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 15. REDNE SEJE
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
POTRDITEV ZAPISNIKA 15. 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 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Oplotnica.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
- obravnava

Datum: 27. 9. 2013
Datoteka: J/občinski svet

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: 26. 9. 2013
Ura: 17.00

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ki je bila sklicana in izvedena v četrtek,
dne 26. 9. 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, Janez Gumzej, Vladimir Globovnik,
Tomaž Gorenjak, Damjan Kvas, Ivan Breznik, Maksimilijan Lešnik, Marjan Sadek, Janez
Gošnjak, Marjan Dečar, Domen Višič, Jurij Kamenik.
Opravičeno odsotni: 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
- Irena Cehtl svetovalec II
- Maks Hohler
predsednik nadzornega odbora
- predstavniki lokalnih medijev
GOSTI:
- predstavnik policijske postaje Slov. Bistrica: g. Aleksander Lubej
- predstavnik podjetja Petrol: g. Janez Marn
- predstavniki podjetja Komunala: ga. Jerneja Zorko, g. Blaž Gregorič, g. Dušan Moškotevc

K 1. točki dnevnega reda ( Ugotovitev sklepčnosti)
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 14 svetnikov.
Sklep 15.1.1/2013
Občinski svet je sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnika 14. redne seje)
Predsedujoči je dal zapisnik 14. redne seje v razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Alojz Leskovar, ki je opozoril da se na strani 6 pri drugem
odstavku popravi drugi stavek, kjer se pravilno zapiše: »predlaganega kandidata, ki jih je
kandidati dosegel«.
Sklep 15.2.1/2013
Zapisnik 14. redne seje s predlagano spremembo se soglasno potrdi.

K 3. točki dnevnega reda (Določitev dnevnega reda 15. redne seje)
Predsedujoči je predstavil dnevni red 15. redne seje. Nato je dal predlagani dnevni red v
razpravo in na glasovanje.
K razpravi se je prijavil g. Maksimilijan Lešnik, ki je povedal, da bo pod 18. točko dnevnega
rada (Informacije) podal poročilo o poteku predstavitve strategije razvoja na področju
turizma, kmetijstva in gospodarstva.

Sklep 15.3.1/2013
Sprejme se dnevni red 15. redne seje.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje
3. Določitev dnevnega reda 15. redne seje
4. Odgovori na vprašanja in pobude
5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za
komunalne in druge storitve d.o.o. – II. obravnava
6. Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve
7. Potrditev pravnih aktov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije na zaključenem območju Občine Oplotnica
8. Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb - oskrba s pitno vodo
9. Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb - odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode
10. Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb - ravnanje z odpadki
11. Imenovanje vaških odborov
12. Imenovanje komisije – Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
13. Predlog za poimenovanje dvorane kulturno turističnega centra Oplotnica
14. Realizacija Proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2013
15. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 782/3, 3441/6, k. o.
Oplotnica
16. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
17. Imenovanje članov in ustanovitev regionalnega razvojnega sveta regije
18. Informacije
 Poročilo o delovanju VŠD Milenij za obdobje 1-6/2013,
 Trendi varnostnih pojavov v prvem polletju 2013
19. Vprašanja in pobude
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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 (Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska
Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. – II. obravnava)
Predsedujoči je povedal, da so Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska
Bistrica potrdili že vsi pristojni občinski sveti.
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina, ki je povedala, da je občinski svet Občine Oplotnica
omenjen odlok obravnaval že na 13. redni seji in ga potrdil v I. obravnavi. Občinska uprava je
pri pripravi odloka za drugo obravnavo upoštevala določene predloge in spremenila nekaj
členov. Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski
proračun.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je odlok komisija obravnavala pred I. obravnavo,
te dopolnitve, ki so nastale sedaj pa komisija ni obravnavala.
Poročilo je podal še predstavnik Komunale g. Dušan Moškotevc, ki je povedal, da se z
odlokom ureja utečeno stanje v skladu z zakonodajo. Vseh šest občin mora odlok sprejeti v
enakem besedilu. Spremembe so bolj tiskarske napake ali vsebinske pomanjkljivosti.
Predsedujoči je dal predlagan Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska
Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., v II. obravnavi na glasovanje.

Odlok št. 21.15/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., v II.
obravnavi.

