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: 28. 3. 2014
Ura: 17.00

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v petek,
dne 28. 3. 2014, 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, Alojz Leskovar, Vladimir Globovnik, Damjan Kvas, Ivan Breznik,
Maksimilijan Lešnik, Janez Gošnjak, Jurij Kamenik, Karmen Sadek Pučnik, Domen Višič,
Tomaž Gorenjak in Marjan Dečar.
Opravičeno odsoten: Jure Višnar, Zdravko Javernik in Sadek Marjan.
Ostali prisotni:
- Matjaž Orter župan Občine Oplotnica
- Bojana Vučina višji svetovalec III
- Branka Potočnik Trdin - strokovni sodelavec VI
- Irena Cehtl svetovalec II
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica: Jerneja Zorko in Blaž Gregorič
- predstavniki lokalnih medijev

K 1. točki dnevnega reda (Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je pozdravil prisotne in preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 13
svetnikov.

Sklep 18.1.1/2014
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 17. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 17. redne seje v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Maksimilijan Lešnik, ki je predlagal, da se pod točko 9 dopolni
zapisnik z naslednjim besedilom:
»V Večnamenski športni dvorani Milenij se na vidno mesto obesijo pravila o hišnem redu«.
Sklep 18.2.1/2014
Zapisnik 17. redne seje z dopolnitvijo se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 18. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 18. redne seje. Nato je dal predlagani dnevni red v
razpravo in na glasovanje.
Sklep 18.3.1/2014
Sprejme se dnevni red 18. redne seje.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 18. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2014 – sprejem proračuna
6. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Oplotnica
7. Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode
8. Informacije
9. 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 (Predlog Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014 –
sprejem proračuna)
Poročilo je podal predsedujoči. Občinska uprava je upoštevala predlog SDS-a glede čistilne
naprave, upoštevali so predlog, da prvo nadstropje Kmetijske zadruge zamenjamo za
zemljišče v Dobrovi pri Prihovi. V medijah smo objavili tabelo o zadolževanju, zato tabele o
zadolževanju nismo posebej pripravljali. Dopolnjen predlog proračuna Občine Oplotnica za
leto 2014 je bil v javni obravnavi in do navedenega roka ni prispel nobeden predlog oziroma
amandma. Po elektronski pošti pa je g. Bogdan Lipuš poslal nekaj predlogov k proračunu, ki
si jih lahko svetniki ogledajo po seji.
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Predsedujoči je usklajen predlog Proračuna Občine Oplotnica za leto 2014 na podlagi 97.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica dal na glasovanje v celoti.
Sklepi so sprejeti z 10 glasovi ZA.
Odlok 25.18/2014
1. Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o proračunu Občine Oplotnica za
leto 2014.
Sklep št. 18.5.1/2014
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Oplotnica za leto 2014.
Sklep št. 18.5.2/2014
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme kadrovski načrt za leto 2014 in 2015.

