OBČINSKI S V E T
OBČINE VUZENICA
Datum: 21.4.2016
Številka: 032-0007/2016-2

ZAPISNIK
14. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 21.4.2016, ob 18. uri v
prostorih sejne sobe občine Vuzenica. Sejo je sklical Župan Občine Vuzenica, g.
Franc Golob.
Seja je bila snemana in arhivirana. Sejo je vodil podžupan, Srečko Lampret.
AD 1) Pozdrav, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda
G. Helbl je ugotovil, da so prisotni vsi svetniki: HINKO PUŠNIK, STOJAN HELBL,
BRUNO OFIČ, ANDRIJA HALUŽAN, TANJA HARI VIDMAR, STOJAN GOBEC,
HORST HELB, MATJAŽ STERŽE, MARIJA NAGLIČ, SREČKO LAMPRET, MAKS
VIHER.
Prisotni so bili tudi: Miroslav Črešnik – pomočnik komandirja PP Radlje, Direktor JKP
Radlje ob Dravi mag. Gregor Ficko, Ga. Anja Vajde, direktorica TIC Vuzenica
Franc Golob - župan, Sašo Verdnik, Timotej Pečoler, Lucija Bricman.
G. Lampret je povedal, da se bo vrstni red obravnave točk dnevnega reda prilagajal
prisotnosti poročevalcev.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Dnevni red za 14. sejo Občinskega sveta občine Vuzenica se sprejeme v
predlagani vsebini:
1. Pozdrav, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje OS Občine Vuzenica,
3. Poročilo o delu Policijske postaje Radlje ob Dravi za leto 2015,
4. Poročilo o delu JKP Radlje ob Dravi za leto 2015
5. Poročilo o delu TIC Vuzenica za leto 2015,
6. Zaključni račun Občine Vuzenica za leto 2015
7. Poročilo o delu Koroških lekarn za leto 2015,
8. Poročilo o delu KOCEROD-a za leto 2015,
9. Razpis za podelitev priznanj Občine Vuzenica za leto 2016,
10. Energetski koncept Občine Vuzenica – poročilo o izvajanju in rezultatih,
11. Delo odborov med 13. in 14. sejo OS,
12. Poročilo o aktivnosti župana med 13. in 14. sejo OS
13. Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja,
14. Razno .
Ad 2) Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica
G. Lampret je predstavil predlog zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine
Vuzenica.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica v
predlagani vsebini.