K 6. točki dnevnega reda (Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve – I. in II.
obravnava)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša…). V sredstva proračunske rezerve se izloča
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom,
vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve
v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun,
odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev
obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s
posebnim odlokom.
V mesecu juniju je občino Oplotnica prizadelo neurje, v mesecu novembru pa so občino
Oplotnica prizadela poplave, ki so povzročile največ škode na mostovih, cestah in
stanovanjskih objektih.
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V letu 2012 so bili plačani računi v višini 30.247,26 €. Prevzete obveznosti za odpravo
posledic poplav so v proračunu za leto 2013 v višini 21.211,55 €.
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in sprejme predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v obravnavo in na glasovanje v I. in II. obravnavi.
Odlok št. 23.15/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o porabi proračunske rezerve za leto
2012 v višini, ki presega višino določeno z odlokom o proračunu v znesku 19.747,26 € - v
I. in II. obravnavi.

K 7. točki dnevnega reda (Potrditev pravnih aktov za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja toplotne energije na zaključenem območju Občine Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Občinski svet občine Oplotnica je na svoji 11. redni
seji, dne 20.12.2012 sprejel Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine
Oplotnica, ki kot koncesijski akt določa predmet in pogoje izvajanja koncesije. Prav tako smo
dne 1. 2 .2013 v Uradnem listu RS, št. 10/2013 objavili javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine
Oplotnica za obdobje 15 let. Petrol d.d. je bil izbran kot koncesionar za izvajanje gospodarske
javne službe in koncesije gradnje ter z Občino Oplotnica sklenil koncesijsko pogodbo za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe proizvodnje in distribucije toplote na
območju Občine Oplotnica.
Podjetje Petrol d.d. bo v skladu s koncesijsko pogodbo po prenehanju koncesijskega razmerja
na Občino Oplotnica neodplačno prenesel v last in posest vso infrastrukturo, ki bo služila
izvajanju gospodarske javne službe.
Naknadno so na Komisiji za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije ugotovili
tiskarske napake, zato imajo svetniki danes na mizi čistopis vseh pravnih aktov.
Občinski svet občine Oplotnica mora sprejeti pravne akte, in sicer:
- Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije na zaključenem območju občine Oplotnica
- Tehnične pogoje za priključitev na toplovodno omrežje
distribucijskega omrežja toplotne energije na zaključenem območju
občine Oplotnica
- Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije na zaključenem območju občine Oplotnica
- Pogodbo o dobavi in odjemu toplote
- Tarifne postavke.
Poročilo je podal predstavnik podjetja Petrol g. Janez Marn. Povedal je, da so ti akti, ki se danes
sprejemajo običajni akti, ki so sprejeti na koncesijskih območjih. Pri sestavi so upoštevali vse
predloge, ki so bili podani s strani Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in investicije
g. Franc Fideršek. Povedal je, da je komisija ugotovila določene napake, ki jih je treba s
čistopisom popraviti. Glede na to, da so se napake popravile se komisija s temi akti strinja.
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Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo na glasovanje.
Sklep št. 15.7.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje
 Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije na zaključenem območju občine Oplotnica
 Tehnične pogoje za priključitev na toplovodno omrežje distribucijskega
omrežja toplotne energije na zaključenem območju občine Oplotnica
 Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije na zaključenem območju občine Oplotnica
 Pogodbo o dobavi in odjemu toplote
 Tarifne postavke.
•

Te storitev pričnejo veljati in se uporabljati od 1. 10. 2013 dalje.

K 8. točki dnevnega reda (Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja nam je Komunala Slovenska Bistrica
poslala v potrditev cene storitev na področju gospodarske javne službe - Oskrba s pitno vodo.
V uredbi je natančno opredeljena metodologija za oblikovanje cen. Cilj uredbe je poenotiti
način obračunavanja storitev, ki se izvajajo v okviru gospodarske javne službe. Cena storitve
posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne službe z
elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu
občinskemu organu v potrditev. Cena mora biti enaka za gospodinjstva in gospodarstvo.
Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine, in
sicer samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti.
Občine morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu z Uredbo o metodologiji cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja najpozneje v petnajstih
mesecih po uveljavitvi uredbe (uredba je začela veljati 1. 1. 2013).
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog obravnava in sprejme predlagani sklep. Cene
storitev začnejo veljati in se uporabljati s 1. 10. 2013.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je komisija predlog obravnavala 1. 7. 2013. Cene
so se oblikovale v skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, zato komisija predlaga , da se cene potrdijo.
Poročilo je podal predstavnik Komunale g. Dušan Moškotevc. Opozoril je na naslov uredbe,
ki govori o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah varstva okolja, kar pomeni, da te
službe moramo imeti. Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz vodarine in
omrežnine. Za uporabnika storitev pomeni, da bo za oskrbo s pitno vodo plačeval vodarino
glede na dejansko porabo vode. Omrežnina pa pomeni plačevanje glede na velikost
priključka.
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Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Po krajši razpravi so sprejeli naslednji sklep.

