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. 5. 2014
Ura: 17.00

ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v torek, dne
20. 5. 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, Damjan Kvas, Janez Gošnjak, Jurij Kamenik, Karmen Sadek
Pučnik, Tomaž Gorenjak, Jure Višnar, Zdravko Javernik in Maksimilijan Lešnik
Opravičeno odsotni: Marjan Dečar, Ivan Breznik.
Ostali odsotni: Domen Višič, Vladimir Globovnik in Marjan Sadek.
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
- Predstavnik Policijske postaje Slovenska Bistrica: Zoran Ahmetovič
- Predstavnica Komunale Slov. Bistrica: Jerneja Zorko
- predstavniki lokalnih medijev

K 1. točki dnevnega reda (Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je pozdravil prisotne in preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 10
svetnikov.
Sklep 19.1.1/2014
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 18. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 18. redne seje v razpravo in na glasovanje.
Sklep 19.2.1/2014
Zapisnik 18. redne seje se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 19. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 19. redne seje. Predlagal je dopolnitev dnevnega reda, in
sicer pod točko 6. bi dodali »Predlog odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine
Oplotnica«. Gradivo za omenjen predlog odloka so svetniki dobili po pošti en dan kasneje
kot gradivo. Naslednje točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo
Sklep 19.3.1/2014
Sprejme se dopolnjen dnevni red 19. redne seje.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 19. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Oplotnica – II. obravnava
6. Predlog odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica
7. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
8. Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2014
9. Informacije
 Trendi varnostnih pojavov v letu 2013 (gost: predstavnik Policijske
postaje Slov. Bistrica)
 Odvoz grezničnih gošč (odgovor Ministrstva za kmetijstvo in okolje in
odgovor Občine Zreče)
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 (Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Oplotnica- II. obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Povedala je, da je Komisija za okolje, prostor,
komunalno infrastrukturo in investicije obravnavala odlok in v predlogu odloka upoštevala
pripombe, ki jih je sprejel občinski svet na 18. redni seji. Občinskemu svetu predlagamo, da
obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja in sprejme predlagani sklep.
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Poročilo je podal predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Komisija je ugotovila, da so bile pripombe v I. obravnavi
upoštevane, zato predlaga, da občinski svet predlagani odlok sprejme.
Predsednik sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin g. Damjan Kvas je povedal, da je svet
obravnaval predlog odloka in ugotovil, da se zopet ponavlja izraz padavinska voda, ki je še v
naslovu in v členih (3. člen), 7. odstavek 41. člena – normirana poraba pitne vode 150 l na
osebo dnevno je prevelika ne glede na to, da je določena že v 5. odstavku 21. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. V 34. členu so v naslovu navedene obveznosti uporabnika, pod točko (1) pa
dolžnosti uporabnika. Tukaj bi bilo smiselno uporabiti en izraz oz. eno besedo.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin poziva občinsko upravo, da od pristojnega
ministrstva pridobi informacijo na podlagi česa je ta normativ. Normativ bi moral biti
izračunan na podlagi porabe vode v Občini Oplotnica in predlagamo, da lahko uporabnik od
izvajalca zahteva vgradnjo vodomera.
Predsedujoči je dal predlagani odlok v razpravo.
K razpravi se je prijavil g. Maksimilijan Lešnik, ki je povedal, da se kot član Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin strinja s predsednikom sveta oziroma s sklepom, ki ga je svet
