komisija predlaga odlok s predlagano spremembo v potrditev občinskemu svetu.
Predsedujoči je dal predlog odloka s spremembo v 5. členu v II. obravnavi na glasovanje.
Odlok: 15.11/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na
območju Občine Oplotnica v II. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne
službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica – II. obravnava)
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek.
Predsedujoči je dal predlog odloka v II. obravnavi v razpravo in na glasovanje.
Odlok: 16.11/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica v II.
obravnavi.
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K 8. točki dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica I. obravnava)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Podatke vseh dislociranih oddelkov je zaradi pregleda
lokacij potrebno vključiti v akt o ustanovitvi. Na novo se vpisujejo dislocirani oddelki in nov
vrtec v Oplotnici. Vse te dodatne enote morajo biti v skladu z zakonodajo vpisane v razvid.
Eden od pogojev za vpis v razvid je statusna ureditev teh oddelkov v ustanovitvenem aktu.
Zato vrtec predlaga spremembo 4. odstavka 3. člena z dopolnitvijo Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica kot je označeno v predlogu.
Sprejetje sprememb predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski
proračun.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. Predlagal je, da se združita I.
in II. obravnava.

Sklep št. 11.8.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica v I. in v II.
obravnavi.

K 9. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto
2011 – I. in II. obravnava)
- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica
za leto 2011
- Poročilo o opravljenem nadzoru pri posrednem proračunskem uporabniku –
javnem zavodu Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da je bil Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Oplotnica za leto 2011 svetnikom posredovan že 23. 4. 2012.
Poročilo o nadzoru je podal predsednik nadzornega odbora g. Maks Hohler. Povedal je, da je
nadzorni odbor v skladu s svojim programom izvedel nadzor nad Zaključnim računom
proračuna Občine Oplotnica za leto 2011. Prav tako je začel z nadzorom investicijskega
projekta »Izgradnja nizko energetskega vrtca Oplotnica«. Za vsak posamezen nadzor je bil
sprejet sklep s katerim je bil seznanjen župan in nadzorovana oseba. Na osnovi osnutkov
poročil je bilo sprejeto končno poročilo. Cilj nadzora je bil preveriti skladnost poslovanja z
zakonodajo in akti Občine Oplotnica.
Pri izvajanju nadzora zaključnega računa je dal večji poudarek pregledu realizacije prihodkov
in odhodkov občinskega proračuna, proračunskemu presežku oziroma primanjkljaju,
zadolževanju Občine Oplotnica in na naključno izbranih postavkah, pregled izvajanja
transakcij oziroma plačil in zakonske podlage za njihovo izvedbo.
Nadzor pri posrednem proračunskem uporabniku Javnem zavodu Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica je izvedla delovna skupina v sklopu nadzornega odbora. Preverila je
skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost
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poslovanja, skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se
opravlja nadzor, popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, pravilnost vodenja poslovnih
knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnostih, dati priporočila in predloge za nadaljnje
poslovanje organa.
Pri nadzoru nadzorni odbor ni ugotovil večjih nepravilnosti.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo in na glasovanje.
Odlok: 17.11/2012
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2011 v I. in II. obravnavi.

K 10. točki dnevnega reda (Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in
projektov v Občini Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Z uporabo sedaj veljavnega Pravilnika o sofinanciranju
mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Oplotnica, se je pokazalo, da je ta
pravilnik prezahteven za uspešno delovanje DMCO-ja. Predlog pravilnika je na pobudo
društva bil povzet po pravilniku Kluba študentov Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic, ki
delujejo že vrsto let in so dosegli že dokaj močno organiziranost ter izvajajo velike projekte.
Glede na to, da so v Oplotnici mladi šele na začetku svojega delovanja, je smiselno pravilnik
o sofinanciranju nastaviti bolj stimulativno in prilagojeno interesom mladim na našem
področju.
Občina sofinancira najrazličnejše programe in projekte na osnovi javnih razpisov in pozivov.
V proračunu občine je na področju mladinskih programov skupna postavka iz katere se bo
sofinanciralo tako mladinske programe in projekte kot tudi delovanje mladinske organizacije,
ki deluje na področju občine. Pravilnik bo osnova za postopke vezane na izvrševanje
proračunske postavke – sofinanciranje mladinskih programov. Na predlog pravilnika v I.
obravnavi so bile podane pripombe, ki so upoštevane v predlogu pravilnika za II. obravnavo.
Predsedujoči je dal predlagani pravilnik v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.10.1/2012
Občinski svet občine Oplotnica sprejme Pravilnik o sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v Občini Oplotnica v II. obravnavi.