Sklep št. 15.8.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske
javne službe - oskrba s pitno vodi v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanja
cene izvajanja storitev gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, Občina
Oplotnica, ki ga je v maju 2013 izdelalo podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Te cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 10. 2013.

K 9. točki dnevnega reda (Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja nam je Komunala Slovenska
Bistrica poslala v potrditev cene storitev na področju gospodarske javne službe – odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. V uredbi je natančno opredeljena
metodologija za oblikovanje cen. Cilj uredbe je poenotiti način obračunavanja storitev, ki se
izvajajo v okviru gospodarske javne službe. Cena storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne službe z elaboratom o oblikovanju cene
izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog obravnava in sprejme predlagani sklep. Cene
storitev začnejo veljati in se uporabljati s 1. 10. 2013.
Poročilo je podal predstavnik Komunale g. Dušan Moškotevc. V okviru javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo cene
storitve javne službe:
- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z
javnih površin,
- odvajanja padavinske odpadne vode s streh,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z
javnih površin,
- čiščenje padavinske odpadne vod s streh.
Trenutno v Občini Oplotnica v okviru te javne službe izvajamo samo storitve, povezane z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami. 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 monitoringa za male komunalne čistilne naprave se uporabnikom obračunava
mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode in je izražena v m3 opravljene storitve. Na
računu je cena posamezne storitve sestavljena iz cene storitve, omrežnine in okoljske dajatve.
Za uporabnika storitev to pomeni, da bo plačeval ceno storitve in okoljsko dajatev glede na
dejansko porabo pitne vode, ter omrežnino glede na velikost priključka.
Cena med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne kar pomeni, da mora
biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo.
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Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da je komisija predlog obravnavala že v mesecu
juliju. V torek so na komisiji zadevo še enkrat obravnavali. Problem je v tem, da je pri porabi
vode od 10 m3 naprej bistveno povečanje cene storitve. Prizadelo bo predvsem tiste občane,
ki porabijo več kot 10 m3 vode. Naredili so tudi primerjavo s sosednjimi občinami.
K razpravi se je prijavil g. Vladimir Globovnik, ki je povedal, da je povišanje cen v teh
kriznih časih nesprejemljivo. Predlaga, da si vzamemo čas in naredimo novi izračun.
Po krajši razpravi predsedujoči prekine sejo za 15. minut, da se lahko svetniki pogovorijo s
predstavniki Komunale o možnostih oblikovanja cene storitve na področju gospodarskih
javnih služb: odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Svetniki so se dogovorili, da občinska uprava pridobi še strokovno mnenje ali je elaborat
oblikovanja cene skladen z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju U-MEDO) in ali je novi
način zaračunavanja po porabi pitne vode za storitve povezane z greznicami pravilen, saj
prihaja do velikih razlik v mesečnem strošku za uporabnike, ki se jim bo ob izvedbi storitve
izčrpala enaka količina grezničnih gošč (enaka velikost greznice).
Prav tako pa je pomislek glede 5. odstavka 21. člena U-MEDO v katerem je določeno, da
kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se
opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, cena iz drugega in prejšnjega odstavka
tega člena obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v
skladu s preglednico iz prvega odstavka prejšnjega člena, za druge stavbe pa se predračunska
cena iz drugega in prejšnjega odstavka tega člena obračuna na podlagi števila stalno in
začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15
m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči
podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke mora
izvajalec upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili
sporočeni.
Svetniki ocenjujejo, da je ta predpisana normirana poraba za Občino Oplotnica visoka in da je
dejanska poraba v teh primerih nižja. Zato se takšne način zaračunavanja ne zdi pravičen.
Predsedujoči je predlagal, da občina pridobi še mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje ali
se morajo storitve povezane z greznicami res zaračunavati glede na porabo pitne vode in se ta
točka še enkrat obravnava na seji občinskega sveta.
Predsedujoči je dal predlog na glasovanje.
Sklep št. 15.9.1/2013
Soglasno se sprejme sklep, da Občina Oplotnica pridobi še mnenje Ministrstva za
kmetijstvo in okolje o oblikovanju cene izvajanja storitev na področju gospodarske
javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode.
Nato bo občinski svet potrditev cen izvajanja storitev na področju gospodarske javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode še enkrat obravnaval na eni
izmed naslednjih sej.
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K 10. točki dnevnega reda (Potrditev cen storitev na področju gospodarskih javnih služb ravnanje z odpadki)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je natančno opredeljena
metodologija za oblikovanje cen. Cilj uredbe je poenotiti način obračunavanja storitev, ki se
izvajajo v okviru gospodarske javne službe. Cene storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne službe z elaboratom o oblikovanju cene
izvajanje storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Cene med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne, kar pomeni, da mora
biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo. Lokalna skupnost lahko subvencionira
najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine. Subvencionira jo lahko samo za
gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti. Občine morajo uskladiti svoje predpise in
sprejeti cene v skladu z uredbo, ki je začela veljati 1. 1. 2013.
Poročilo je podal predstavnik Komunale g. Dušan Moškotevc. V okviru javne službe ravnanja
s komunalnim odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo:
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Na računu se ločeno prikaže cena storitve posamezne javne službe. Posebej se ločeno prikaže
in zaračuna cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada, če ima uporabnik tudi to storitev.
Cene se oblikujejo na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračunajo glede na
prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika.
Občina podrobneje določi način porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki med uporabnike, kadar si več uporabnikov deli zabojnik (npr. bloki) ali
kadar uporabnik z odpadki ne ravna v skladu s predpisi.
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev (npr. vikendi) in za katero ni podatka o
velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in
najmanjša pogostost odvoza v skladu z občinskim predpisom, ki ureja opravljanje javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Uredili so tudi dodatno razbremenitev za eno ali dve osebi, kjer lahko vzamejo volumenske
vreče za 60 l. Vsem občanom, ki bodo želeli zamenjati kante za manjše, bo Komunala
zamenjavo opravila brezplačno.
Cene med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne, kar pomeni, da mora
biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo. Ceno storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Povedal je, da so cene enotne za vse štiri občine, zato mi ne
moremo biti izjema. Cena se korigira z volumnom odpadkov, kar pomeni manjši je volumen –
manjša je cena za uporabnika. Komisija je mnenja, da cene storitve na področju gospodarske
javne službe – ravnanje s komunalnimi odpadki občinski svet potrdi.
Predsedujoči je povedal, da so se župani občin dogovorili, da je odvoz zelenih kant zopet dva
krat na mesec. Vsi občani pa lahko velike kante 240 l brezplačno zamenjajo za manjše 120 l.
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K razpravi se je prijavil g. Alojz Leskovar, ki je predlagal, da bi Komunala v vsa
gospodinjstva Občine Oplotnica posredovala informacijo o cenah komunalnih storitev, tako
kot so to storili v občini Slovenska Bistrica.
Predstavnik Komunale je pojasnil, da imajo tudi za Občino Oplotnica pripravljene informacije
za občane, ki jih bodo posredovali v vsa gospodinjstva.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagan sklep na glasovanje.
Sklep št. 15.10.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske
javne službe - ravnanje s komunalnimi odpadki v višini cene, kot je prikazana v
Elaboratu oblikovanja cene izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki, Občina Oplotnica, ki ga je v maju 2013 izdelalo podjetje Komunala Slovenska
Bistrica d.o.o. Te cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 10. 2013.
Sklep se soglasno potrdi.

