
              
 

OBČINA MUTA 
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Župan 
Številka:03221-0006/2013-2 
Datum: 3.6.2013 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12 – 
uradno prečiščeno besedilo) 
 

sklicujem 
20. redno sejo občinskega sveta Občine Muta, ki bo 

v četrtek, 13. junija 2013 ob 18. uri,  
v sejni sobi Občine Muta 

 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 25.4.2013, 6. dopisne seje z dne 

20.5.2013, 3. izredne seje z dne 23.5.2013 
4. Poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama 
5. Poročilo predsednikov delovnih teles v času med dvema rednima sejama 
6. Obravnava letnih poslovnih poročil: 

- Organ skupne občinske uprave Koroške 
- Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 
- Osnovna šola Muta 

7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Muta (skrajšani postopek) 

8. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Muta za leto 2013 

9. Sprejem predloga soglasja k  sistemizaciji delovnih mest in programa v Vrtcu pri OŠ 
Muta za šolsko leto 2013/2014 

10. Sprejem predloga soglasja k cenam za uporabo poslovnih prostorov v upravljanju 
11. Promet z nepremičninami  
12. Vprašanja in pobude članov 

 
Priloga: sejno gradivo                  

Občina Muta 
                                                                                             ŽUPAN 

                                                                                                         Boris KRALJ 
 
 
 
 



Vabljeni: 
- člani OS in podžupana 
- nadzorni odbor 
- predstavniki političnih strank 
- predstavnik OSOU  
- predstavnik ZD Radlje 
- predstavnik OŠ Muta 
- predstavniki občinske uprave 
- mediji 
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OBČINA MUTA 
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinski svet 
 
Številka:03221-0005/2013- 
Datum:4.5.2013 
 

Z A P I S N I K 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Muta z dne 25. april 2013 

 
 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Muta, s pričetkom ob 18. uri. Seja je posneta na DVD z 
oznako 0322-2/2012-8 (3 izvodi), sejo je po pooblastilu vodil podžupan Vladimir Topler. 
 
PRISOTNOST 

Prisotni člani in župan:    
Boris Kralj                                           
Aleksander Ambrož, Franc Hamler ml., Rozika Zinka Helbl Čuček, Rudolf Koležnik, Milan Stramec, 
Vladimir Topler, Janez tratnik, Mirko Vošner 
 
Odsotni: 
Bojan Miklavc, Darko Sahornik, Tadej Šrajner 
 
Prisotni ostali vabljeni: 
Andreja Kuzmanič (ZUM d.o.o.), Erik Mravljak (JKP Radlje ob Dravi d.o.o.), Milena Urnaut 
(finančnik VII/1), Sašo Pavlič (koordinator V za okolje in prostor), Ksenija Ditinger (direktorica 
občinske uprave), Miro Mohorko (predsednik OO N.Si Muta), Bogdan Ribič (predsednik OO SDS 
Muta), snemalec BKTV 
 
 
 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Župan pozdravi vse navzoče in vodenje seje preda podžupanu Vladimirju Toplerju. 
 
Predsednik KMVVI Franc Hamler ugotovi, da je prisotnih  osem članov občinskega sveta, 
svojo odsotnost so opravičili Bojan Miklavc, Darko Sahornik in Tadej Šrajner. Občinski svet 
je sklepčen in lahko veljavno odloča. 
 
 

2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsedujoči podžupan Vladimir Topler predstavi dnevni red in ga da v razpravo. Kot prvi, 
na pobudo župana, predlaga umik 7. Točke, saj ni zagotovljene navzočnosti predstavnika 
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Zavoda za varstvo kulturne dediščine, predlaga pa tudi, da se točki, h katerima so vabljeni 
gostje, obravnavata takoj za potrditvijo dnevnega reda. 
 
Franc Hamler predlaga, da se umakne tudi točka, kjer se predvideva sprejem odloka o 
zaključnem računu proračuna za leto 2012, saj ga nadzorni odbor še ni pregledal. 
 
