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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 16. REDNE SEJE 

 
2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

ŽUPAN 
 

3. VSEBINA GRADIVA 
 POTRDITEV ZAPISNIKA 16. 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. 35/12) in 52. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12). 
 

7. SKLEP: 
Občinski svet občine Oplotnica sprejme zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta 
Občine Oplotnica. 
 
 

8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 
-  obravnava 

 
 

Datum:     12. 12. 2013  
Datoteka: J/občinski svet 

 
 
 
         MATJAŽ ORTER 
          ŽUPAN  
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OBČINA OPLOTNICA 
 

O b č i n s k a    u p r a v a 
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: obcina.oplotnica@siol.net 
Datum: 12. 12. 2013 
Ura:     17.00 
 
 

Z A P I S N I K 
 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila  sklicana in izvedena v četrtek, 
dne 12. 12. 2013, 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, Zdravko Javernik, Alojz Leskovar, Vladimir Globovnik, Tomaž Gorenjak, 
Damjan Kvas, Ivan Breznik, Maksimilijan Lešnik, Marjan Sadek, Janez Gošnjak, Marjan 
Dečar, Domen Višič, Jurij Kamenik in Karmen Sadek Pučnik. 
 
Opravičeno odsoten:  Jurij Višnar. 
 
Ostali prisotni: 
- Matjaž Orter  -    župan Občine Oplotnica 
- Bojana Vučina -   višji svetovalec III 
- Branka Potočnik Trdin - strokovni sodelavec VI 
- Danijela Dovnik  - višji svetovalec III 
- Komunala Slov. Bistrica -  ga. Jožica Dobaj 
- Maks Hohler  -          predsednik nadzornega odbora 
- predstavniki lokalnih medijev 
 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti) 
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 14 svetnikov. 
 
Sklep 16.1.1/2013 
Občinski svet je sklepčen.  
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 15. redne seje) 
Predsedujoči je  dal zapisnik 15. redne seje v razpravo in na glasovanje.  
 
Sklep 16.2.1/2013 
Zapisnik 15. redne seje  se soglasno potrdi. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 16. redne seje) 
Predsedujoči je predstavil dnevni red 16. redne seje. Nato je dal predlagani dnevni red v 
razpravo in na glasovanje. 
 
Sklep 16.3.1/2013 
Sprejme se  dnevni red 16. redne seje. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje 
3. Določitev dnevnega reda 16. redne seje 
4. Odgovori na vprašanja in  pobude 
5. Potrditev mandata novi svetnici Občinskega sveta Občine Oplotnica 
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2012 – I. in II. 

obravnava 
- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica 

za leto 2012 
7. Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin 
8. Program oskrbe s pitno vodo 2014 – 2017 za območje, kjer javno službo oskrbe s 

pitno vodo izvaja Komunala Slov. Bistrica 
9. Informacije  

- Sklep o začasnem financiranju 
10. Vprašanja in pobude 

 
 
 
K 4. 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 5. točki dnevnega reda (Potrditev mandata novi svetnici Občinskega sveta Občine 
Oplotnica) 
Predsedujoči je povedal, da je občinska volilna komisija na svoji seji dne, 29. 10. 2013 
imenovala nadomestnega člana občinskega sveta Občine Oplotnica, ker je zaradi smrti 
prenehal mandat svetniku g. Janezu Gumzeju.  
Za člana Občinskega sveta Občine Oplotnica z mandatom od 29. 10. 2013 do konca mandata 
občinskega sveta, postane Karmen Sadek Pučnik, Dobrova pri Prihovi 5, 2317 Oplotnica. Z 
dnem pričetka mandata svetnice pripadajo Karmen Sadek Pučnik vse obveznosti in pravice 
svetnika Občinskega sveta Občine Oplotnica. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 
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Sklep 16.5.1/2013 
Občinski svet Občine Oplotnica potrdi mandat svetnici Občinskega sveta Občine 
Oplotnica – Karmen Sadek Pučnik, Dobrova pri Prihovi 5, 2317 Oplotnica. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda (Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 
2012 – I. in II. obravnava) 

- poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica 
za leto 2012 

Poročilo je podal predsednik nadzornega odbora Občine Oplotnica g. Maks Hohler.  Povedal 
je, da je nadzorni odbor na podlagi 38. člena Statuta Občine Oplotnica in skladno z 8. členom 
Poslovnika nadzornega odbora in v skladu z 32. členom ZLS v svojem programu dela za leto 
2013 planiral nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2012.  
Osnovi cilj nadzora je bil pri nadzorovani osebi preveriti ali je poslovanje potekalo v skladu z 
zakonodajo Republike Slovenije in akti Občine Oplotnica. 
Pri pregledu zaključnega računa je nadzorni odbor dal poudarek: 

• pregledu realizacije prihodkov in odhodkov občinskega proračuna 
• proračunskemu presežku oziroma primanjkljaju 
• zadolževanju Občine Oplotnica 
• na naključno izbranih postavkah, pregled izvajanja transakcij oziroma plačil in 

zakonske podlage za njihovo izvedbo 
Na osnovi 45. člena Statuta Občine Oplotnica so osnutek poročila o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2012 posredovali nadzorovani osebi. 
Nadzorovana oseba je podala odziv v zakonitem roku, v katerem je navedeno, da se strinja za 
ugotovitvami in bodo dana priporočila v smislu izboljšanja nadaljnjega poslovanja 
upoštevana.  
Nadzorni odbor Občine Oplotnica nima zadržkov za sprejem Zaključnega računa proračuna 
Občine Oplotnica za leto 2012. 
 
Predsedujoči je povedal, da so svetniki Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 
2012 prejeli po pošti že 15. 4. 2013. Nato je dal  Odlok o zaključnem računu proračuna 
Občine Oplotnica na glasovanje. 
 
 
Odlok št. 24.16/2013 
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Oplotnica za leto 2012. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda (Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin) 
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V letu 2013 je znašala letna stopnja neprofitne 
najemnine 3,81 % od vrednosti stanovanja za vsa najemna stanovanja, ki so v lasti Občine 
Oplotnica. Stanovanjskemu skladu RS je potrebno dostaviti nov sklep naše občine o izračunu 
najemnine za stanovanja pridobljena na podlagi soinvestitorske pogodbe za leto 2014. 
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. 
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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, Občinskem svetu Občine Oplotnica v zvezi z uskladitvijo neprofitnih 
najemnin predlagamo, da za leto 2014 sprejme predlagani sklep. 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo  na glasovanje. 
 
 
Sklep št. 16.7.1/2013 
Občinski svet Občine Oplotnica določa, da letna stopnja neprofitne najemnine od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014 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 8. točki dnevnega reda (Program oskrbe s pitno vodo 2014-2017 za območje kjer javno 
službo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.) 
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo je izvajalec 
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dolžan do konca meseca oktobra 
tekočega leta dostaviti Občini Oplotnica Program oskrbe s pitno vodo za štiriletno obdobje. 
Program je dokument izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, po katerem bo potekalo 
izvajanje te službe v prihodnjem obdobju. Program vsebuje osnovne podatke o vseh naseljih 
in območjih, v katerih se izvaja oskrba s pitno vodo. Opisani so javni vodovodni sistemi, 
javno hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje, vodni viri, zdravstvena ustreznost pitne 
vode v javnem vodovodnem sistemu, način obveščanja uporabnikov storitev o pogojih oskrbe 
s pitno vodo, načrt zmanjševanja vodnih izgub, načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov, 
razvojni načrt javnega vodovoda in cene izvajanja javne službe. 
V programu je priloženo gradivo iz katerega so razvidne  tudi predvidene investicije in 
investicijsko vzdrževanje za leto 2014, ki jih je potrebno vključiti v proračun. Program je 
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 kmetijstvo in okolje posredovati program za 
štiri leta najkasneje do 31. 12. 2013. Obvezna priloga je tudi potrdilo občine o usklajenosti 
programa oskrbe s pitno vodo. Sprejetje predlaganega programa, ki ga je pripravila Komunala 
Slovenska Bistrica d.o.o., ima neposredne finančne posledice za občinski proračun, saj so v 
njem predvidene posamezne investicije, ki pa se bodo dokončno uskladile s proračunom. 
 