K 11. točki dnevnega reda (Imenovanje vaških odborov)
Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Imenovanje vaških odborov moramo opraviti na podlagi Odloka o ustanovitvi in
imenovanju vaških odborov. Odlok zahteva, da se zagotovi udeležba na zborih občanov v
višini 10 %. Spomladi leta 2011 smo poskušali imenovati vaške odbore, ker pa nismo mogli
zagotoviti udeležbo smo šli v spremembo odloka. Na osnovi sprejete spremembe odloka o
imenovanju vaških odborov smo pripravili predlagane kandidate vaških odborov, ki so jih
občani predlagali v letu 2011 in so v prilogi.
Napaka je v vaškem odboru Dobriška vas, kjer je namesto pokojne ge. Jožice Lipar, vaški
odbor predlagal g. Darkota Groseka.
Predsedujoči je povedal, da so bili vsi zbori sklicani po prejšnjem odloku. Na vsakem zboru
smo občanom povedali, da bo zagotovljena sprememba odloka. Zdaj je sprememba odloka v
veljavi, zato bomo legalizirali vaške odbore v skladu z novim odlokom in statutom. Prišlo je
tudi pismo g. Bogdana Lipuša o imenovanju vaških odborov, ki ga imajo svetniki na mizi, da
se lahko seznanijo z vsebino pisma.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal predlagani sklep na glasovanje.
Sklep št. 15.11.1/2013
Občinski svet občine Oplotnica imenuje predlagane člane vaških odborov Občine Oplotnica.
1. BOŽJE
- Smogavc Andrej Božje 29
- Petrič Miran
Božje 8
- Kokol Aleš
Božje 15
2.
-