K 11. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda knjižnica Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. V mesecu februarju 2013 poteče mandat dosedanjim
članom sveta zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, to je po preteku štirih let,
ko se je dosedanji svet zavoda konstituiral.
Občino Oplotnica je v svetu zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica zastopala
Maja Valenčak, ki je bila prvič imenovana na seji občinskega sveta, dne 16. 12. 2010.
Svet zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je s sklepom z dne, 8. 11. 2012
pozval občine soustanoviteljice, da imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda.
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Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti posameznih občin. Mandat članov sveta
traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je lahko ista oseba izvoljena največ dvakrat zapored.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da v svet
Javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka ponovno imenuje Majo Valenčak, stanujočo
Partizanska cesta 38, Oplotnica.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Janez Gumzej. Povedal je, da je predlog obravnavala komisija na korespondenčni seji in
predlaga občinskemu svetu, da se v svet zavoda imenuje Maja Valenčak.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.11.1/2012
Za predstavnika Občine Oplotnica v svetu Javnega zavoda knjižnica Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica se imenuje Maja Valenčak, stanujoča Partizanska cesta 38,
Oplotnica.

K 12. točki dnevnega reda (Imenovanje predstavnika v svet zavoda vrtca Otona
Župančiča Slovenska Bistrica)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Po sklepu občinskega sveta z dne, 13. 11. 2008 je bil za
predstavnika Občine Oplotnica v svetu javnega zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska
Bistrica imenovan g. Tomaž Gorenjak, ki je Občino Oplotnica na področju otroškega varstva
zastopal v mandatnem obdobju štirih let. Ker dne, 10. 3. 2013 poteče mandat dosedanjim
članom sveta zavoda, je Svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica na 15.
redni seji dne, 3. 10. 2012 v skladu z 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
»Otona Župančiča«, razpisal volitve predstavnikov v svet zavoda. V skladu z 48. členom
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica je skupni
organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do zavoda, ki ga sestavljajo župani
ustanoviteljic predlagal imenovanje skupnih predstavnikov občin.
Skupni organ ustanoviteljev predlaga občinskemu svetu, da za skupnega predstavnika občine
Oplotnice in Slovenske Bistrice v svet javnega zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska
Bistrica imenuje Majo Lunežnik, stanujočo Gladomes 14, 2316 Zg. Ložnica.
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Janez Gumzej. Povedal je, da je predlog obravnavala komisija na korespondenčni seji in
pojasnil, da se člani v zavodu sedaj zamenjujejo s strani Občine Slovenska Bistrica.

Sklep 11.12.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica za skupnega predstavnika Občine Oplotnica in
Slovenska Bistrica v Svet javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
imenuje Majo Lunežnik, stanujočo Gladomes 14, 2316 Zgornja Ložnica.

