OBČINSKI S V E T
OBČINE VUZENICA

Datum: 31.3.2016
Številka: 032-0004/2016-5

ZAPISNIK
13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 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 svetniki: HINKO PUŠNIK, STOJAN HELBL,
ANDRIJA HALUŽAN, TANJA HARI VIDMAR, STOJAN GOBEC, HORST HELBL,
MATJAŽ STERŽE, MARIJA NAGLIČ, SREČKO LAMPRET, MAKS VIHER.
Odsoten: BRUNO OFIČ
Prisotni so bili tudi: Franc Golob - župan, Sašo Verdnik, Timotej Pečoler.
Prava tako so bili prisotni: Ga. Marjeta Bokan, ravnateljica OŠ Vuzenica – pri točki 3
Ga. Slavica Potnik, direktorica Knjižnice Radlje – pri točki 4
Ga. Milka Ajtnik, ravnateljica GŠ Radlje – pri točki 5
Ga. Lidija Golob, direktorica ZD Radlje - pri točki 6
G. Mitja Čeh, predstavnik ZRCK – pri točki 7
Ga. Mirjana Popijal, direktorica CSD Radlje – pri točki 8.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Dnevni red za 13. sejo Občinskega sveta občine Vuzenica se sprejeme v
predlagani vsebini:
1. Pozdrav, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje OS Občine Vuzenica,
3. Poročilo o delu Osnovne šole Vuzenica za leto 2015,
4. Poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi za leto 2015,
5. Poročilo o delu Glasbene šole Radlje ob Dravi za leto 2015,
6. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2015,
- Soglasje k imenovanju direktorja ZD Radlje,
7. Poročilo o delu ZRCK za leto 2015,
8. Poročilo o delu CSD Radlje ob Dravi za leto 2015,
9. Delo odborov med 12. in 13. sejo OS,
10. Poročilo o aktivnosti župana med 12. in 13. sejo OS,
11. Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja,
12. Razno.

Ad 2) Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica
G. Lampret je predstavil zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica
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Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. redne seje OS Občine Vuzenica v predlagani vsebini.
Ad 3) Poročilo o delu Osnovne šole Vuzenica za leto 2015
ga. Marjeta Bokan je podala poročilo o delu OŠ Vuzenica za leto 2015.
G. Lampret in g. Golob sta se zahvalila za dobro sodelovanje in delo v preteklem
letu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema Poročilo o delu Osnovne šole
Vuzenica za leto 2015 v predlagani vsebini.
Ad 4) Poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi za leto 2015
Ga. Slavica Potnik, direktorica Knjižnice Radlje je podala obrazložitev gradiva.
Ga. Hari je pohvalila delo direktorice, izpostavila je dobro organizacijo prireditev, ki se
odvijajo v knjižnici.
G. Lampret in g. Golob sta se zahvalila za dobro sodelovanje in delo v preteklem
letu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema poročilo o delu Knjižnice Radlje ob
Dravi za leto 2015 v predlagani vsebini.
Ad 5) Poročilo o delu Glasbene šole Radlje ob Dravi za leto 2015
Ga. Milka Ajtnik, ravnateljica GŠ Radlje je podala obrazložitev gradiva.
G. Lampret in g. Golob sta se zahvalila za dobro sodelovanje in delo v preteklem
letu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema poročilo o delu Glasbene šole
Radlje ob Dravi za leto 2015 v predlagani vsebini.
Ad 6) Poročilo o delu Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2015
- Soglasje k imenovanju direktorja ZD Radlje
ga. Lidija Golob, direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je podala poročilo
o delu v preteklem letu.
Ga. Naglič je vprašala kaj v poročilu pomeni navedba, da bodo uvedli samoplačniške
storitve.
Ga. Golob je odgovorila, da gre za dodatne storitve, ki jih bi ZD Radlje rad oz. jih že
izvaja in so plačljive.
Ga. Hari je vprašala kako je s financiranjem popoldanske ambulante.
Ga. Golob je odgovorila, da so sredstva za financiranje te ambulante bila
zagotovljena s strani vseh občin. Občina Muta je namesto sredstev za to storitev
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poravnala svoj delež za namen nakupa opreme, za kar je dal soglasje tudi svet
zavoda.
