OBČINSKI S V E T
OBČINE VUZENICA
Datum: 24.11.2016
Številka: 032-0013/2016-2

ZAPISNIK
18. seje Občinskega sveta Občine Vuzenica, ki je bila 24.11.2016 ob 17. 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 je bil: BRUNO OFIČ
Prisotni so bili tudi: Franc Golob - župan, Sašo Verdnik, Timotej Pečoler, Lucija
Bricman.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Dnevni red za 18. sejo Občinskega sveta občine Vuzenica se sprejme v
predlagani vsebini:
1. Pozdrav, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica,
3. Odlok o proračunu Občine Vuzenica za leto 2017 – I. branje,
4. Občinski program varnosti,
5. Delo odborov med 17. in 18. sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica,
6. Poročilo o aktivnosti župana med 17. in 18. sejo Občinskega sveta Občine
Vuzenica,
7. Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja,
8. Razno.
Ad 2) Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica
G. Lampret je predstavil predlog zapisnika.
G. Golob je podal poročilo o realizaciji sklepov in pobud iz prejšnje seje.
G. Pušnik je povedal, da se zadeva, ki jo je izpostavil na prejšnji seji, glede
odvodnjavanja ob škarpi pri Livarni začela reševati in upa, da bo to v kratkem tudi
sanirano.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Vuzenica se sprejme v
predlagani vsebini.

Ad 3) Odlok o proračunu Občine Vuzenica za leto 2017 – I. branje
G. Golob je podal uvodno obrazložitev gradiva. Svetniki so gradivo prejeli s sklicem
seje.
Ga. Bricman je podala obrazložitev proračuna s strani prihodkov.
G. Verdnik je podal obrazložitev proračuna s strani odhodkov in načrtov razvojnih
programov.
G. Helbl je povedal, da se je sestal Odbor za gradbeništvo, komunalo, stanovanjsko
gospodarstvo in promet z zemljišči, ki je proračun potrdil v predlagani vsebini.
Ga. Naglič je povedala, da se je sestal Odbor za šolstvo, otroško varstvo, socialo,
kulturo, ki je proračun potrdil in povedala, da je predlog odbora , da bi se sredstva
predvidena za sofinanciranje šole v naravi razdelila po kriterijih, ki bi upoštevali
socialni status staršev.
G. Pušnik je povedal, da bo podal svoje mnenje na predlog proračuna, saj ga odbor
za kmetijstvo posebej še ni obravnaval. Svoje mnenje je povedal že na skupnem
sestanku odborov. Po njegovem mnenju proračun sledi dvema večjima ciljema,
izgradnji vodovoda in kanalizacije. Drugih večjih investicij v proračunu ni. Na področju
kmetijstva in prometa ni posebnih investicij, ampak so sredstva predvidena le za
sprotno vzdrževanje. Sredstva se na teh področjih zmanjšujejo. Povečujejo se
sredstva na področju športne infrastrukture, ki po njegovem mnenju ni prioritetna
naloga v tem trenutku. Investicija v Atletsko stezo se mu zdi predraga in ni nujna v
tem trenutku. Sredstva se povečujejo tudi na postavki Vuzeniški dnevi. Postavka
20.000 EUR se mu zdi prevelika in se mu zdi nepotrebno. Predlog proračuna je v
nasprotju s sprejeto strategijo Občine Vuzenica in ga v tej obliki ne podpira.
G. Lampret je povedal, da je osnutek obravnaval SPV in ga v tej obliki podpira.
G. Gobec je povedal, da je bilo na prejšnji seji povedano, da bo investicija v atletsko
stezo znašala 60.000 EUR, kar se mu je zdelo sprejemljivo, 130.000 pa se mu zdi
preveliko. Predlaga, da bi se v letu 2017 pristopilo k nabavi omaric za učence na OŠ
Vuzenica, saj se mu zdi ta investicija v primerjavi z drugimi nujna.
G. Sterže je podprl pobudo g. Gobca za nabavo omaric na OŠ Vuzenica v letu 2017.
Ga. Hari se je strinjala, da je izgradnja atletske steze v tem trenutku nepotrebna in
predraga.
G. Golob je povedal, da je pobuda za izgradnjo atletske steze prišla s strani občanov,
športnikov in tudi svetnikov. Na prejšnji seji je bil predstavljen DIIP, ki je služil za
prijavo na razpis fundacije za šport in je bil narejen pred pridobitvijo projektantskega
predračuna, ki je cca. 130.000 EUR. Glede na razpravo je predlagal, da se postavka
atletske steze umakne iz proračuna.
Ga. Bricman je povedala, da je prihodkov za to investicijo s strani Fundacije za šport
bilo predvidenih 30.700 EUR, tako da na odhodkih ostane cca. 90.000 EUR lastnih
sredstev.
G. Halužan je bil mnenja, da je ideja o izgradnji atletske steza dobra, da pa je bil bila
razprava na prejšnji seji zaradi nižje vrednosti podprta. Z novimi izhodiščnimi
vrednostmi se mu zdi, da ta investicija ni prioriteta. V zvezi s povečanjem postavke
Vuzeniški dnevi je povedal, da sicer gre za veliko denarja, vendar je projekt velik in
se ob tem naredi veliko prostovoljnega. Organizacijski stroški na katere ne moremo
vplivati se povečujejo.
G. Golob je povedal, da se je s predstavniki OŠ Vuzenica že nekaj časa nazaj
pogovarjal o pripravi kriterijev za delitev sredstev za subvencijo šole v naravi. V zvezi
z navedbami g. Pušnika je povedal, da v cestno infrastrukturo vlagamo veliko
sredstev. Investicija na gozdni cesti je bila planirana v višini 20.000 EUR, izvedena
pa v višini nad 30.000 EUR. Razliko bo potrebno zagotoviti v rebalansu oz. prenesti
plačilo v drugo leto in s tem se razlika v postavki zvišuje oz. znižuje. Sredstva na