Milena Urnaut pojasni, da je ministrstvo za finance podalo opozorilo, da se nov postopek 
zadolževanja po veljavnem proračunu za leto 2013 ne more začeti, preden ni sprejet zaključni 
račun proračuna za predhodno leto. Če bi nadzorni odbor pri pregledu ugotovil morebitna 
odstopanja, se le-ta lahko korigirajo kasneje. Predstavi tudi področja proračunske porabe, ki 
jih bo pregledal nadzorni odbor v skladu s svojim letnim planom. 
 
Franc Hamler pove, da se z razlago finančnice sicer strinja, vendar predlaga, da se na 
današnji seji izvede zgolj obravnava, ne pa tudi sprejem akta. 
 
 

Sklep št. 252:* Občinski svet sprejme odločitev, da se na dnevni red ne uvrsti točka »Sprejem 
predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Muta za leto 2012«. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:1, PROTI:6, NE GLASUJE: 1 – sklep ni sprejet 
_________ 
*-številčenje sklepov se nadaljuje glede na zaključeno število sklepov predhodne 18. redne seje 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za naselje 

SE3 – ob polju, Zg. Muta v občini Muta (skrajšani postopek) 
4. Sprejem predloga Sklepa o določitvi cen komunalnih storitev 
5. Poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama 
6. Poročilo predsednikov delovnih teles v času med dvema rednima sejama 
7. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanju stavbnih zemljišč v Občini Muta 

(skrajšani postopek) 
8. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v naselju SE3 – 

ob polju, Zg. Muta v Občini Muta (skrajšani postopek) 
9. Sprejem predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Muta za leto 2012 
10. Sprejem predhodne odločitve o uvedbi postopkov sprememb in dopolnitev prostorsko 

ureditvenih pogojev 
11. Sprejem predhodne odločitve o povečanju proračunskih sredstev za projektno 

dokumentacijo za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop   
12. Vprašanja in pobude članov 

 
Sklep št. 253: Občinski svet sprejme predlagani dnevni red. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

3. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA NASELJE SE 3 – OB 
POLJU, ZG. MUTA (skrajšani postopek) 
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Ksenija Ditinger pove, da je bila konec lanskega leta dana odločitev, da se izvede postopek 
sprememb in dopolnitev veljavnega OPPN za naselje SE 3 – ob polju, Zg. Muta. Glavni 
razlog za uvedbo postopka je bilo dejstvo, da se na območju, kjer je po veljavnem aktu 
predvidena gradnja dvojčkov in trojčkov, prvenstveno omogoči gradnja individualnih hiš, z 
možnostjo povezovanja v vrstne hiše. Pove, da je bila v skladu z zakonom o prostorskem 
načrtovanju izvedena tudi javna razgrnitev in javna obravnava ter da so se vse dane 
pripombe pri izdelavi končnega elaborata akta tudi upoštevale. 
 
Predstavnica Zavoda za urbanizem Maribor d.o.o. dr. Andreja Kuzmanič vsebinsko 
predstavi določbe novele akta, ki so rezultat interesov investitorjev in prilagoditve akta 
veljavni zakonodaji. Spremembe in dopolnitve akta se zlasti nanašajo na spremembo načrta 
parcelacije, na razporeditev predvidenih objektov in prostih površin, na maksimalne 
vertikalne gabarite predvidenih stavb, na usmeritve in oblikovanje ter na zasnovo energetske 
infrastrukture. 
 
Franc Hamler želi pojasnilo v zvezi z manipulativno površino (10. člen), v zvezi z vrstami 
zagotavljanja ogrevanja (12. člen) ter z možnimi odstopanji ozelenitve (8. člen). 
 