Ad 3) Poročilo o delu Policijske postaje Radlje ob Dravi za leto 2015
G. Črešnik je podal poročilo k gradivu »Kako varno smo živeli v letu 2015«.
G. Gobec je vprašal kakšna je statistika v zvezi s kaznivimi dejanji povezanimi z
nedovoljeno uporabo drog.
G. Črešnik je povedal, da je na PP Radlje ob Dravi ugotavljajo kršitve povezane z
vožnjo pod vplivom drog, zaskrbljujoči pa so prekrški pri mladostnikih, ki pa so na
ravni prejšnjih let.
G. Golob se je zahvalil za dobro delo in sodelovanje v letu 2015. Zanimalo ga je, če
so policisti v letu 2015 kot vzrok nesreče kdaj ugotovili tudi slabo vzdrževano cestno
infrastrukturo.
G. Lampret se je zahvalil za dobro sodelovanje policistov PP Radlje ob Dravi z
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vuzenica.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica se je seznanil s Poročilom o delu PP Radlje
za leto 2015.
Ad 4) Poročilo o delu JKP Radlje ob Dravi za leto 2015
G. Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi je podal poročilo h gradivu, ki so ga
svetniki prejeli s sklicem seje.
G. Pušnik je bil mnenja, da je z izstopom Občine Radlje ob Dravi iz JKP pri nekaterih
dejavnostih prišlo do zmanjšanja prihodkov in vprašal kakšno je mnenje direktorja o
tej zadevi.
G. Lampret je bil mnenja, da bi se ostale občine morale izreči o izstopu
posameznega družbenika in to ne bi smelo biti prepuščeno volji posameznih
družbenikov.
G. Ficko se je strinjal z g. Lampretom in povedal, da je to stvar družbene pogodbe in
družbenikov. V zvezi s poslovanjem v povezavi s tem je povedal, da so se prihodki iz
prenesenih dejavnosti zmanjšali. Druge občine zaradi tega ne prevzemajo večjih
stroškov, saj so kadrovsko podhranjena družba.
G. Pušnik je vprašala kaj bo JKP Radlje ob Dravi pristopil k izboljšanju rezultatov pri
ločevanju odpadkov.
G. Ficko je odgovoril, da se je lanskem letu izvedlo kar nekaj aktivnosti, tako
izobraževanja, kot tudi kontrole ločevanja. Načrtuje se tudi ponovna izdaja zloženke
o ločevanju odpadkov.
G. Pušnik je predlagal, da bi se kosovno zbiranje odpadkov organiziralo drugače kot
je bilo v letošnjem letu. Predlaga, da bi se kosovni odpadki pobirali na domu, enkrat
letno.
G. Golob je odgovoril, da so bile opravljene razprave v zvezi z organizacijo zbiranja
ločenih odpadkov. Sprva je bil kritičen do predloga, ki ga je predlagal g. Pušnik na
13. seji, vendar bi se predlog za odvoz kosovnih odpadkov iz domov, glede na
analizo stroškov, lahko realiziral. O tem bomo še razpravljali, vendar pa je pobuda
dobra in se bo trudil, da bi bila tudi realizirana. V zvezi s poročilom o poslovanju JKP
za leto 2015 je povedal, da sam ni potrdil poročila za leto 2015, saj po njegovem
sodila, ki jih podjetje uporablja za razrez stroškov, niso pregledna. Za občane
zahteva in želi največ za najmanj denarja, zato je direktorju JKP naloženo, da se
sodila revidirajo.
G. Ficko je povedal, da je po njegovem mnenju zdajšnja organizacija zbiranja

kosovnih odpadkov dobra, kar kažejo tudi statistični podatki. Diskusija okrog
organizacije zbiranja kosovnih odpadkov se odvijajo v vseh komunalnih podjetjih, kjer
pa je tudi cenovna politika različna. Trudili se bodo, da bodo storitev še približali
uporabnikom in pretehtali pobudo, ki je bila dana.
G. Sterže je bil mnenja, da je naš cilj, da komunalne storitve našim občanom nudimo
kvalitetno za čim nižjo ceno. Vsaka občina se sama odloča o svoji politiki izvajanja
komunalnih storitev, predvsem je odločanje povezano s ceno izvajanja storitev.
Truditi se moramo, da ne obremenjujemo naših občanov z dvigi cen, tudi če je to na
račun ustanovitev novega podjetja, kjer bi bila cena nižja, kar je bil primer sosednje
občine. Kot je že večkrat povedal, je potrebno pristopiti k ureditvi kloriranja vode, ki je
po njegovem mnenju neustrezna. Preveriti je potrebno delovanje kloromata.
G. Golob je povedal, da je prav zaradi neustreznih vodnih virov v občini Vuzenica
nujna izvedba projekta vodooskrbe. Neustrezna voda in posledično kloriranje je
posledica površinskih virov na našem območju. Direktorju je naložil, da do naslednje
seje pripravi poročilo o delovanju kloromata oz. potrebnosti kloriranja vode v naši
občini.
G. Halužan je bil mnenja, da mora upravljalec vodnega sistema zagotavljati, da bo
voda neoporečna. Glede cene komunalnih storitev je bil mnenja, da s projekti, ki smo
jih izvedli in jih v prihodnosti bomo, dvigujemo življenjski standard in to prinaša dvig
cene. Kar se tiče ustanavljanja novi komunalnih podjetij je bil mnenja, da bi bili skupaj
močnejši in ne podpira izstopa posameznih družbenikov iz podjetja.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Poročilo o delu JKP Radlje ob Dravi za leto 2015 v predlagani
vsebini s pripombami – pobudo za revizijo družbene pogodbe glede izstopanja
posameznih občin pri nekaterih dejavnostih.
Ad 5) Poročilo o delu TIC Vuzenica za leto 2015
Ga. Anja Vajde, direktorica TIC Vuzenica in računovodkinja ga. Lucija Bricman sta
podali poročilo h gradivu.
G. Pušnik je vprašal, kakšna je nadaljnja usoda izdelkov, ki se pridobijo na javnem
natečaju za turistični spominek.
Ga. Vajde je povedala, da nekaj izdelkov odkupi Občina Vuzenica, ki jih uporablja za
protokolarne namene, do sedaj pa se, zaradi davčnih predpisov, niso mogli prodajati
v prosti prodaji, se pa TIC trudi, da bo to omogočeno v kratkem.
G. Helbl je povedal, da je poročilo obravnaval in sprejel svet TIC-a in pohvalil delo v
preteklem letu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Poročilo o delu TIC Vuzenica za leto 2015 v predlagani vsebini.
Ad 6) Zaključni račun Občine Vuzenica za leto 2015
G. Golob je podal uvodno obrazložitev gradiva.
Ga. Bricman je podala obrazložitev gradiva s strani prihodkov.
G. Verdnik je podal obrazložitev gradiva s strani odhodkov.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Zaključni račun Občine Vuzenica za leto 2015 v predlagani
vsebini.