cestni infrastrukturi povečujemo za 200%, saj bomo po končani investiciji izgradnji
vodovoda vse ulice tudi na novo preplastili. V primeru, da bo sredstev na zimskem
vzdrževanju ostalo, na račun mile zime, bomo ta namenili za protiprašne prevleke.
Menjavamo in na novo izgrajujemo tudi jaške za odvodnjavanje cest. V zvezi z
Vuzeniškimi dnevi je povedal, da je stroškov vedno več in da je za celovit pregled
potrebno pregledati kartico.
G. Golob je predlagal, da se v predlog proračuna uvrstijo naslednje postavke: nakup
omaric za OŠ Vuzenica v višini 18.000 EUR, ureditev nadstreška Vuzenica v višini
17.000 EUR, ter ureditev okolice dohoda do Vrtca ob izgradnji kanalizacije. V
primeru, da sredstva še ostanejo bo nekaj neomenjenih tudi za investicije na cestni
infrastrukturi. Prioritete so cesta v Požarski jarek in cesta mimo kmetije Kurej.
Razmišljati je potrebno tudi o ureditvi odvodnjavanja Zg. trga, kjer se razmišlja o
ureditvi naravne ponikovalnice ob tenis igrišču in hkrati ureditev parkirišča za Vrtec.
Ga. Hari je predlagala, da bi se uredila pot od viadukta do Cerkve Sv. Nikolaja. Pot je
potrebna obnove. V zvezi s postavko Vuzeniški dnevi se ji postavka ne zdi visoka, saj
vsi vidimo, kaj se s tem denarjem naredi, v primerjavi z nekaterimi postavkami za
katere ne vemo. Takšna je na primer postavka na področju kmetijstva, kjer vsako leto
namenjamo 10.000 EUR, ne vemo pa kaj se je s tem naredilo.
G. Pušnik je povedal, da se na področju kmetijstva vsako leto na javnem razpisu
razdeli 10.000 EUR ter za dopolnilne dejavnosti 1.000 EUR. V občini je 103
kmetijskih gospodarstev in pri tem gre za naložbe na kmetijah. Gre za investicije na
gospodarskih poslopjih oz. zemljiščih, kjer kmetje večji del sredstev zagotovijo sami,
sofinanciranje je v višini do največ cca. 1.200 EUR oz. 20-30%. Za dodelitev teh
sredstev obstaja pravilnik, kjer je tudi določeno kaj se lahko sofinancira. O rezultatih
razpisa in delu odbora poda vsako leto poročilo.
G. Helbl je predlagal, da se svetnikom predloži natančnejšo obrazložitev oz. pregled
sofinanciranja.
G. Lampret je povedal, da bo svetnikom poslana preglednica iz katere bo razvidno
koliko in za kašen namen so bila sredstva razdeljena.
G. Lampret je pojasnil, da bo po prvem branju po potrebi možna razprava na odborih
in dajanje pripomb županu (občinski upravi), po objavi predloga proračuna za II.
branje pa je možno predlagati spremembe in dopolnitve v obliki amandmajev –
predlog oz. amandma mora biti uravnotežen.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema Odlok o proračunu Občine
Vuzenica za leto 2017 v I. branju v predlagani vsebini s pripombo, da se iz proračuna
izloči investicija atletska steza in se sredstva prerazporedijo v proračunu.
Ad 4) Občinski program varnosti
G. Lampret je predstavil Občinski program varnosti (OPV) s poudarkom na
spremembah glede na prvotni program. Svetniki so gradivo prejeli s sklicem seje.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema novelirani Občinski program
varnosti Občine Vuzenica v predlagani vsebini.
Ad 5) Delo odborov med 17. in 18. sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica
G. Lampret je povedal, da so se 14.11. 2016 sestali vsi odbori Občinskega sveta
Občine Vuzenica na skupnih sejah, kjer je bil predstavljen predlog proračuna za leto