sprejel. Občani, ki imajo lastne vodovode in družine z več člani, glede na normativ porabe
vode, niso sposobni plačevati ali težko plačujejo položnice. Pojasnil je, da bo glasoval proti
odloku.
Predstavnica Komunale ga. Jerneja Zorko je pojasnila, da je v 3. členu odloka v bistvu
naveden naslov uredbe in je nemogoče, da bi ga črtali. V 34. členu pa je prišlo do napake in
ga bodo popravili.
Pojasnila je, da je normativ za porabo pitne vode – 150 litrov na osebo dnevno, izračunan
posebej za Slovenijo, nekatere druge države so prišle že na 200 l. Občani, ki imajo vodna
dovoljenja si morajo v določenem roku vgraditi tudi števce. V Zakonu o vodah je navedeno,
da si lahko zasebni vodovodi vgradijo merilec pretoka (števec). V kolikor bodo imeli občani,
ki imajo lasten vodovod vgrajen vodomer, se jim bo poraba pitne vode obračunaval po njem
in ne po normirani porabi.
Predsedujoči je dal Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Oplotnica v II. obravnavi na glasovanje.
Odlok 26.19/2014
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica v II. obravnavi.
ZA je glasovalo 9 svetnikov in eden PROTI.
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K 6. točki dnevnega reda (Predlog odloka o ustanovitvi režijskega obrata)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občina Oplotnica v skladu s statutom zagotavlja
opravljanje javnih služb neposredno v okviru občinske uprave, z ustanavljanjem javnih
zavodov in javnih podjetij, z dajanjem koncesij, z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost
zasebnega prava ali z javno – zasebnim partnerstvom. V Odloku o organizaciji občinske
uprave Občine Oplotnica je določeno, da se za opravljanje nalog občinske uprave ustanovi
enovit organ, to je za področje GJS in infrastrukture.
Občinski svet je 15. 11. 2001 sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica
(Ur. L. RS, št. 22/02 in spremembo dne, 11. 10. 2012), ki določa dejavnosti, ki se opravljajo
kot gospodarske javne službe, način oz. organizacijo izvajanja teh javnih služb, strokovno –
tehnične, organizacijske in razvojne naloge (katere opravlja občinska uprava oziroma se
opravljanje določenih nalog lahko poveri za to registrirani organizaciji ali posamezniku),
varstvo uporabnikov javnih dobrin ter financiranje javnih služb. Določeno je, da bo občina z
enim ali več splošnimi akti podrobneje uredila način opravljanja posamezne ali več javnih
služb in podrobneje določila elemente iz 7. člena ZGJS.
Glede na vse to mora občinski svet določiti obliko oziroma način opravljanja posamezne ali
več javnih služb. Namen sprejema odloka je določiti pravno podlago za zagotovitev izvajanja
lokalnih gospodarskih javnih služb. Pri iskanju najboljše rešitve smo se odločili za režijski
obrat. Odlok je obravnavala Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije in sprejela sklep, da gre predlog odloka v obravnavo na občinski svet.
Poročilo je podal predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da so v predlogu odloka že upoštevane pripombe
komisije. Režijski obrat bi pokrival naslednja delovna področja:
- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč,
avtobusnih postajališč,
- urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce,
- vzdrževanje javne razsvetljave,
- zimska služba,
- urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
- plakatiranje in obveščanje,
- urejanje pokopališč
Ta področja so se že sedaj izvajala v okviru občinske uprave (ne bi zaposlovali na novo),
sedaj pa bi jih uredili v zakonsko obliko. Komisija predlaga, da občinski svet predlog odloka
obravnava in ga v predlagani obliki sprejme.
Predsednik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin g. Damjan Kvas je povedal, da je svet
predlog odloka obravnaval in ugotovil, da je z vidika varstva uporabnikov javnih dobrin
ustrezen.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v I. obravnavi na glasovanje.