BREZJE PRI OPLOTNICI
Sadek Andrej
Brezje pri Oplotnici 8
Potočnik Stanko Brezje pri Oplotnici 1
Vratuša Stanko Brezje pri Oplotnici 11
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3.
-

KOVAŠKI VRH
Sevšek Peter
Trunkl Anton ml.
Kotnik Lidija

4.
-

ČADRAM
Ribič Franc
Kvas Žiga
Leskovar Matej

5.
-

GORICA PRI OPLOTNICI
Črešnar Stanko Gorica pri Oplotnici 46
Sevšek Jože
Gorica pri Oplotnici 72
Sadek Gregor Gorica pri Oplotnici 12

6.
-

DOBROVA PRI PRIHOVI
Pučnik Slavko
Dobrova pri Prihovi 5
Rajh Marijan
Dobrova pri Prihovi 11
Pučnik Milan
Dobrova pri Prihovi 2

7.
-

DOBRIŠKA VAS
Tič Silvo
Dobriška vas 3
Grosek Darko
Dobriška vas 7
Pliberšek Roman Dobriška vas 2

8.
-

MARKEČICA
Podkrajšek Ivica Markečica 3
Kolar Anton
Markečica 19
Golenač Maks
Markečica 9 c

9.
-

KORITNO
Koprivnik Dejan
Ravnjak Danijel
Kovše Jože

Kovaški vrh 6
Kovaški vrh 4
Kovaški vrh 8
Čadram 33 a
Čadram
Čadram

Koritno 12
Koritno 33 a
Koritno 35 a

10. POBREŽ
- Podergajs Dušan Pobrež 7, 3210 Slovenske Konjice
- Gošnjak Igor
Pobrež 19 a
- Adam Robert
Pobrež 16 a
11. STRAŽA PRI OPLOTNICI
- Podvršnik Stanislav
Straža pri Oplotnici 9
- Pem Boris
Straža pri Oplotnici 14 a
- Leskovar Bojan
Straža pri Oplotnici 1
12. ZG. GRUŠOVJE
- Pučnik Albin
Zg. Grušovje 22
- Pučnik Jože
Zg. Grušovje 20
- Leskovar Alojz Zg. Grušovje 2 c

11

13. ZLOGONA GORA
- Soršak Stanka
Zlogona gora 5
- Vereš Štefan
Zlogona gora
- Tajnikar Milena Zlogona gora 13
14. LAČNA GORA
- Hren Ivan
Lačna gora 29 b
- Fridrih Štefan
Lačna gora 22
- Lesjak Robi
Lačna gora 6 a
15. MALAHORNA
- Jelenko Boris
Malahorna 28
- Pitrof Slavko
Malahorna 19 c
- Potočnik Franc Malahorna 41
16. OKOŠKA GORA
- Justinek Aleš
Okoška gora
- Sitar Franc
Okoška gora 31
- Videčnik Maks Okoška gora 10 a
16. RASKOVEC
- Lubej Andrej
- Podgrajšek Vili
- Košir Alojz

Raskovec 1
Raskovec 18
Raskovec 5

17. PRIHOVA
- Mlakar Stanko Prihova 11 A
- Gumzej Franc
Prihova 26
- Mlakar Davorin Prihova 15
18. UGOVEC
- Kranjec Stanko
- Rafot Jani
- Šega Peter

Ugovec 24
Ugovec 24
Ugovec 18

19. ZLOGONA VAS
- Jevšinek Radko Zlogona vas 11
- Črešnar Franc
Zlogona vas 5
- Smogavc Milan Zlogona vas 10
21. OPLOTNICA
- Volčič Stanislav
- Sitar Milan
- Strnad Jože
- Hatunšek Kamilo
- Kvas Stanko