G. Halužan je dodal, da je bil to kompromis, ki ga je odobril tudi svet zavoda, ker so v
tem videli edino rešitev, da se s strani Občine Muta pridobijo sredstva. Podal je
obrazložitev organizacije te ambulante.
G. Helbl je povedal, da je zadeva bila obravnavana na svetu zavoda in bila v tej obliki
tudi sprejeta.
Ga. Hari je zanimalo ali za organizacijo nujne medicinske pomoči obstajajo pravilniki
o kadrovski zasedbi.
Ga. Golob je odgovorila, da pravilniki obstajajo in da ZD Radlje izpolnjuje v pravilniku
določene pogoje.
G. Golob se je zahvalil za dobro predstavitev in delo v preteklem letu. V finančno
poslovanje zavoda se ne bo spuščal, ker je to naloga sveta zavoda. Meni, da je
problematika zagotavljanja nujne medicinske pomoči specifična za Koroško in da se
tega odgovorni ne zavedajo in nam ne prisluhnejo.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema Poročilo o delu Zdravstvenega
doma Radlje ob Dravi za leto 2015 v predlagani vsebini.
- Soglasje k imenovanju direktorja ZD Radlje
G. Lampret je predstavil gradivo v zvezi s soglasjem k imenovanju direktorja ZD
Radlje. Obrazložitev s sklepom sveta zavoda ZD Radlje in programom dela je bila
poslana z vabilom v gradivu.
G. Halužan je podal dodatno obrazložitev.
g. Helbl je povedal, da je bila potrditev dana s strani sveta zavoda, zato predlaga, da
občinski svet poda soglasje k imenovanju ga. Lidije Golob za direktorico.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica soglaša z imenovanjem ga. Lidije Golob za
direktorico JZ ZD Radlje ob Dravi za mandatno obdobje 2016-2020.
Ad 7) Poročilo o delu ZRCK za leto 2015
Mitja Čeh, predstavnik ZRCK je podal poročilo o delu za preteklo leto.
G. Halužan je bil mnenja, da imamo dobro organizirano nujno medicinsko pomoč in
škoda bi bilo, da se ta organizacija razdre. Novo vodstvo je na pravi poti in je
ponosen, da lahko posluje z njimi.
G. Helbl je bil mnenja, da se iz poročila vidi, da je zavod prevzelo novo vodstvo.
Zanimalo ga je koliko vozil je za nujne prevoze.
G. Čeh je odgovoril, da je 7 takšnih vozil.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema poročilo o delu ZRCK za leto 2015.
Ad 8) Poročilo o delu CSD Radlje ob Dravi za leto 2015
Ga. Mirjana Popijal, direktorica Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, je podala
poročilo o delu za preteklo leto.
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G. Helbl je vprašal kako daleč smo z razpisom za podelitev koncesije pomoč družini
na domu.
G. Golob je povedal, da vlaga napore v to, da bi vse občine podelile koncesije
istočasno. Razpis bo v kratkem objavljen. Direktorici se je zahvalil za dobro
sodelovanje v preteklem letu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Poročilo o delu CSD Radlje ob Dravi za leto 2015 v predlagani
vsebini.
Ad 9) Delo odborov med 12. in 13. sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica
G. Pušnik je povedal, da se je odbor za kmetijstvo, gozdarstvi, varstvo okolja sestal
dvakrat, tako da je bil v tem času objavljen razpis in so se sredstva že tudi razdelila
med prijavitelje. Na seji odbora je bilo izpostavljeno tudi vprašanje LAS-a, saj je o
njihovem delu zelo malo informacij, zato je prosil, če se lahko poda kakšna aktualna
informacija o njihovih aktivnostih.
G. Verdnik je povedal, da se v kratkem pričakuje potrditev strategije LAS-a, ki je bila
predstavljena na občinskem svetu, kar bo podlaga za pripravo razpisov.
G. Gobec je povedal, da se je sestal odbor pristojen za šport, kjer so bili obravnavani
predlogi za športnika leta. Prav tako je bila predstavljena investicija zamenjava luči v
telovadnici Vuzenica.
G. Lampret je povedal, da se bodo v kratkem sestali odbori za vrednotenje vlog za
sofinanciranje dejavnosti društev.