Ad 7) Poročilo o delu Koroških lekarn za leto 2015
G. Lampret je povedal, da je direktorica opravičila svoj izostanek.
G. Halužan je pohvalil delo, ki ga lekarna v Vuzenici opravlja.
G. Golob je povedal, da je bilo poročilo obravnavano na seji sveta Koroške regije.
Povedal je, da se bo del presežka prihodkov iz tržne dejavnosti nakazal v proračune
občin ustanoviteljic.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema Poročilo o delu Koroških lekarn za
leto 2015 v predlagani vsebini
Ad 8) Poročilo o delu družbe KOCEROD za leto 2015
G. Pušnik, kot predstavnik Občine Vuzenica v skupščini KOCEROD, je podal kratko
predstavitev poročila o poslovanju. Povedal je, da družba posluje dobro, da pa so
težave pri ločenem zbiranju odpadkov, o čemer je danes že bilo govora.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema Poročilo o delu KOCEROD d.d. za
leto 2015 v predlagani vsebini.
Ad 9) Razpis za podelitev priznanj Občine Vuzenica za leto 2016
G. Lampret je predstavil izhodišča za pripravo razpisa.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet v skladu s 16. členom Odloka o občinskem prazniku in
priznanjih Občine Vuzenica sprejema sklep o javnem pozivu za vložitev predlogov za
podelitev občinskih priznanj iz 2. in 3. alinee 11. člena odloka. Občinska uprava
poskrbi za objavo sklepa in kriterijev z navodili za vložitev predlogov iz navedenega
odloka ter razpis z obvestilom in kriteriji in navodili pošlje tudi vsem društvom v
občini. Poziv se objavi oz. pošlje najkasneje v treh delovnih dneh (do 26. 4. 2016).
Rok za vložitev predlogov s strani predlagateljev za priznanja je 25. 5. 2016.