Dr. Andreja Kuzmanič pojasni, da pojem »manipulativna površina« pomeni usmeritev 
projektantu, da glede na vrsto dostopa zagotovi zadostno površino za uvoz in izvoz z 
gradbene parcele. Glede vrste ogrevanja pove, da zapisano pomeni, da investitor lahko 
izbira med možnostjo priključitve na zemeljski plin ali pa drugo vrsto obnovljivih virov 
energije.  Obvezna priključitev na zemeljski plin ni dopustna niti po energetskem zakonu. V 
aktu je tudi določeno, da mora vsaj 30% gradbene parcele ostati ozelenjene, kar pomeni, da 
ne sme biti utrjena, torej niti dvorišče. 
 
Sklep št. 254: Občinski svet sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – ob polju, Zg. Muta v Občini 
Muta, v predloženem besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

4. SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O DOLOČITVI CEN KOMUNALNIH STORITEV 
 
Direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o. Erik Mravljak predstavi nova predloga cen komunalnih 
storitev, in sicer za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode.  Predloga novih cen temeljita na osnovi stroškov izvajanja storitev, ki pa vse do danes 
niso bili pokriti, zato so se izkazovali negativni rezultati poslovanja. Izgube so tako morale 
kriti občine ustanoviteljice, saj se cene zaradi vladne prepovedi niso smele usklajevati. Z 
letošnjim letom je pričela veljati nova vladna uredba, ki pa ponovno daje možnost, da se te 
nerentabilne cene uskladijo in se tako zagotovi pokrivanje nastalih stroškov, občine pa bodo 
končno pričele prejemati najemnino za izgrajeno infrastrukturo. Predstavi tudi nove cene 
storitve zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih je sprejel svet Koroške 
regije v mesecu decembru 2012. 
 
Milan Stramec pove, da se ne more strinjati s tako visokim povišanjem cen, saj uporabniki ne 
bodo mogli pokrivati tako visokih položnic, ki v skupnem mesečnem znesku presegajo tudi 
100% povišanje. Sprašuje tudi, kaj vse zajema pojem »drugi stroški«. 
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Erik Mravljak pove, da gre za precej visok odstotek povišanja, ki pa je v končni fazi 
zanemarljiv znesek v primerjavi z ostalimi mesečnimi stroški. Muta ima pretežno 
gravitacijske vode, zato je cena oskrbe s pitno vodo nižja v primerjavi z drugimi občinami. 
Prav tako predlog novih cen ne zajema več razlike med fizičnimi in pravnimi osebami, zato 
tudi ni dodatnih obremenitev za gospodarstvo. Pojem »drugi stroški« pa zajema storitve 
kooperantov za odprave napak (gradbena, zemeljska dela, ugotavljanje lokacij napak), 
vzdrževanja programske opreme, bančne in poštne stroške ipd. 
 
Franc Hamler pove, da želi odgovor v zvezi s poslovanjem podjetja v preteklem letu. Ne 
strinja pa se tudi z dejstvom, da se OS samo seznanjajo s cenami za odpadke, ko pa bo 
potrebno pokrivati morebitne izgube, pa bodo  breme morale prevzeti občine. Sicer pa izrazi 
nestrinjanje v zvezi z novimi cenami, saj je voda osnovni vir, ki je ni mogoče primerjati z 
ostalimi storitvami. 
 
Aleksander Ambrož pove, da se ne strinja s povišanjem cen, saj izračuni niso točni. 
 
Rudolf Koležnik predlaga postopno povišanje cen, saj bi s tem olajšali bremena občanov. 
Zanima ga tudi, ali je zaračunavanje kanalščine sploh upravičeno, saj nekateri še nimajo 
možnosti priklopa.  
 
Erik Mravljak pojasni, da se kanalščina zaračunava samo tistim, ki so dejansko priklopljeni 
na javni sistem. 
 
Rozika Zinka Helbl Čuček izrazi zaskrbljenost glede visokih stroškov, ki jih bodo morali 
plačevati občani, po drugi strani pa lahko pomenijo breme za občino, v vsakem primeru pa 
jih je potrebno pokriti. 
 
