OBČINSKI S V E T
OBČINE VUZENICA

Datum: 17.3.2015
Številka: 032-0002/2015-2

ZAPISNIK
5. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 17.3.2015, 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 vsi svetniki: HINKO PUŠNIK, STOJAN HELBL,
BRUNO OFIČ, ANDRIJA HALUŽAN, TANJA HARI VIDMAR, STOJAN GOBEC,
HORST HELBL, MATJAŽ STERŽE, MARIJA NAGLIČ, SREČKO LAMPRET, MAKS
VIHER.
Prisotni so bili tudi: Franc Golob - župan, Sašo Verdnik, Timotej Pečoler, Slavica
Potnik – direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, G. Smiljan Prassnic - direktor ZRCK
Ravne na Koroškem, ga. Milka Ajtnik - ravnateljica Glasbene šole Radlje ob Dravi
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Dnevni red za 5. sejo Občinskega sveta občine Vuzenica se sprejeme v
predlagani vsebini:
1. Pozdrav, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica,
3. Poročilo o delu Knjižnice Radlje za leto 2014,
4. Poročilo o delu ZRCK za leto 2014,
5. Poročilo o delu ZD Radlje za leto 2014,
6. Poročilo o delu Glasbene šole Radlje za leto 2014,
7. Pravilnik o vpisu v Vrtec Vuzenica,
8. Odlok o prenehanju JZ KOVIVIS in Sklep o redni likvidaciji JZ KOVIVIS,
9. Letni program kulture v Občini Vuzenica za leto 2015,
10. Razpis za podelitev priznanj občine Vuzenica za leto 2015,
11. Sklep o povračilu stroškov volilne kampanje III. del,
12. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni,
13. Delo odborov med 4. in 5. sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica,
14. Poročilo o aktivnosti župana med 4. in 5. sejo Občinskega sveta Občine
Vuzenica,
15. Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja,
16. Razno
Ad 2) Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica
G. Lampret je predstavil predlog zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Vuzenica. Opozoril je na napako v zapisniku in sicer se sprejeti sklep pri 8 točki
dnevnega reda pravilno glasi:
SKLEP: Sprejme se Odlok o Proračunu Občine Vuzenica za leto 2015 v predlagani
vsebini.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji:
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SKLEP: Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica se sprejme v
predlagani vsebini s popravkom sklepa pri 8. točki zapisnika.
Ad 3) Poročilo o delu Knjižnice Radlje za leto 2014
Ga. Slavica Potnik, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi je podala poročilo k gradivu
o delu za preteklo leto.
G. Golob in g. Lampret sta se direktorici zahvalila za dobro delo in iz poročila povzela
nekaj podatkov.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejme Poročilo o delu Knjižnice Radlje ob
Dravi v predlagani vsebini.
Ad 4) Poročilo o delu ZRCK Ravne na Koroškem za leto 2014
G. Smiljan Prassnic, direktor ZRCK Ravne na Koroškem je podal poročilo o delu za
leto 2014.
G. Gobec je vprašal zakaj ni bila realizirana nabava osnovnih sredstev, kot je to bilo
planirano.
G. Prassnic je povedal, da je del nabave bil realiziran v letu 2015, del pa ni bil
realiziran zaradi likvidnostnih težav zavoda.
G. Helbl je iz podatkov v poročilu ugotovil, da so vozila, ki jih ima ZRCK v uporabi
stara.
G. Halužana je zanimalo kakšno je stališče ZRCK glede izvajanja nujne medicinske
pomoči v zvezi s pobudami o reorganizacije te službe.
G. Prassnic je povedal, da se je udeležil sestanka z odgovornimi iz ministrstva, kjer
so bili predstavljeni modeli organizacije nujne medicinske pomoči, ki naj bi bili
uvedeni v nekaj letih. Razmišlja se o uvedbi urgentnega centra v Slovenj Gradcu, kjer
obstaja dve vrsti ekip. Ekipa z zdravnikom in ekipa brez zdravnika. V Slovenj Gradcu
in Ravnah na Koroškem bi bila ekipa z zdravnikom, v Radljah bi bila ekipa brez
zdravnika. Pri tem bi to območje izgubilo na strokovnosti. Cilj te organizacije je, da se
loči nujna medicinska pomoč od izvajanja službe družinske medicine. Tudi
dispečerski center se bi centraliziral. Predlog takšne organizacije se mu ne zdi dober
in bi morali vztrajati na organizaciji NMP, kot jo imamo sedaj.
G. Halužan se je strinjal, da moramo vztrajati pri zdajšnji organizaciji, ker se s tem
ruši tudi sistem zdravstva na primarni ravni.
G. Golob se je direktorju zahvali za dobro delo in rezultate, ki jih dosegajo v dani
situaciji.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejme Poročilo o delu ZRCK Ravne na
Koroškem za leto 2014.
Ad 5) Poročilo o delu Zdravstvenega doma Radlje za leto 2014
Ga. Lidija Golob, direktorica Zdravstvenega doma Radlje je podala razlago h gradivu.
G. Pušnik je bil mnenja, da je poročilo korektno pripravljeno in da se vidi trud vodstva
v zagotavljanju strokovne službe za vse občane. Predlagal, da se vodstvo zavoda
dogovori z županom občine, ki storitev nujne medicinske pomoči ne sofinancirajo, da
se bi zadeve uredile. Zanimalo ga je tudi kako je urejeno plačilo te storitve s strani