Imenovanje komisije

G. Golob je svetnike seznanil, da a v skladu z 18. členom Odloka o občinskem
prazniku in priznanjih Občine Vuzenica imenuje komisijo v sestavi: Srečko Lampret –
predsednik in člani Horst Helbl, Gobec Stojan, Naglič marija, Andrija Halužan , ki
opravi naloge iz 18. člena citiranega odloka.
Ad 10) Energetski koncept Občine Vuzenica – poročilo o izvajanju in rezultatih
G. Verdnik je podal obrazložitev gradiva. Letno poročilo o izvajanju LEK je bilo
poslano v gradivu z vabilom

Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Letno poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v
Občini Vuzenica za leto 2015 v predlagani vsebini.
Ad 11) Delo odborov med 13. in 14. sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica
Odbor za šolstvo, otroško varstvo, socialo, kulturo
Ga. Naglič je povedala, da se je sestal odbor, kjer je potekalo vrednotenje vlog
prispelih na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju kulture in sociale.
Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo, sejemsko dejavnost, promet, turizem
G. Lampret je povedal, da se je sestal odbor, kjer je potekalo vrednotenje vlog
prispelih na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma.
Ad 12) Poročilo o aktivnosti župana med 13. in 14. sejo Občinskega sveta Občine
Vuzenica
Golob je povedal, da se je udeležil seje sveta Koroške regije in seje skupščine SOS.
Govoril je o aktualnih nalogah in investicijah, ki se trenutno izvajajo v občini. Udeležil
se je tudi številnih prireditev, ki so potekale v tem in preteklem mesecu. Večkrat se je
sestal z vodstvom JKP Radlje ob Dravi, kjer je bilo govora o aktualni problematiki
izvajanja komunalnih storitev.
Svetnike je seznanil z imenovanjem in sestavo komisije za pregled in oceno stanja
ter predlogov sanacije na infrastrukturi ob naravnih nesrečah v občine Vuzenica,
vodotokih, cestah, gozdovih. Sodelovali bodo s strani VGP Ptuj Martin Pušnik,
Zavoda za gozdove Jerneja Čoderl in Hinko Andrejc, VOC Celje Aleksander Celan, s
strani Občine Vuzenica bodo sodelovali Hinko Pušnik, Srečko Lampret ter Franjo
Golob. V zvezi z razpisom koncesije pomoč družini na domu je povedal, da se na
razpis pripravljamo skupaj z občino Muta.
Ad 13) Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja
G. Gobec je vprašal, kdaj se bo izvedla investicija razsvetljava proti staremu
pokopališču v Vuzenici. Opozoril je tudi na drevesa, ki ovirajo sprehajalce gozdne
učne poti in predstavljajo nevarnost.
G. Golob je povedal, da je najprej potrebno soglasje stanovalcev ob pokopališču, da
se investicija izvede. Na gozdni učni poti smo že večkrat opozarjali lastnike zemljišč,
da odstranijo nevarna drevesa. Sami tega ne smemo storiti, saj zemljišče ni naše.
G. Pušnik je predlagal, da bi se delavci na javnih delih sprehodili ob glavnih cestah
občinskih cestah ter pobrali odpadke ob cestah.
G. Golob je povedal, da si vseskozi prizadevamo, da bi bilo naše okolje čisto.
Pobuda bo upoštevana, prav tako pa bo predlagal, da se ponovno organizirajo
čistilne akcije, kot je to bilo leta nazaj.
Ga. Hari je vprašala kako daleč je investicija postavitve nadstrešnice na pokopališču
Muta-Vuzenica.
G. Golob je odgovoril, da imajo projekt in predračun v presoji na občini Muta in
pričakujemo, da bo odločitev v kratkem sprejeta.

Ad 14) Razno
G. Golob je vse občane in svetnike povabil na Markov sejem in praznovanje ob 1.
Maju na Sv. Vidu in na koči Planinc.
G. Lampret je povedal, da bo naslednja, 15. redna seja predvidoma v maju, kjer bo
na dnevnem redu poročila Urad za pripravo projektov, redarstva, LAS, MIK.
G. Golob je predlagal, da se naslednja seja izvede v dveh delih. Prvi del v sejni sobi,
drugi del bi bil terenski z ogledom infrastrukture v upravljanju Občine Vuzenica
Seja je bila zaključena ob 21.35 uri.
Zapisal: Timotej Pečoler
Občina Vuzenica
Franc Golob l.r.
Župan