Mirko Vošner pripomni, da je sedanji predlog cen zgolj odraz politične všečnosti preteklih 
let, ko so si nekateri župani zatiskali oči in si nabirali politične točke. Že leta 2009 bi lahko 
pričeli s postopnim višanjem cen, vendar so bile takrat lokalne volitve. Zavedati se je 
potrebno, da teh visokih cen še ni konec, saj smo na pragu velikih projektov, kot je npr. 
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave. 
 
Župan doda, da so bile v preteklosti večkrat dane priložnosti, ko bi se cene lahko deloma 
uskladile, vendar je bila vseskozi prisotna politična premoč. Cene se kar 12 let niso 
spremenile, zato je rezultat poslovanja lahko tako slab, sicer pa imamo po predlogu še vedno 
najnižje cene med občinami družbenicami JKP Radlje in celo med najnižjimi v Sloveniji. 
 
Janez Tratnik pripomni, da se glede na dopustni dvig cen najbrž predvideva še kakšna 
uskladitev v zelo kratkem času. 
 
Erik Mravljak pove, da je odgovornost za dobro opravljeno delo zelo velika. Žal si nižjega 
standarda ne moremo privoščiti, saj so posledice lahko katastrofalne. Predlagane cene so 
ekonomske in nadalje ob teh cenah ne bi smelo prihajati do negativnega poslovanja. Govori 
se tudi, da bo vlada prav kmalu najbrž spet omejila uskladitve, zato je nujno, da se le-ta 
izvede v tem trenutku, ko je to še mogoče. 
 
Predsedujoči pove, da je evropska civilna akcija proti privatizaciji vode, kar pa je tudi 
bistvenega pomena, da cene teh storitev ostajajo ekonomske. Predlog cene je v primerjavi z 
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ostalimi občinami konkurenčen, če pa ga ne sprejmemo, pa bo posledice morala nositi 
občina. Zavedati pa se moramo, da zaradi racionalizacije ukrepov, ne sme pasti nivo 
kvalitete opravljanja storitve. Vsi ti veliki in bogati projekti bodo v končni fazi občane zelo 
drago stali. 
 
Rudolf Koležnik predlaga, da bi morda lahko postopno zviševali omrežnino, ki je čisti 
prihodek občine. 
 
Franc Hamler doda, da je potrebno narediti točne evidence o priključevanju uporabnikov na 
javni sistem odvajanja odpadne vode in jih tudi dosledno obračunavati. Poleg tega še doda, 
da želi, da JKP d.o.o. pripravi pisno pojasnilo o širitvi pokopališča. 
 
Župan pove, da osebno podpira predlog uskladitve cen, seveda pa se lahko občina odločiti 
tudi za subvencijo, kar pomeni, da se odreče deležu prihodka iz naslova omrežnine oz. 
najemnine za uporabo infrastrukture. 
 
V razpravi je bilo sprejeto načelno stališče, da člani podpirajo subvencijo omrežine, in sicer v 
deležu 50%. 
 
 Sklep št. 255: Občinski svet sprejme predlog Sklepa o cenah izvajanja GJS oskrba s pitno 
vodo in odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode, ob upoštevanju, da se za omrežnino 
izvede 50% subvencije cene. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

5. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE Z DNE 28.2.2013 
 
Rudolf Koležnik pripomni, da pri njegovem amandmaju, ki se je nanašal na sredstva za 
prireditve, ni šlo samo za prireditve pri Mitnici, pač pa za vse občinske prireditve. 
 
Aleksander Ambrož pripomni na napačen zapis besede »florustenčni«, ki se pravilno glasi 
»fluorescenčni« ter na manjkajočo besedo »se« v sklepu št. 245. 
 