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pacientov, ki prihajajo iz občin, ki te storitve ne sofinancirajo.
Ga. Golob je povedala, da je nujna medicinska pomoč financirana iz drugega vira in
jo morajo zagotavljati vsakomur, ki jo potrebuje. Težava je z sofinanciranjem
popoldanske ambulante, ki jo organizira ZD Radlje ob Dravi.
G. Halužan je povedal, da je pacientu vsaka stvar nujna in zdravnik na prvi pogled ne
more oceniti kaj je nujno in kaj ni. Glede plačila je tako, da v primeru, da je pacient
zavarovan storitve ne plačuje dodatno. Pri popoldanski dodatni ambulanti gre za
nadstandard, ki ga zagotavljamo našim občanom. V to je vključena tudi urgenca, ki
pa je plačana iz drugega vira. Odločitev občin mora biti skupna, ali se popoldanska
ambulanta financira skupaj ali pa je ni.
G. Sterže je bil mnenja, da bi morali ostati pri zdajšnji organiziranosti, da pa je stvar
potrebno gledati tudi s pravnega stališča, obveznosti plačila za neko občino.
Ga. Hari je zanimalo ali so neplačane zdravstvene storitve pacientov izterljive.
Ga. Golob je odgovorila, da je to izterljivo.
G. Gobec je povedal, da je bilo o organizacije te ambulante govora tudi na odboru
pristojnem za zdravstvo, kjer je bilo zavzeto stališče, da se ohrani zdajšnja
organizacija.
G. Lampret je povedal, da Občina Vuzenica vseskozi plačuje svoje obveznosti. Tudi
Občina Muta je podpisala pogodbo z aneksom k pogodbi. V pogodbi je bilo določeno,
da je pogodba veljavna, ko jo podpišejo vse občine.
Ga. Golob je povedala, da je Občina Muta podpisala aneks k pogodbi, v katerem so
se zavezali, da bodo sredstva za leto 2014 zagotovili v rebalansu proračuna, vendar
do rebalansa ni prišlo.
G. Helbl je povedal, da se čudi ignoranci svetnikov Mute in občanov Mute do te
zadeve. Prav tako je predlagal, da se Občino Muta pozove, da v svet zavoda imenuje
novega predstavnika, saj se zdajšnji ne udeležuje sej sveta zavoda.
G. Golob je povedal, da je tema aktualna že vrsto let. Nerad govori o obveznostih, ki
jih druge občine ne izpolnjujejo. Ne razume zakaj se bi morali s tem ukvarjati župani
in občinski sveti, saj gre za pravna vprašanja. Zavod ima vse organe, ki so pristojni
dajati odgovore, kako zadeve organizirati in kako storitev sofinancirati. V letošnjem
letu tudi Občina Vuzenica zavrača račune za to storitev, saj nima podlage za
plačevanje teh računov. Pogodba je veljavna šele po podpisu vseh sofinancerjev.
Občina Vuzenica podpira zdajšnjo organizacijo, zagotovili smo tudi sredstva za to,
vendar bo potrebno pridobiti soglasje vseh sofinancerjev. V zvezi s predlogom, da se
pristopi k izgradnji dvigala je poudaril, da je po njegovem mnenju bolj potrebna
razširitev parkirišča. Investicija je precej visoka, 105.000 EUR. V zvezi s poročilom je
povedal, da je dobro pripravljeno in se vidi napredek v zavodu od kar je novo
vodstvo. Zanimalo ga tudi, kako je s standardom naših občanom zaradi prenosa
rentgena na koncesionarja. Po navedbah nekaterih občanov naj bi bilo za rentgen
potrebno naročanje. Zanimalo ga je tudi koliko pacientov s dnevno sprejme za to
storitev.
Ga. Golob je povedala, da se je standard na rentgenskem področju zvišal. Storitev
se je modernizirala, prav tako razširila še na ortopansko slikanje. Uvedel se je sistem
naročanja, razporejanje pacientov po urah, da ne prihaja do gneče. Pacientov se ne
zavrača. V zvezi z dvigalom je povedala, da so pri investiciji vključena tudi vsa
gradbena dela za povezavo nadstropja, pritličja in kleti. Tudi investicija v parkirišče
bo realizirana v prihodnjih letih. V zvezi s terjatvami je povedala, da s prevzemom
obveznosti direktorice, ni bilo odprtih terjatev do drugih občin, razen za že povedano
sofinanciranje popoldanske ambulante.
G. Halužan je povedal, da so vse občine v preteklosti poravnavale obveznosti
popoldanske ambulante, neporavnane obveznosti so bile iz naslove nabave
rentgena. Glede sofinanciranja popoldanske ambulante je povedal, da je možna
samo odločitev ali se sofinancira ali pa se ambulanta ukine.
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G. Golob je povedal, da je potrebno sestaviti takšno pogodbo, ki se bo lahko izvajala,
da občine ne bodo v prekršku. To je naloga vodstva zavoda.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema poročilo o delu ZD Radlje ob Dravi
za leto 2014 v predlagani vsebini.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Vodstvo Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi naj pripravi novo ustrezno in
pravno vzdržno pogodbo o sofinanciranju popoldanske ambulante.
Ad 6) Poročilo o delu Glasbene šole Radlje za leto 2014
Ga. Milka Ajtnik, ravnateljica Glasbene šole Radlje ob Dravi je podala razlago k
poročilu.
G. Golob se je ravnateljici zahvalil za dobro delo in sodelovanje z Občino Vuzenica.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema poročilo o delu Glasbene šole
Radlje ob Dravi za leto 2014 v predlagani vsebini.