7

K 13. točki dnevnega reda (Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da je Stanovanjski sklad RS 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 2012 obračunaval najemnino tem najemnikom na enak
način kot naša občina.
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 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 2013 sprejme predlagani sklep – 3,81 % od vrednosti
stanovanja.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 11.13.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica določa, da letna stopnja neprofitne najemnine od 1. 1.
2013 do 31. 12. 2013 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 (Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 35/12) ter na osnovi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 142/04) predlagamo, da znaša nova vrednost točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 0,0017943 €/m2. Navedena vrednost se uporabi
za odmero in obračun nadomestila v letu 2013.
Vrednost točke za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče je enaka. V primeru, da občinski
svet ne določi vrednosti točke, se vrednost točke za tekoče leto revalorizira za porast indeksa
cen. Z ozirom na zadnja splošna povečanja cen v naši državi predlagamo, da vrednost točke
ostane enaka kot v letu 2012.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje.
Sklep 11.14.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica določa, da znaša vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine
Oplotnica za leto 2013 0,0017943 €/m2.
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K 15. točki dnevnega reda (Program oskrbe s pitno vodo)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11) je izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo dolžan do konca meseca oktobra tekočega leta dostaviti Občini Oplotnica svoj Program
oskrbe s pitno vodo za prihodnje leto.
V programu je priloženo gradivo iz katerega so razvidne tudi investicije in investicijsko
vzdrževanje za leto 2013. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvajalec javne gospodarske
službe 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 službe
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. mora Ministrstvu za okolje in prostor posredovati
program za leto 2013, najkasneje do 31. 12. 2012. Obvezna priloga je tudi potrdilo občine o
usklajenosti programa oskrbe s pitno vodo. Sprejetje predlaganega Programa oskrbe s pitno
vodo za leto 2013 ima neposredne finančne posledice za občinski proračun, saj so v njem
predvidene posamezne investicije, ki pa se bodo dokončno uskladile s proračunom.
Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013 je obravnavala tudi Komisija za okolje in prostor.
Danes pa so svetniki dobili na mizo še dodatno gradivo, in sicer za zamenjavo vodovodnih
cevi za tovarno LIP.
Poročilo je podala tudi ga. Jožica Dobaj iz Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. V programu
so dani predlogi za sanacijo vodovodnih virov. Iz programa lahko razberejo najbolj kritične
odseke, nujna pa je zamenjava vodovodnih cevi za tovarno Overles (prej tovarna LIP).
Poročilo je podal tudi predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Program
oskrbe s pitno vodo je dokaj zajeten. Realizacija programa pa je odvisna od finančne
zmožnosti občine. Občina Oplotnica je tudi vključena v projekt Dravinja – oskrba s pitno
vodo s sosednimi občinami (Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Vitanje), ki se trenutno še
pripravlja, v izvajanje pa naj bi šel v letih 2014-2015. Komisija se je s predlaganim
programom strinjala.
Predsedujoči je predlagal, da se ta program potrdi. Povedal je, da smo v lanskem letu
priklopili še 5 vodovodnih sistemov. V kolikor novih sistemov ne bi naredili bi lahko ostali
brez pitne vode. Povedal je, da so sanacije najbolj potrebne v delu naselja Brezje pri Oplotnici
in pri Lip-u.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je vprašal ali je vodovodni izvir v
Podgradu še vedno sporen in ali še stalno tečejo odpadne vode iz kmetijstva v ta vodni vir.
Gospa Jožica Dobaj mu je odgovorila, da se je saniral skupni razbremenilnik. V pripravi pa je
projekt za odvodnjavanje odpadnih voda, da se prepreči onesnaževanje.
K razpravi se je prijavil g. Maksimilijan Lešnik, ki je vprašal, kako je z oporečnostjo
vodovodnih virov v Kotu in zakaj so zmanjšali predvidena sredstva za sanacijo.
Gospa Jožica Dobaj je povedala, da želijo sanirati čim več vodnih virov, žal pa je vse odvisno
od planiranih sredstev v proračunu.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagani sklep na glasovanje.
Sklep 11.15.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013 za
območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica
d.o.o.
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K 16. točki dnevnega reda (Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode za leta 2013-2016)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V skladu z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11) je Komunala Slovenska
Bistrica d.o.o., kot izvajalec javne službe v občini Oplotnica pripravila Program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda. Program se pripravlja in potrjuje za štiriletno obdobje. V kolikor
nastopi sprememba v programu jo mora občina predhodno potrditi. V skladu z zakonodajo je
v programu narejen nov triletni plan odvoza grezničnih gošč (prej štiriletni plani odvozov).
Ostalih sprememb glede izvajanja javne službe v občini Oplotnica ni. V štiriletnem planu je
predvideno projektiranje in izgradnja javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v aglomeraciji Oplotnica in sofinanciranje naprave za sprejem gošč, ki se med občinami
deli glede na število prebivalcev. Sprejetje predlaganega Programa ima neposredne finančne
posledice za občinski proračun za sofinanciranje nakupa naprave za sprejem grezničnih gošč.
Program je obravnavala tudi Komisija za okolje in prostor.
Poročilo je podal še predsednik Komisije za okolje in prostor g. Franc Fideršek. Program je
bil predstavljen s strani Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. Komisija pa na program ni imela
pripomb.
Predsedujoči je dal predlagan sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep 11.16.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode za območje Občine Oplotnica za leta 2013-2016.

K 17. točki dnevnega reda (Soglasje k ceni storitve pomoči na domu)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji 17. redni seji
17. 5. 2010 podal soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini
15,21 €. Občina subvencionira 12,72 € na uro neposredne oskrbe, uporabniki pa pokrivajo
2,49 € za uro neposredne oskrbe. Sprejet je bil sklep, da Občina Oplotnica pokrije manjko
sredstev, ki so nastajali od 1. 1. 2012 do uporabe tega sklepa, zaradi ukinitve sredstev iz
naslova Aktivne politike zaposlovanja. CSD je 29. 11. 2012 posredoval nov predlog
ekonomske cene neposredne socialne oskrbe. Izdelava stroškovne cene storitve pomoč na
domu, temelji na predpisanih elementih v skladu z 12. členom Pravilnika o spremembah
pravilnika o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev. Glede na višino
planiranih sredstev v proračunu predlagamo, da občina subvencionira storitev v višini 13,50
€, kar predstavlja 81,8 % cene ure storitve in se glede na dosedanje subvencioniranja poviša
za 0,78 €. Uporabnik pa pokriva razliko, kar za uro storitve opravljeno na delovni dan znaša
3,00 €, v nedeljo in nočnem času 3,84 € ter v času praznikov 4,76 €. Za uporabnika se zviša
plačilo za storitev za 0,51 €.
Poročilo je podala tudi gostja iz Centra za socialno delo Slovenska Bistrica ga. Valerija
Kidrič. Povedala je, da je predlog nove cene storitve pomoči na domu bil podan, zaradi
novega Pravilnika o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev, ki je bil objavljen 27. 1.
2012.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagani sklep na glasovanje.
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SKLEP
I.
Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu, ki jo je predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 16,50 Eur na uro
opravljene storitve ob delavniku, 17,34 Eur na uro opravljene storitve v nedeljo in nočnem
času ter 18,26 Eur na uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dela prostega
dneva.
II.
Občina Oplotnica subvencionira ceno urne postavke pomoči družini na domu v višini 13,50
Eur.
III.
Ob upoštevanju subvencije Občine Oplotnica znaša prispevek uporabnika za uro opravljene
storitve ob delavniku 3,00 Eur, v nedeljo in nočnem času 3,84 Eur ter na dan državnega
praznika in dela prostega dne 4,76 Eur.
IV.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od
01.01.2013 dalje.