Franc Hamler pripomni, da je potrebno za sklep št. 245 navesti ustrezno pravno podlago oz. 
obrazložitev nezakonitosti. Pove tudi, da se najprej sprejme proračun ter da se šele nato 
uskladi kadrovski načrt. Pripomni tudi, da se je vsebina letnega programa športa 
spreminjala, kar pa je bilo ob sprejemanju novele pravilnika izrecno rečeno, da se ne bo. 
Opozori tudi na napačen zapis, v smislu, da se seja ni zaključila, temveč prekinila. Glede 
priloženega županovega poročila pa pove, da naj bo bolj vsebinsko dodelano. 
 
Ksenija Ditinger pove, da se vsebina letnega programa športa, niti javni razpis za 
sofinanciranja izvajanja letnega programa nista spreminjala glede na predhodna leta. 
 
Predsedujoči pove, da je prejšnjo sejo zaključil, ne pa prekinil. 
 
 Sklep št. 256: Občinski svet sprejme in potrdi zapisnik 18. redne seje z dne 28.2.2013, skupaj 
z vsemi podanimi pripombami. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
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6. POROČILO O DELU ŽUPANA V ČASU MED DVEMA REDNIMA SEJAMA 
 
Župan poda poročilo o svojih aktivnosti v času od 18. do 19. redne seje. Informativno pa 
predstavi tudi vse večje projekte v teku. 
 
Franc Hamler želi razpravljati o predstavitvi poročila, vendar predsedujoči ne dovoli 
razprave, zato Hamler želi, da statutarno-pravna komisija v zvezi s tem pripravi mnenje.  
 
 

7. POROČILO PREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES V ČASU MED DVEMA 
REDNIMA SEJAMA 

 
Predsednik odbora za celostni razvoj občine Janez Tratnik pove, da je bila v mesecu marcu 
izvedena redna seja odbora, na kateri se je pregledal plan dela in zaključek investicije 
komunalne ureditve POC Gortina. 
 
Predsednica odbora za negospodarstvo Rozika Zinka Helbl Čuček pove, da je bila v tem času 
izvedena redna seja odbora, na kateri se je dala pobuda, da bi se na sejah OS obravnavala 
določena letna poročila javnih zavodov, in sicer po sklopih glede na področja dela. 
Analizirali so tudi delo odbora v preteklem proračunskem obdobju, pripravil pa se je tudi 
plan dela za letošnje leto. 
 
Predsednik odbora za stanovanjske zadeve Franc Hamler pove, da so na seji odbora 
obravnavali poročilo o opravljenih delih v času od zadnje seje, pripravili so tudi plan dela in 
pregledali prispele vloge najemnikov v zvezi z ureditvijo stanovanj. Pove tudi, da je bil v tem 
času izveden javni razpis za dodelitev stanovanj v najem, in sicer za eno in dvočlansko 
družino. 
 
Po predstavitvi poročil predsedujoči odredi odmor od 20.05 do 20.15 ure. 
 
 

8. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA 
OBMOČJU OBČINE MUTA (skrajšani postopek) 

 
Ksenija Ditinger predstavi predlog akta in razloge za njegov sprejem. Občina že ima sprejet 
akt o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka, 
ki predstavlja pravno podlago za obračun komunalnega prispevka, in sicer za priključitev na 
komunalno infrastrukturo, kot je vodovod, javne ceste, prostori za ravnanje z odpadki in 
javne površine. Ker se je v času, ko je bil ta akt sprejet (leta 2010) določena infrastruktura 
posodobila oz. je bila zgrajena na novo, je potrebno akt temu ustrezno prilagoditi. V akt ni 
vključena kanalizacija in čistilna naprava, saj je bila po uskladitvi z občinami, ki skupno 
nastopamo v projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Zg. Drava, 
sprejeta načelna odločitev, da se za to vrsto infrastrukture pripravi poseben akt, ki bo temeljil 
na skupnih merilih in stališčih za vse občine. Pove tudi, da je bila podrobnejša predstavitev 
akta opravljena na delovnem sestanku članov v mesecu marcu. 
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Sašo Pavlič natančneje predstavi investicije, ki so bile vključene v predlog akta in ki 
predstavljajo osnovo za obračun stroškov priključitve na tovrstno infrastrukturo. 
 