Ad 7) Pravilnik o vpisu v Vrtec Vuzenica
G. Lampret je predstavil vsebino Pravilnika o vpisu v Vrtec Vuzenica, ki je bil poslan v
gradivu z vabilom.
Ga. Naglič je povedala, da se je sestal Odbor za otroško varstvo, šolstvo, socialo,
kulturo, ki je pravilnik obravnaval in potrdil v predlagani vsebini.
G. Helbl je vprašal kako kaže s vpisom.
G. Lampret je povedal, da bo po zbranih podatkih kaže, da bo tudi v tem šolskem letu
toliko otrok, da bi se oblikovalo 8 oddelkov.
G. Pušnik je bil mnenja, da bi pravilnik moral imeti določila glede plačila staršev za
programe vrtca in sankcije ob neplačilu.
G. Lampret je povedal, da bo to določeno v sklepu o določitvi cen, pravilnik pa
določa, da se to uredi s pogodbo med starši in vrtcem.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Pravilnik o vpisu v Vrtec Vuzenica v predlagani vsebini.
Imenovanje člana in namestnika člana Komisije iz 4. alinee 10. člena pravilnika
G. Helbl je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
Za člana Komisije iz 4. alinee 10.člena Pravilnika o vpisu v Vrtec Vuzenica se
imenuje ga. Tanjo Hari Vidmar, za namestnika člana pa g. Stojana Helbla.

Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica za člana Komisije iz 4. alinee 10.člena
Pravilnika o vpisu v Vrtec Vuzenica imenuje ga. Tanjo Hari Vidmar, za namestnika
člana pa g. Stojana Helbla.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
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SKLEP: V Vrtcu Vuzenica se v šolskem letu 2015/16 oblikuje največ 8 oddelkov v
obeh starostnih obdobjih.
Ad 8) Odlok o prenehanju JZ KOVIVIS in Sklep o redni likvidaciji JZ KOVIVIS
G. Golob je podal obrazložitev k gradivu Odlok o prenehanju JZ KOVIVIS in Sklep o
redni likvidaciji JZ KOVIVIS.

Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejmeta se Odlok o prenehanju JZ KOVIVIS in Sklep o redni likvidaciji JZ
KOVIVIS v predlagani vsebini.
Ad 9) Letni program kulture v Občini Vuzenica za leto 2015
G. Pečoler je podal razlago h gradivu.
Ga. Naglič je povedala, da je Letni program kulture v Občini Vuzenica za leto 2015
obravnaval Odbor za otroško varstvo, šolstvo, socialo, kulturo, ki ga je potrdil v
predlagani vsebini.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema Letni program kulture v Občini
Vuzenica za leto 2015 v predlagani vsebini.
Ad 10) Razpis za podelitev priznanj občine Vuzenica za leto 2015
G. Lampret je predstavil predlog sklepa o razpisu za podelitev priznanj občine
Vuzenica.
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 1., 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 20. 3. 2015).
Rok za vložitev predlogov s strani predlagateljev za priznanja je 5. 5. 2015.
G. Golob je v skladu z 18. členom Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine
Vuzenica imenoval komisijo v sestavi: Srečko Lampret – predsednik in Horst Helbl,
Marija Naglič, Andrija Halužan, Matjaž Sterže, - člani, ki opravi naloge iz 18. člena
citiranega odloka.
Ad 11) Sklep o povračilu stroškov volilne kampanje III. del
G. Pečoler je predstavil Sklep o povračilu stroškov volilne kampanje - III. del.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Občinski svet sprejema povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve 2014 – 3. del v skladu s sklepom OS o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 v predlagani vsebini.
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Ad12) Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
G. Lampret je predstavil Kodeks, ki ga je posredovala Skupnost občin Slovenije in je
usklajen med članicami tega reprezentativnega združenja občin, katere članica je tudi
naša občina. Kodeks je bil poslan z gradivom za sejo.
G. Pušnik je povedal, da ga bo sprejel in se ga držal, po njegovem pa ne prinaša
novih spoznanj, saj za kršitve obstajajo mehanizmi nadzora. Organizacija častnega
razsodišča je po njegovem nepotrebna in bo zahtevala finančna sredstva.
G. Lampret je bil mnenja, da stroškov za delo častnega razsodišča ne bo, saj to ne
bo delovno telo OS ali organ, ki bi imel stroške delovanja, hkrati pa upamo, da ne bo
potrebe po sestajanju.

Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Člani Občinskega sveta Občine Vuzenica sprejemamo Kodeks ravnanja
izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni v predlagani vsebini. Kodeks, v skladu s
katerim bomo tudi ravnali pri opravljanju funkcije občinskega svetnika, bomo svetniki
in župan tudi lastnoročno podpisali. O sprejemu in podpisu kodeksa bomo obvestili
Skupnost občin Slovenije.
Svetniki so soglasno sprejeli
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica objavlja javni razpis za predlaganje
kandidatov za 3 člane častnega razsodišča, ki se objavi na spletnih straneh občine in
traja do 10. 4. 2015. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja do prve
naslednje seje Občinskega sveta izmed predlaganih kandidatov pripravi predlog
članov Častnega razsodišča, ki ga imenuje Občinski svet Občine Vuzenica.