Partizanska cesta 105
Konjiška cesta 2
Ulica 22. maja 12
Partizanska cesta 26
Prešernova 28
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K 12. točki dnevnega reda (Imenovanje komisije – Svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin)
Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Komisija je na svoji 5. redni seji predlagala v Svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin naslednje člane:
• Damjan Kvas – predsednik
• Zdravko Javernik – član
• Maksimilijan Lešnik – član
Komisija predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in imenuje Svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 15.12.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v
naslednji sestavi:
• Damjan Kvas – predsednik
• Zdravko Javernik – član
• Maksimilijan Lešnik – član

K 13. točki dnevnega reda (Predlog za poimenovanje dvorane kulturno turističnega centra
Oplotnica)
Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Janez
Gumzej. Na pobudo KUD-a Oplotnica, je občinska uprava objavila javni poziv za zbiranje
predlogov za poimenovanje dvorane kulturno turističnega centra Oplotnica. Prispela sta dva
predloga za imena dvorane, in sicer:
• Dvorana Anice Černejeve
• Dvorana Rudija Žnidariča
Komisija predlaga občinskemu svetu, da razpravlja in odloči o predlogih za imenovanje
dvorane KTC Oplotnica s tajnim glasovanjem.
Predsedujoči je dal predlog komisije, da odločijo o imenu dvorane KTC s tajnim
glasovanjem, na glasovanje.
Sklep št. 15.13.1/2013
Tajno glasovanje o imenovanju dvorane KTC Oplotnica je potrdilo 8 svetnikov, zato bo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvedla tajno glasovanje.
Predsedujoči je v skladu z 49. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica
prekinil sejo, da bo komisija izvedla tajne volitve.
Po izvedenih tajnih volitvah je poročilo podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja g. Janez Gumzej, ki je povedal, da so razdelili 14 glasovnic, oddanih je
bilo 14 in veljavnih glasovnic je bilo 14.
Izid glasovanja je bil sledeči: 6 glasov za Dvorano Anice Černejeve in 8 glasov za Dvorano
Rudija Žnidariča. Komisija ugotavlja, da občinski svet imenuje dvorano KTC Oplotnica z
nazivom: Dvorana Rudija Žnidariča.
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Sklep št. 15.13.2/2013
Občinski svet Občine Oplotnica imenuje dvorano Kulturno turističnega centra
Oplotnica z nazivom »Dvorana Rudija Žnidariča«.

K 14. točki dnevnega reda (Realizacija proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje)
Predsedujoči je predstavil realizacijo proračuna Občine Oplotnica za prvo polletje in sicer,
prihodke in odhodke. Skupni prihodki so bili v višini 1,393.171,26 €, skupaj odhodki pa v
višini 1,427.859,23 €. Nato je obrazložil prihodke in odhodke po proračunskih postavkah.
Povedal je, da večja dinamika sledi v drugem polletju.

K 15. točki dnevnega reda (Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št.
782/3, 3441/6, k. o. Oplotnica)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Investitor Leskovar Alojz iz Markečice 20 je podal
pobudo za širitev območja stavbnih zemljišč na parc. št. 482/3 in 3441/6 k. o. Oplotnica v
velikosti 1.010 m2 za gospodarski objekt. Namembnost objekta bi bila strojna lopa, skladišče,
hlev za konje in drobnico, skladišče sena. Navedena zemljišča so po veljavni namenski rabi
opredeljena kot območje kmetijskih zemljišč-najboljše kmetijsko zemljišče. Nameravano
dopustno manjšo širitev območja stavbnih zemljišč omogoča 29. člen ZPNačrt-B z
izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
- Da so objekti zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih
zemljišč, namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali
športnih dejavnosti,
- Da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana,
ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben
pravni režim,
- Da površina območja posamične širitve ne presega 5000 m2 površin in
- Da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
Ustavno sodišče je v Uradnem listu RS št. 35/2012 objavilo sklep o začasnem zadržanju
izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju.
Zadevo je obravnavala tudi Komisija za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije, ki je sprejela stališče, da se strinja s predlogom in predlaga, da gre gradivo v
obravnavo na občinski svet z opombo, da se zadeva realizira po odločitvi ustavnega sodišča.
Poročilo je podal predsednik Komisije za okolje, prostor, komunalno infrastrukturo in
investicije g. Franc Fideršek. Komisija je obravnavala predlog za razširitev obstoječega
stavbnega zemljišča v naselju Markečica. Z vidika urbanizma in krajine komisija ne vidi
spornih zadev in so ustrezne. Pogoj je bil 4 m parcelne meje, kar je v skladu z obstoječim
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojev. Ko pa se bo zadeva na ustavnem sodišču
sprostila se bo lahko pričelo z gradnjo. Komisija predlagala, da se zadeva realizira po
odločitvi ustavnega sodišča.
Predsedujoči je dal predlog v razpravo in na glasovanje.
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Sklep št. 15.15.1/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč na parc. št. 482/3, 3441/6 k. o. Oplotnica.