K 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Oplotnica)
Predsedujoči je pojasnil, da so predlagan odlok obravnavale komisije občinskega sveta in o
njem lahko razpravljajo še v I. obravnavi.
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Zaradi spremembe krovne zakonodaje na tem področju
je potrebno spremeniti trenutno veljavni Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda v Občini Oplotnica. Osnovne spremembe so določene s spremembami
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav. Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za
občinski proračun. Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem
razpravlja in sprejme predlagani sklep.
Poročilo je podal predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Komisija je imela pripombe k naslednjim členom:
5. člen: v prvi alineji beseda občinski organ nadomesti z besedo »občinski svet«.
7. člen: v prvi alineji se Pragersko nadomesti z besedo »Oplotnica«.
9. člen: potrdilo pristojnega organa o odstranitvi objekta ali spremembe namembnosti stavbe.
Kdo ga izda?
11. člen: v drugi alineji se drugi stavek črta v celoti.
13. člen: prva alineja se pravilno glasi: V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno
odvajati drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali
odvajanja v bližnji vodotok.
17. člen: naj se namesto obnavlja ali preureja uporabi izraz iz 2. člena ZGO
30. člen: naj se opredeli, kaj pomeni legalizirati predano kanalizacijsko omrežje.
Komisija je sprejela sklep, da se črta 42. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občine Oplotnica do izgradnje kanalizacije v Občini
Oplotnica ter vsi ostali členi, ki se nanašajo na padavinske vode. Z odvajanjem padavinskih
voda se bo pričelo po izgradnji sekundarne in primarne kanalizacije, ki bo vezana na centralno
ČN.
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Predsednik Statutarno pravne komisije g. Damjan Kvas je povedal, da je komisija
obravnavala odlok in prišla do ugotovitve, da v odloku manjkajo razlogi za sprejem odloka,
obrazložitev členov in vpliv na finance. Komisija je podala naslednje predloge:
- nekaj kar je napisano v uredbi ni potrebno potem še posebej zapisovati v odlok
- popravek vsebine členov
- 12. in 13. člen ne spadata po vsebini skupaj
- v poglavju VII- na prvi strani v najavi odloka tega ni. Menim, da bi to moralo pisati v
naslovu odloka
- prav tako nista navedena monitoring in zagon v naslovu odloka, prav tako se na začetku
ne pojavljajo drenažne vode, vloga Komunale pri gradnji kanalizacije. Vsega tega ni v
naslovu kanalizacije, potem pa se skozi pojavlja v odloku
- v poglavju XI, ki govori o pravicah in obveznostih uporabnika so navedene same
obveznosti uporabnikov. Pravice pa nobene nikjer. Kaj je s socialnimi problemi? Kje bodo
oni dobili denar?
- menim, da je odlok napisan kontradiktorno
- 25. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju govori o rokih ki določa emisijo snovi, ki ima rok
2015 in 2017
- predlagali so, da se v odlok zapiše, da je pripravljavec gradiva Občina Oplotnica.
Komisija je predlog odloka sprejela, obravnavala in po širši razpravi sprejela sklep:
št. 1.13.7/2014: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. naj natančno: navede zakonske podlage
za sprejem odloka in sprejem cen grezničnih gošč, oceno stanja in predvidene rešitve.
Predsednik sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin g. Damjan Kvas je povedal, da je svet
obravnaval odlok in izpostavil 34. člen odloka, kjer so navedene same obveznosti in niti ene
pravice.
Predstavnica Komunale ga. Jerneja Zorko je pojasnila, da je Komunala zapisana kot
pripravljavec odloka zato, ker ga je po naročilu pripravljala za vse štiri občine (Makole,
Poljčane, Slovenska Bistrica in Oplotnica). Pripombe komisij bodo poskušali korigirati.
Predsedujoči je dal odlok v razpravo.
K razpravi se je prijavila ga. Karmen Sadek Pučnik, ki je predlagala, da predstavniki
Komunale obrazložijo kako naj ravnajo z blatom iz greznice kmečka gospodarstva.
Predstavnica Komunale ga. Jerneja Zorko je povedala, da do leta 2017 je za obstoječe
greznice še nespremenjeno. V tem primeru, ko nastaja blato v obstoječi greznici ali MKČN
(vsebina v nepretočni greznici) na kmetijskem gospodarstvu rejnih živali lahko lastnik poda
ustrezna dokazila in pisno izjavo, da bo blato oziroma vsebino zmešal skupaj z gnojevko
(gnojnico) ter skladiščil najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. V takem
primeru je kmetijsko gospodarstvo izvzeto iz plačevanja storitev prevzema in ravnanj blata iz
obstoječih greznic ali MKČN, po m3 dobavljene pitne vode. To je predpisano z Uredbo o
ravnanju z blatom. Vsak občan, ki bo priložil to izjavo in ustrezno dokazilo te storitve ne bo
plačeval.
Predsedujoči je povedal, da se bodo podane pripombe upoštevale v II. obravnavi Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica
in dal predlagan sklep na glasovanje.
Sklep 18.6.1/2014
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica v I. obravnavi.
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K 7. točki dnevnega reda (Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb:
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Poročilo je podal predsedujoči. Povedal je, da je občinski svet na 15. redni seji obravnaval
storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, vendar se cena te
storitve ni potrdila, saj je občinski svet predlagal, da se pridobi mnenje Ministrstva za
kmetijstvo in okolje. Občinska uprava je mnenje ministrstva pridobila in je priloga h gradivu.
Predlog cen so obravnavale tudi komisije občinskega sveta. Edini zakoniti predlog je
subvencioniranje storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v višini 20 %.
Strošek občine bi s tem bil 8.500,00 € na leto. Komisija za okolje in prostor je predlagala
možnost odvajanja grezničnih gošč v sosednje občine, ki že imajo centralne čistilne naprave,
to je v Zreče ali Slovenske Konjice. Na sosednje občine je občinska uprava že naslovila
vprašanje o možnosti odvoza in pričakujemo njihov odgovor. V primeru pozitivnega mnenja
bodo lahko občani Oplotnice vozili greznične gošče v Zreče ali Slovenske Konjice.
Poročilo je podal predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da so v tem času pridobili mnenje ministrstva za
kmetijstvo in okolje s katerim si niso mogli veliko pomagati. V tem času smo poiskali
informacije o možnosti odvoza na čistilno napravo Zreče in čistilno napravo Slovenske
Konjice. Sam se je pogovarjal s pristojnimi na Občini Zreče in na JKP Slovenske Konjice,
kjer je dobil zagotovilo, da bi lahko v času poskusnega obratovanja čistilne naprave odvažali
greznične gošče na eno od čistilnih naprav in bi bil strošek samo cena odvoza. Do danes
pisnega odgovora še nismo dobili in še pričakujemo njihov odgovor.
Predstavnica Komunale Slovenska Bistrica ga. Jerneja Zorko je pojasnila, da se moramo
zavedati, da je odvoz grezničnih gošč obvezna gospodarska javna služba, kar pomeni, da bi v
primeru odvoza v omenjene občine morali spremeniti odlok in določiti izvajalca gospodarske
javne službe.
Direktor Komunale g. Blaž Gregorič je pojasnil, da ima Občina Oplotnica vso pravico, da se
drugače odloči, samo potrebno je zadevo zakonsko urediti. To pomeni, da je potrebno
Komunali odvzeti pravico in jo podeliti drugemu izvajalcu, razpisati koncesijo. Cene so
določene s koncesijo, ki jih je predpisala država.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagani sklep s subvencionirano ceno za 20 % na
glasovanje.

Sklep št. 18.7.1/2014
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske
javne službe - odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini
cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanja cene izvajanja storitev gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Občina
Oplotnica, ki ga je v maju 2013 izdelalo podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema
blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav
ter obratovalnega monotoringa za male komunalne čistilne naprave, se za gospodinjstva
in izvajalce nepridobitnih dejavnosti subvencionira v višini 20 %.
Te cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 4. 2014.
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K 8. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
- obnova Zdravstvenega doma v Oplotnici bo končana do občinskega praznika Občine
Oplotnica
- obnova grajskega kompleksa bo zaključena do konca avgusta 2014
- 20. marca nas je obiskal minister Dejan Židan, kjer smo se pogovarjali o čistilni napravi in
prostorskem planu Občine Oplotnica

K 9. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Janez Gošnjak je vprašal ali je občina najela kakšen kredit v letu 2013.
Predsedujoči mu je odgovoril, da v skladu s proračunom Občine Oplotnica.

Seja se je zaključila ob 17.45 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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