Mirko Vošner pove, da se ne more strinjati s pojasnitvijo, zakaj v predlog akta nista vključeni 
kanalizacija in čistilna naprava. Ljudem je potrebno čim prej predstaviti kakšni stroški bodo 
nastali tudi s to investicijo. Sicer se strinja s predlogom, vendar apelira, da se čim prej 
aktivira delovna skupina, ki bo pripravila akt, na podlagi katerega se bo pričeli obračunavati 
tudi stroški iz naslova kanalizacije in čistilne naprave. 
 
Rudolf Koležnik pove, da so med občani velika ugibanja, koliko bodo znašali stroški 
priključitve in tudi obratovanja kanalizacije in čistilne naprave. Predlaga, da se naredijo 
enostavne predstavitve po vaških odborih, da bodo ljudje o tem ustrezno informirani. 
 
Franc Hamler pove, da je potrebno že meseca junija imeti zadevo pripravljeno, da bo zrela za 
odločanje ter da se dejansko predstavi tudi na zborih občanov. Predlaga tudi, da se pripravi 
kronološki pregled celotne investicije. 
 
Sašo Pavlič pojasni, da je bil opravljen skupen sestanek vseh predstavnikov občin, ki 
sodelujejo v skupnem projektu.  Na sestanku je sodeloval tudi znani strokovnjak s tega 
področja, ki je ponudil pomoč pri pripravi akta.  
 
Janez Tratnik pove, da je potrebno čistilno napravo in celoten sistem potrebno čim prej 
spraviti v obratovanje, da se stanje na tem področju končno normalizira oz. ustrezno uredi. 
 
Rozika Zinka Helbl Čuček pove, da se že precej zamuja z informiranjem javnosti v zvezi s 
tem velikim projektom, ki bo pomenil tudi dodatne stroške za občane. 
 
Sklep št. 257: Občinski svet sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Muta, v 
predloženem besedilu.  
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

Sklep št. 258: Občinski svet sprejme odločitev, da se osnutek akta za izračun komunalnega 
prispevka za kanalizacijo in čistilno napravo pripravi do meseca junija 2013. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

9. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA 
OBMOČJE NASELJA SE 3 – OB POLJU ZG. MUTA (skrajšani postopek) 

 
Ksenija Ditinger predstavi predlog akta in razloge za njegov sprejem. Na območjih, kjer 
veljajo prostorski izvedbeni akti oz. OPPN-ji, je potrebno sprejeti posebne programe 
opremljanja stavbnih zemljišč. V naši občini je takšno območje, območje naselja SE 3 – ob 
polju, Zg. Muta, kjer se v mesecu maju prične izgradnja vseh vrst komunalne infrastrukture. 
Bistveno načelo oz. vodilo pri pripravi akta je bilo, da se obračun stroškov čim bolj približa 
strokom, ki nastajajo izven tega obračunskega območja. Tudi vsebina tega akta je bila 
podrobnejše prestavljena na delovnem sestanku članov v mesecu marcu. 
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Člani na predlog niso imeli pripomb. 
 

Sklep št. 259: Občinski svet sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje naselja SE 3 – ob polju 
Zg. Muta, v predloženem besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

10. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA 
OBČINE MUTA ZA LETO 2012 

 
Milena Urnaut predstavi predlog akta in navede tudi področja proračunske porabe, ki jih je 
nadzorni odbor vključil v svoj plan pregleda. Še enkrat tudi poudari, da je sprejem akta 
nujno potreben, da lahko prične s postopkom zadolževanja po veljavnem proračunu za 
letošnje leto. 
 