Ad 13) Delo odborov med 4. in 5. sejo OS
Ga. Naglič je povedala, da se je sestal Odbor za otroško varstvo, šolstvo, socialo,
kulturo, ki je poleg že povedanih zadev obravnaval tudi vloge prispele na javni razpis
na področju kulture in sociale, ki so v postopku vrednotenja in bo o njih odločeno do
naslednje seje.
G. Gobec je povedal, da se sestal odbor za zdravstvo, šport, civilno zaščito, obrambo
in požarno varnost, ki je obravnavala vloge prispele na javni razpis za imenovanje
športnika leta, pod razno pa so bile obravnavane teme: obnova garderob in tušev v
telovadnici, utemeljenost investicije nabave pregradne zavese v telovadnici in
predlog za sofinanciranje usposabljanja bolničarjev v okviru GD Vuzenica.
G. Lampret podal poročilo o delu SPV, ki se je sestal 17.2.2015, kjer so obravnavali :
Program dela SPV za leto 2015, aktivnosti SPV v spomladanskem času - akcije SPV
na državni ravni in aktivnosti na šoli, pregled nevarnih mest in odsekov cest v občini
Vuzenica – potrebe po dopolnitvah in predloge za priznanja AVP za leto 2014.
Ad 14) Poročilo o aktivnosti župana med 4. in 5. sejo Občinskega sveta Občine
Vuzenica
G. Golob je povedal, da je bilo aktivnosti veliko, da pa bo izpostavil najpomembnejše.
Udeležil se je številnih občnih zborov društev. Udeležil se je skupščine JKP Radlje ob
Dravi, kjer je bil potrjen nov direktor, ki je g. Gregor Ficko. G. Mravljak Erik ostaja v
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podjetju, saj je imel to določeno v pogodbi o delu. Obravnavano je bilo tudi zaključno
poročilo, za katerega pa ni glasoval. Z Občino Muta in Dravograd so se pogovarjali o
umestitvi kolesarske poti ob Dravi. Naš pogoje je, da se na to kolesarsko pot
navezujemo. Sklican je bil Sosvet Policijske postaje Radlje ob Dravi. Govoril je o
skupnem projektu izgradnje vodovoda in o novinarski konferenci v projektu izgradnje
kanalizacijskega sistema. Z Občino Muta se dogovarjamo o izgradnji nadstreška na
pokopališču Muta-Vuzenica. Predstavil je tudi aktivnosti v zvezi z investicijami v teku
(izgradnja kanalizacijskega sistema, škarpa pri OŠ Vuzenica, vzdrževanje občinskih
cest, daljinsko centralno ogrevanje na lesno biomaso, izgradnja ceste FalornPrimož).

Ad 15) Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja
G. Halužan je predlagal, da se občane ponovno seznani z ukrepanjem ob sprožitvi
alarma, kot se je to zgodilo pred več kot enim mesecem.
G. Golob je odgovoril, da bomo pobudo upoštevali in občane informirali o pravilnem
ukrepanju ob sprožitvi alarma za nevarnost. Smiselno bi bilo narediti tudi praktično
vajo evakuacije.
G. Gobec je vprašal glede prehodnosti gozdne učne poti in pobude, ki jo je dal, in za
postavitev znaka pri izvozu na Mladinsko ulico.
G. Golob je povedal, da je uradna trasa gozdne učne poti prehodna in se prehodnost
mora zagotoviti. Lastnik gozda ni dolžan dopustiti širitve in bližnjice ob tej poti. Glede
Vidove poti na Sv. Vid je povedal, da je bil del poti, ki v zadnjem času ni bil prehoden
saniran nekaj dni nazaj.

Ad 16) Razno
G. Golob je podal pobudo za izstop iz članstva v Združenju občin Slovenije.
Svetniki so soglasno sprejeli
SKLEP: Občina Vuzenica z 31. 12. 2015 izstopa iz članstva Združenja občin
Slovenije. Župan in občinska uprava ta sklep pravočasno pošljeta ZOS.

G. Verdnik je predstavil sklep o prenosu sredstev v upravljanje
Svetniki so soglasno sprejeli
SKLEP: Občinski svet Občine Vuzenica sprejema sklep o prenosu sredstev
energetske sanacije OŠ Vuzenica v upravljanje OŠ Vuzenica v predlagani vsebini.
G. Pečoler je podal informacije v zvezi s postopki sprejema novega pravilnika na
področju kmetijstva.
G. Verdnik je predstavil aktivnost v zvezi z priklapljanjem na kanalizacijski sitem in
obračunavanjem komunalnega prispevka ter podal informacije v zvezi s pripravo na
sprejem Občinskega prostorskega načrta.
G. Lampret je povedal, da bo naslednja seja v začetku aprila (predvidoma 9. 4. 2015
ob 18.uri) , kjer bo obravnavan zaključni račun občine, revizijsko poročilo, poročila
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zavodov, cena vrtca,..

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisal: Timotej Pečoler
Občina Vuzenica
Franc Golob
Župan
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