K 16. točki dnevnega reda (Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno
dobro)
Poročilo je podala ga. Bojana Vučina. Na zemljiščih parc.št. 1205/4, 1205/5 k.o. Zg.
Grušovje, parc.št. 376/3 k.o. Božje ter parc.št. 2980/2, 2980/4 k.o. Oplotnica je v zemljiški
knjigi kot lastninska pravica opredeljeno javno dobro.
Zaradi posameznih vlog naših občanov za menjavo oz. nakup predmetnih zemljišč je
smiselno, da se predmetne nepremičnine izvzamejo iz javnega dobra in postanejo last občine
Oplotnica, saj je le te v skladu z Zakonom in Uredbo o razpolaganju s nepremičnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnostih mogoče prodati, menjati ali kako
drugače razpolagati z nepremičninami.
Prikaz situacij je razviden iz orto foto posnetkov, ki so v prilogi.
Nepremičnini parc.št. 1205/4, 1205/5 k.o. Zg. Grušovje bo občina zamenjala za parc.št.
1203/11, 1203/12 k.o. Zg. Grušovje z zainteresiranim občanom, ki bo morebitno razliko
doplačal.
Nepremičnina parc.št. 376/3 k.o. Božje se bo prodala zainteresiranemu občanu.
Nepremičnina parc.št. 2980/2 k.o. Oplotnica se bo zamenjala za parc.št. 2790/2, 2789/2 k.o.
Oplotnica. Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava in sprejme
predlagani sklep.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
Sklep št. 15.16.2/2013
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme sklep s katerim se ukine status zemljišča javno
dobro za nepremičnine:
- parc. št. 1205/4, 1205/5 k. o. Zgornje Grušovje
- parc. št. 376/3 k. o. Božje
- parc. št. 2980/2, 2980/4 k. o. Oplotnica

K 17. točki dnevnega reda (Imenovanje članov in ustanovitev regionalnega razvojnega sveta
regije)
Poročilo je podala ga. Irena Cehtl. Zaradi uskladitve z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja morajo razvojne regije ustanoviti Razvojni svet regije, ki bo usklajeval
in usmerjal pripravo regionalnega razvojnega programa (RRP) za novo programsko obdobje
2014-2020 ter potrjeval dogovor za razvoj regije, ki nadomešča dosedanji izvedbeni načrt
RRP kot podlago za črpanje evropskih sredstev.
Svet podravske regije je na 44. dopisni seji z dne, 10. 9. 2013 potrdil predlagano zaprto Listo
kandidatov za člane Razvojnega sveta regije. Zaprta lista kandidatov za člane Razvojnega
sveta regije mora biti v skladu z 2. odstavkom 8. člena ZSRR-2A, obravnavana in potrjena
tudi na občinskih oziroma mestnih svetih občin Podravja.
Predsedujoči je dal predlagani sklep v razpravo in na glasovanje.
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Sklep št. 15.17.2/2013
Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji 15. redni seji z dne, 26. 9. 2013 obravnaval in
potrdil Zaprto listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje.