Sklep 11.17.1/2012
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje predlagani sklep.

K 18. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
• 7. 12. 2012 je sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju
Januar – marec 2013,
• 5. novembra smo imeli poplave. Uspešno smo sanirali, kar je bilo sanirati mogoče. Za
sanacijo smo porabili 30.000,00 € proračunskih sredstev,
• Trenutno potekajo sanacije, ki se financirajo iz državnega proračuna - sanacija
vodotokov in cest, kjer je škode približno za 1 mio €,
• Planirajo se evropska sredstva za sanacijo ceste Oplotnica – Cezlak –Lukanja. Cesta
med Cezlakom in Lukanjo na nekaterih mestih ni več,
• Opravili smo že sestanek glede sanacije ceste Oplotnica – Cezlak – Lukanja z
direkcijo za ceste. V izdelavi so novi projekti, ker je cesta toliko poškodovana, da stari
projekti, ki so bili narejeni za asfaltiranje omenjene ceste ne pridejo več v poštev.
Ocenjena vrednost za sanacijo omenjene ceste je 4 do 5 mio evrov.
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K 19. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Vladimir Globovnik je vprašal koliko denarja je dobila občina za sofinanciranje
vrtca, in sicer ali je dobila vsa sredstva, ki ji pripadajo in kdo je plačal slabo opravljena dela
(ali izvajalec, podizvajalec, občina).
Predsedujoči mu je odgovoril, da smo prejeli vsa načrtovana evropska sredstva v višini
621.000,00 €. Slabo opravljena dela oziroma, če dela niso bila narejena v skladu s projektom,
pa je po ogledu nadzornika opravil izvajalec na svoje stroške.

Gospod Maksimilijan Lešnik je vprašal, zakaj so bili za otvoritev vrtca postavljeni štirje
termini? Sam je že na prejšnji seji predlagal, da se otvoritev vrtca planira v naslednjem letu,
saj mora biti objekt narejen kvalitetno, da lahko pridobimo uporabno dovoljenje in naredimo
otvoritev.
Predsedujoči mu je odgovoril, da so bili termini za otvoritev vrtca dani s strani glavnega
izvajalca – Granita in take je občina posredovala naprej. Nihče na občini si roke ni
izmišljeval, ampak smo takšne kot smo jih dobili sporočili naprej.
Sedaj imamo sklenjen aneks, da lahko plačujemo direktno podizvajalcem. Trenutno je
gradbeništvo v Sloveniji v velikih težavah in zadolženosti. Na objektu »vrtec« trenutno
delajo strojne inštalacije, zaključno fazo v kuhinji vrtca, pleskarji delajo zaključni sloj.
Zunanji del fasade je urejena v celoti, popravek fasade pa se bo izvedel samo še v zadnjem
delu, ker je le tam prišlo do določenih napak. Za ureditev okolice vrtca je vse pripravljeno,
počaka se samo na boljše vreme. Notranja oprema vrtca je že dobavljena in vgrajena.
Rok za dokončanje del je 30. 3. 2013. Upamo, da bo res tako, saj vsa opravljena dela sproti
plačujemo direktno podizvajalcem. Cilj je, da objekt čim prej končamo in predamo namenu.
Dokler pa se nastala situacija v gradbeništvu ne reši pa ne bomo načrtovali novih investicij.
Gospod Janko Gošnjak je vprašal, kako daleč so aktivnosti z zemljiščem v Ugovcu, ki so ga
občani podarili Občini Oplotnica.
Gospa Bojana Vučina mu je odgovorila, da je postopek glede izravnave meje na tem
zemljišču na Geodetski upravi zaključen. Pripravlja se pogodba o brezplačnem prenosu
lastništva. Konec januarja bo zemljišče prišlo v last Občine Oplotnica.

Seja se je zaključila ob 18.15 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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