2017, nekateri odbori so se sestali še ločeno.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
G. Lampret je povedal, da se je sestal SPV, ki je pozitivno ocenil aktivnosti v
Evropskem tednu mobilnosti in tečaj obnovitve cestno prometnih predpisov. Govorili
so o nameravani dopolnitvi načrta varnih poti, o sodelovanju v akciji Zavod varna pot,
o cestni razsvetljavi v Vuzenici, ureditvi prometa na državni cesti skozi Vuzenico.
Povedal je, da se je sestal tudi sosvet PP Radlje ob Dravi, ter da je bil s posebej
ustanovljeno komisijo opravljen ogled gozdnih cest.
Ad 6) Poročilo o aktivnosti župana med 17. in 18. sejo OS
G. Golob je svetnike seznanil z aktivnostmi med 17. in 18. sejo Občinskega sveta
Občine Vuzenica. Izpostavil je:
- sestanke in koordinacije v zvezi s projektom izgradnje in obnove vodovoda v
Vuzenici
- 1. sejo sveta Koroške regije, kjer je predsedstvo prevzela Občine Ravne na
Koroškem, kjer so obravnavali regionalni razvojni program.
- sestanek z JKP Radlje ob Dravi in Stanovanjskim podjetjem Ravne na Koroškem
glede razmejitve upravljanja DOLB,
- sestanke z uporabniki Modre dvorane z namenom racionalizacije ogrevanja
prostorov,
- 13. sejo ustanoviteljev KOCEROD,
- aktivnosti ob 1. novembru,
- sestanke z proračunskimi porabniki v zvezi s pripravo proračuna za leto 2017,
- sejo sveta TIC-a,
- sestanke z občani po vseh zaselkih Vuzenice,
- prireditev DI - razstave ročnih del,
- projekt Korak k sončku, ki je potekal na OŠ Vuzenica,
- prizadevanja za umiritev prometa v Sp. trgu,
- srečanje starejših občanov,
- sestanek s predstavniki LAS-a,
- sestanke v zvezi s projektom Dravska kolesarska pot,
- tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Vuzenica,
- dela na investiciji izgradnje nadstreška na pokopališču Muta-Vuzenica,
- dela na investiciji ureditev parkirišča, postajališča in prehoda za pešce pred OŠ
Vuzenica,
G. Golob je svetnike seznanil, da je bilo Občini Vuzenica podeljeno priznanje
Ministrstva za infrastrukturo za aktivnosti in sodelovanje v okviru Evropskega tedna
mobilnosti.
G. Lampret je povedal, da se je udeležil skupščine za izgradnjo Dravske kolesarske
poti in podal poročilo o sprejetih sklepih.
G. Lampret je svetnike seznanil, da je zaključen razpis za podelitev koncesije za
opravljanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Izbrana je bila
Patronaža Suzana Topler s.p. iz Mute.
G. Halužan je povedal, da je glede izgradnje kolesarskih poti za Vuzenico ključno, da
se trasa načrtuje in izgradi od Gortine do Vuzenice mimo pokopališča MutaVuzenica.
G. Golob je povedal, da se v tej fazi obstoječa pot, ki poteka skozi Vuzenico na novo
označuje. Na projekte, ki Vuzenico izključujejo ne pristajamo.
G. Pušnik je bil mnenja, da je obstoječa kolesarska pot Dravče Vuzenica nevarna in

ni primerna za kolesarje, saj ni urejenih bankin, tudi cestišče je polno udarnih jam,
cesta pa zelo prometna.
G. Golob je povedal, da se bo tudi ta cesta kmalu uredila.

Ad 7) Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja
G. Ofič je ponovno opozoril na napako pri asfaltiranju klanca proti Sv. Vidu.
G. Verdnik je povedal, da je bilo s strani izvajalcev priznana napaka, vendar napako
še niso odpravili. Ponovno bomo investitorje in izvajalce opozorili na napako.

Ad 8) Razno
G. Lampret je predstavil predlog sklepa, da se Občina Vuzenica pridruži skupini že
več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone
– občino brez tajnih sporazumov.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema sklep, s katerim se Občina
Vuzenica pridruži skupini že več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se
razglaša za TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov v predlagani vsebini .
G. Lampret je povedal, da bo naslednja redna seja 22. decembra, kjer bo na
dnevnem redu drugo branje in sprejem proračuna, rebalans za leto 2016 ter potrditev
cene pomoč družini na domu.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal: Timotej Pečoler
Občina Vuzenica
Franc Golob l.r.
Župan