K 18. točki dnevnega reda (Informacije)
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
- novi vrtec v Oplotnici je končan, otvoritev bo v sredo 9. oktobra 2013 ob 16. uri.
Svetniki so dobili vabilo danes na sami seji.
- občina je podpisala pogodbo za zunanjo ureditev grajskega kompleksa, kjer smo
pridobili nepovratna sredstva v višini 85 %.
- podpisali smo pogodbo za obnovo Zdravstvenega doma v Oplotnici, kjer smo tudi
pridobili nepovratna sredstva v višini 85 %.
Podal je poročilo o delovanju VŠD Milenij. V obdobju od 1 – 6 je bilo za najem
Večnamenske športne dvorane Milenij v Oplotnici izdanih računov za 4.604,23 €. Koriščenje
klubov je bila za 4.459,76 €. Brezplačnega najema je bila za 379,74 €. Koriščenje osnovne
šole Pohorskega bataljona Oplotnica je bilo za 20.563,20 €. Plačanih stroškov za obratovanje
skupaj s plačo čistilke je bilo v tem obdobju za 23.073,07 €. Prihodkov na osnovi plačil je bilo
v istem obdobju doseženih v vrednosti 4.632,63 €.
Poročilo o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Oplotnica za prvo polletje v letu
2013 je podal komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica g. Aleksander Lubej. Stanje
varnosti na območju Občine Oplotnica v prvem polletju 2013 ocenjujejo kot stabilno, saj so
realizirali zastavljene cilje in naloge. Trendi varnostnih pojavov na tem območju kažejo upad
števila kaznivih dejanj za 26 %, mali porast prekrškov po javnem redu in miru, in sicer za 8 %
in občuten upad prometnih nesreč za 33 %
Stanje varnosti na območju Občine Oplotnica v prvem polletju 2013 ocenjujejo kot ugodno.
Ne beležijo odmevnejših in izstopajočih negativnih pojavov. Občani lahko svoje pobude,
predloge za izboljšanje medsebojnega partnerskega sodelovanja podajo na elektronski naslov
pp_sl_bistrica@policija.si ali na telefonsko številko 02-843-29-00, ali v obliki pisnega dopisa.
Gospod Maksimilijan Lešnik je podal poročilo o poteku predstavitve strategije razvoja na
področju turizma, kmetijstva in gospodarstva. Povedal je, da je pri razvoju turizma
pomembno povezati posamezne oblike dejavnosti v občini in predvsem spremeniti miselnost
ljudi. Osnova je bila že narejena na srečanju, ki je bilo v dvorani KTC 13. septembra in so bili
vabljeni vsi občani. Razprava je bila zelo dobra in je dala osnutek za korak naprej.
Osnovni cilj projekta je, da se doseže konsenz o viziji razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na
vrednotah ljudi in v soglasju s prebivalci izvaja ukrepe ter zasleduje doseganje zastavljenih
ciljev in posledično povečuje zadovoljstvo prebivalcev.
1. Priprava osnutka vizije občine temelji na vrednotah občanov. Ambicija projekta je v
tem, da se zmanjša dnevni vpliv politike, ki ljudi razdvaja in se poveča participacija
prebivalcev pri odločanju o pomembnih stvareh za prihodnost.
2. Swot analiza in analiza prepoznavnosti občine
3. Določitev kvantificiranih ciljev občine v 5 razvojnih stebrov
4. Zasnova operativnih programov v 5 ključnih stebrih razvoja
5. Usposobitev občinske uprave za delo z orodjem »vis« - spremljanje kazalnikov
6. Organizacija in vodenje ogleda primerov dobre prakse
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Strategija oblikovanja lokalne in regionalne zavesti.
1. Motivacijska predavanja za občane, društva in gospodarske subjekte
2. Delavnice za povezovanje ponudnikov storitev in produktov
3. Akcijski plan delovanja v projektu
4. Ocena in analiza projekta
Celotni postopek je razdeljen na štiri faze, ki so se že začele izvajati v mesecu oktobru in bi se
končale predvidoma v mesecu marcu 2014.

K 19. točki dnevnega reda (Vprašanja in pobude)
Gospod Janez Gošnjak je podal pobudo, da se pes, ki se potika v okolici pogorele hiše, kjer je
stanoval Gorjup Oliver, odda oziroma pokliče v azil in se psu najde ustrezen dom.
Gospod Damjan Kvas je vprašal, kako je urejeno, glede posegov v občinske ceste oziroma
kako to, da občina ne more doseči, da lastniki zasebnih zemljišč, ki posegajo v občinske ceste
ne odstranijo svojih ograj iz javnega dobra.
Gospa Bojana Vučina mu je odgovorila, da je bil v predmetni zadevi uveden inšpekcijski
postopek, v katerem je bilo ugotovljeno, da je del parcelne št. 393/14 k. o. Zlogona gora v
lasti Javno dobro. Na navedeni parceli je bila opravljena geodetska meritev. Z lastnikom je bil
opravljen razgovor in je bil opozorjen, da zaseda javno dobro. Inšpekcijske zadeve pa še
nismo mogli zaključiti, saj nimamo pravne podlage, da mu naložimo odstranitev ograje,
ampak bi se po trenutno veljavnih odlokih moralo reševati v civilno pravdnem postopku. V
odloku o javnem redu in miru iz leta 1997, ki velja v Občini Oplotnica niso zajete površine
javno dobro, v novem odloku, ki ga pripravljamo pa je potrebno prepovedati zasedbo javnega
dobra. V odloku o občinskih cestah so obravnavane kategorizirane ceste, kar pa navedena
parcela ni.

Seja se je zaključila ob 20.15 uri.

Zapisnik pripravila:
Branka Potočnik Trdin

Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter
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