Sklep št. 19.6.1/2014
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine
Oplotnica v I. obravnavi.
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K 7. točki dnevnega reda (Sklep o imenovanju občinske volilne komisije)
Poročilo je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga.
Karmen Sadek Pučnik. Povedala je, da je občinska uprava dne, 13. 3. 2014 pozvala politične
stranke in občane, da podajo predloge za imenovanje članov občinske volilne komisije
(OVK). Na poziv je prispelo pet predlogov. Komisija je upoštevala enega člana na politično
stranko. Ugotovila je, da ni dovolj predlaganih kandidatov, zato je dodala še tri predloge
članov, ki so že bili v OVK in pridobila njihova soglasja. Komisija predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sklep v predlagani sestavi:
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica

1. člen
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Oplotnica v sestavi:
1.

PREDSEDNIK

VLADIMIR DELEVIČ

CESTA NA POLJE 11, 2317 Oplotnica

2.

NAMESTNIK
PREDSEDNIKA
ČLAN

TANJA BERGLEZ

ČADRAM 70 a, 2317 OPLOTNICA

JOŽEF CELCER

NAMESTNIK
ČLANA
ČLAN

NATAŠA SMOLE
VOLČIČ
OLGA STEBERNAK

GORICA PRI OPLOTNICI 56 a, 2317
OPLOTNICA
PARTIZANSKA 105, 2317 OPLOTNICA

NAMESTNIK
ČLANA
ČLAN

MIHAELA TRDIN

MALAHORNA 32, 2317 OPLOTNICA

IVANKA HOJNIK

POBREŽ 21, 3210 SLOVENSKE KONJICE

NAMESTNIK
ČLANA

MARJAN CRNIČ

UL. POHORSKEGA BATALJONA 12, 2317
OPLOTNICA

3.
4.
5.
6.
7.
8

GRAJSKA C. 7, 2317 OPLOTNICA

2. člen
Mandat Občinske volilne komisije Občine Oplotnica traja štiri leta.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 19.7.1/2014
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Oplotnica v sestavi Vladimir Delevič – predsednik, Tanja Berglez – namestnik
predsednika, Jožef Celcer – član, Nataša Smole Volčič – namestnik člana, Olga
Stebernak – član, Mihaela Trdin namestnik člana, Ivanka Hojnik – član, Marjan Crnič
namestnik člana.
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K 8. točki dnevnega reda (Podelitev priznanj Občine Oplotnica za leto 2014)
Poročilo je podal predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja g. Alojz Leskovar. Povedal
je, da je komisija na svoji seji dne, 25. 4. 2014 obravnavala tri prispele predloge, in sicer:
Društvo gojiteljev malih živali Oplotnica, Gosnik Aljz - poveljnik Prostovoljnega gasilskega
društva Oplotnica in Sadek Boštjan – član Lovske družine Oplotnica. Komisija je pregledala
vse prispele predloge in predlaga občinskemu svetu, da priznanje Občine Oplotnica, ki se
podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo v letu 2014 podeli kandidatu Alojzu Gosniku. Utemeljitev predloga za
priznanje je opisana v prilogi gradiva.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 19.8.1/2014
Občinski svet Občine Oplotnica podeli priznanje Občine Oplotnica v letu 2014 za
izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo, predlaganemu kandidatu Alojzu Gosniku.

K 9. točki dnevnega reda (Informacije)
Poročilo o trendih varnostnih pojavov v letu 2013 je podal predstavnik Policijske postaje
Slovenska Bistrica g. Zoran Ahmetovič. Stanje varnosti na območju Občine Oplotnica v letu
2013 ocenjujejo kot stabilno, saj so realizirali zastavljene cilje in naloge. Trendi varnostnih
pojavov na tem območju kažejo upad števila kaznivih dejanj za 15 %, število prekrškov po
javnem redu in miru se je zmanjšalo za 10 %, medtem ko se je zmanjšalo tudi število
prometnih nesreč za 4 %.
Stanje varnosti na območju Občine Oplotnica v letu 2013 ocenjujejo kot ugodno. Policisti
policijske postaje Slovenska Bistrica si bodo prizadevali, da bi s trendom ugodnih varnostnih
razmer nadaljevali oziroma jih skušali izboljšati. Občani lahko svoje pobude in predloge v
obliki pisnega dopisa podajo na elektronski naslov: pp_sl_bistrica@policija.si, na telefonsko
številko
02-843-29-27
ali
elektronski
naslov
vodje
policijskega
okoliša:
branko.mesaric@policija.si.
Gospa Bojana Vučina je pojasnila, da je občinska uprava pridobila mnenje s strani Ministrstva
za kmetijstvo in okolje v zvezi z odvozom grezničnih gošč, ki je priloga k tej točki.
Prav tako smo dobili odgovor iz Občine Zreče glede možnosti sprejema grezničnih odplak v
času poskusnega obratovanja ČN Zreče.
Predsednik Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije g. Franc
Fideršek je pojasnil, da je iz odgovora Občine Zreče razvidno, da bi lahko občani Občine
Oplotnica odvažali greznične odplake v Zreče. Mi bi morali samo organizirati ustrezno
vozilo. To bi bila začasna rešitev, čez določen čas pa bi morali iskati trajnejšo rešitev. Čez
kakšno leto pa bi morali preveriti kaj bo najugodnejše za občane.
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
• označili smo vse ulice v Občini Oplotnica
• občane Občine Oplotnica vabi na 16. praznik Občine Oplotnica, v petek, 23. 5. 2014,
ob 19. uri na svečano akademijo v dvorano Rudija Žnidariča
• v vsa gospodinjstva Občine Oplotnica bomo poslali časopis UTRIP, kjer bo
podrobneje naveden program ob občinskem prazniku
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•

čestita nagrajencu občinskega priznanja g. Alojzu Gosnik

K 10. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 17.45 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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