Ad 10) Poročilo o aktivnosti župana med 12. in 13. sejo Občinskega sveta Občine
Vuzenica
G. Golob je svetnike seznanil z udeležbami na zborih članov naših društev. Govoril
je o aktualnih investicijah, ki se trenutno izvajajo oz. se na njih pripravljamo. Povedal
je, da se udeležil okrogle mize na temo nujne medicinke pomoči. O tej temi se je
pogovarjal tudi na skupnem sestanku z direktoricama ZD Radlje in ZRCK. Sestala se
je tudi skupščina JKP Radlje ob Dravi, kjer je bilo obravnavano letno poročilo, prav
tako pri podjetju Kocerod. Govoril je o sestanku s stanovalci Sp. Trga, kjer je Občina
poskušala pomagati pri odkupu zemljišča Koroške trgovine – v stečaju, vendar pri
tem nismo bili uspešni. Pomagati bomo morali občanom, da si bodo lahko zagotovili
parkirna mesta. Govoril je tudi o izvedenih prireditvah v mesecu februarju in marcu.
Svetnike je obvestil tudi o podpisu pogodbe za projekt vodooskrbe.
Ad 11) Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja
G. Pušnik je vprašal kako daleč je postopek potrditve prostorskega plana. V zvezi s
zbiranjem kosovnih odpadkov je bil mnenja, da se pri letošnji organizaciji gre korak
nazaj, saj storitve ne približujemo uporabnikom. Terminov in lokacij je manj kot
pretekla leta. Predlaga, da uvedemo sistem kot ga imajo že v nekaterih drugih
občinah, to je pobiranje kosovnih odpadkov na domovih enkrat letno.
G. Golob je povedal, da čakamo na potrditev prostorskega plana na ministrstvu za
kmetijstvo, kjer je zagotovljeno da bi naj bili postopki v kratkem končani.
V zvezi z zbiranjem kosovnih odpadkov je povedal, da je bil predlog podan s strani
JKP Radlje ob Dravi. V preteklih letih je bilo določenih 5 lokacij, kontejnerji pa so se
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na željo občanov še prestavljali znotraj naselij. Letos so predvidene 4 lokacije,
sprememba pa je pri samem postopku odlaganja, saj bodo ob kontejnerjih prisotni
delavci JKP. Z vodstvom JKP bo opravil razgovor kakšna bi bila možnost zbiranja
kosovnih odpadkov tako, kot je bilo predlagano. Po njegovem bi bil strošek precej
višji.
G. Helbl je predlagal, da bi se na razpored oz. obvestila po gospodinjstvih dopisalo
kaj se v kontejnerje sme odlagati in kaj ne.
G. Gobec je podal pobudo, da se odpiralni čas »Hute« prilagodi potrebam kraja,
predvsem v času praznikov, ko bi gostinski lokal moral obratovati.
G. Golob je povedal, da je »Huta« do 1.4. poslovala po zimskem odpiralnem času, ko
je manj prometa.

Ad 12) Razno
a) Posamični program prodaje nepremičnin stanovanj na naslovu Sv. Primož na
Pohorju 19/b
G. Pečoler je podal obrazložitev gradiva.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Posamični program prodaje nepremičnin za stanovanji na
naslovu Sv. Primož na Pohorju 19/b v predlagani vsebini.
b) Načrt razvojnega programa (NRP) za obnovo strehe na OŠ Vuzenica
G. Verdnik je podal obrazložitev gradiva.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Načrt razvojnega programa (NRP) za obnovo strehe na OŠ
Vuzenica v predlagani vsebini.
c) Sofinanciranje prevozov uporabnikov CUDV Črna
G. Golob in g. Lampret sta predstavila vlogo CUDV Črna v zvezi s sofinanciranjem
prevozov uporabnikov zavoda iz naše občine.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občina Vuzenica v letu 2016 sofinancira stroške prevoza uporabnikov CUDV
Črna iz občine Vuzenica (za tri gojence CUDV) na relaciji Črna – Vuzenica in nazaj
za 4 prevoze oz. vse prevoze mesečno v celoti.
G. Lampret je povedal, da bo naslednja 14. redna seja predvidoma v aprilu
(21.4.2016), ko bo na dnevnem redu zaključni račun občine, poročila javnih zavodov,
pred tem pa bodo seje odborov.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisal: Timotej Pečoler
Občina Vuzenica
Franc Golob l.r.
Župan
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