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in 
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je v projektu planirano za leto 2014, za sanacijo 
vodnih virov v Kotu in Podgradu  50.000 €. Določene potrebe za vodooskrbo so še večje, zato 
jih poskušamo reševati v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo« vseh štirih občin. Komisija 
občinskemu svetu predlaga, da program oskrbe s pitno vodo 2014-2017 sprejme. 
 
 
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje. 
 
Po krajši razpravi so sprejeli naslednji sklep. 
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Sklep št. 16.8.1/2013 
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo 2014 -2017 za 
območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica 
d.o.o. 
 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda (Informacije) 
Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

- 29. 11. 2013 je sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju 
januar – marec 2014.  

 
 
 
K 19. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude) 
Gospod Vladimir Globovnik je postavil naslednje pobude in vprašanja: 

• glede na to, da so občani zelo nezadovoljni z odpiralnim časom Pošte Oplotnica (pošta 
je zaprta med 11.30 in 14.30 uro), naj občina posreduje pobudo na pošto, da zopet 
uveljavijo stari delovni čas,  to je od 8. do 17. ure, 

• koliko denarja je Občina Oplotnica prejela za neurje v lanskem letu, 
• kdo je plačal sanacijo mosta v Koritnem, 
• končna cena investicije novega vrtca v Oplotnici, 
• kako je z lastništvom večnamenskega objekta na Prihovi, glede na to, da je šel Granit 

v Slovenski Bistrici v stečaj. 
 
Predsedujoči mu je odgovoril, da je občina že na pobudo g. Maksimilijana Lešnika na Pošto 
posredovale dve pobudi za podaljšanje odpiralnega časa. Pošta nam je odgovorila, da je glede 
na rang pošte v Oplotnici določen takšen delovni čas. Prosil je, da posreduje  na občinsko 
upravo seznam občin, ki so uspele doseči daljši odpiralni čas oziroma seznam pošt, ki nimajo 
deljenega delovnega časa . 
Na ostala vprašanja in pobude dobijo pisne odgovore. 
 
Gospod Janez Gošnjak  je postavil naslednja vprašanja: 

• zakaj je občina prenehala sodelovati z g. Leskovarjem Alojzom, ki je bil izbran na 
podlagi javnega razpisa za vzdrževanje občinskih cest, ali je bila občina nezadovoljna 
z njegovim delom, 

• kdaj se bo začelo z izvajanjem del na igrišču v Ugovcu (zemljišče je že prepisano na 
Občino Oplotnica) 

 
Gospod Marjan Sadek je podal naslednje pobude: 

• kdaj se bo začelo z izvajanjem del na Goriški cesti, 
• kdaj se bo pristopilo k oskrbi s pitno vodo za občane v Brezju pri Oplotnci, ki imajo 

probleme z vodo, 
• kdaj se bo začela nova sprememba prostorskega plana Občine Oplotnice, saj že par let 

ni sprememb. 
 
Predsedujoči je podal naslednje odgovore: 

• g. Leskovarju Alojzu  je potekla pogodbena obveznost. Z njegovim delom smo bili 
zadovoljni. 
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• na igrišču v Ugovcu še nismo pričeli z deli, zaradi prerazporejanja sredstev, zaradi 
neurja. Ureditev igrišča planiramo v naslednjem letu. 

• idejna zasnova za sanacijo Goriške ceste je narejena in jo bomo uvrstili v proračun za 
leto 2014. 

• oskrbo s pitno vodo za občane v Brezju pri Oplotnici bomo uredili skupaj s 
Komunalo, in sicer jo bomo uvrstili v proračun za leto 2014. 

 
Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da se bo nova sprememba prostorskega plana Občine 
Oplotnica  začela, ko bomo zaključili s staro. Sedaj še čakamo na pozitivna mnenja vseh 
nosilcev urejanja prostora. 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:     Župan Občine Oplotnica 
Branka Potočnik Trdin                         Matjaž Orter 
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