Župan poda mnenje, da je glede na podatke o realizaciji, moč sklepati, da je bil plan relativno 
dobro pripravljen in da ni nekih večjih odstopanj. 
 
Aleksander Ambrož postavi vprašanje v zvezi z ostankom sredstev na računu na dan 
31.12.2011 in 31.12.2012. Poda pa tudi tezo v zvezi z nestrinjanjem z izplačevanjem 
kilometrin podžupanu, saj imajo tudi ostali člani iz tega naslova stroške, vendar pa ne 
zahtevajo izplačil. 
 
Milena Urnaut poda ustrezno pojasnilo v zvezi s prenesenimi sredstvi v prihodnja 
proračunska obdobja in pojasni, da je bil podžupanu izplačan le del kilometrin, saj ta strošek 
v proračunu ni bil posebej planiran. 
 
Mirko Vošner pojasni, da je dobil izplačilo kilometrine zgolj za dvakratno pot na ministrstvo 
v Ljubljano, kot mu je to odredil župan. 
 
Sklep št. 260: Občinski svet sprejme predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine 
Muta za leto 2012, v predloženem besedilu. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

11. SPREJEM PREDHODNE ODLOČITVE O UVEDBI POSTOPKOV SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV 

 
Pri obravnavi te točke dnevnega reda je bila javnost izključena, zato se o tem piše poseben zapisnik, ki 
je priloga tega zapisnika. 
 
 

12. SPREJEM PREDHODNE ODLOČITVE O POVEČANJU PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA PROJEKT »OSKRBA S 
PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP« 
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Ksenija Ditinger pove, da je Občina Dravograd, ki je hkrati nosilna občina projekta Oskrba s 
pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, posredovala zahtevo za potrditev odločitve o 
zagotovitvi dodatnih proračunskih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije. Za Občino 
Muta predstavlja to strošek  slabih 15.000 EUR oz. 20,3% skupnih stroškov dodatnega dela. 
Stroški predstavljajo spremembo pri projektiranju, zaradi prestavljanja tras, vključevanja 
dodatnih vodovodnih sistemov, vključevanje telemetrije ipd. 
 
Mirko Vošner pove, da se ne strinja z načinom izvajanja naročila in potrjevanja dodatnega 
dela brez natančne analize njegove potrebe tako za posamezno občino kot za projekt kot 
celoto. Želi tudi pojasnilo, kaj je koordinator naredil za obljubljeno 50% sofinanciranje 
izdelave projektne dokumentacije. 
 
Župan pove, da je bilo že večkrat povedano, da naj bi se zagotovilo sofinanciranje projektne 
dokumentacije v deležu 50%, vendar kaj več na tem ni bilo narejenega. Podobno je bilo že pri 
projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave –Zg. Drava, o čemer teče celo 
sodni postopek. Župani občin, ki sodelujejo v skupnem projektu, so se dogovorili, da se 
projektiranje ne bo naročilo, dokler se ne zagotovi sofinanciranje s strani države in EU, 
ampak žal je zadeva šla čez to, sedaj pa smo na mizo dobili še breme zagotavljanja stroškov 
dodatnega dela. V tem trenutku je potrebno dati Občini Dravograd apel, da čim prej priskrbi 
zagotovilo za sofinanciranje. Mnenja je, da Občina Muta in večina drugih občin, ki sodelujejo 
v skupnem projektu, v tem trenutku ni finančno sposobnih za izvedbo tega velikega 
projekta, zato predlaga, da bi bilo bolje, da se k projektu pristopi v novi finančni perspektivi 
2014-2020. 
 
Rudolf Koležnik pove, da je projekt vreden kar 33 mio EUR, vključuje pa pretežno primarne 
vode, za sekundarne pa bo spet občina morala poskrbeti sama. Predlaga, da v projektu 
sodelujemo zgolj toliko, da bodo na Muti vključeni le nujne zadeve. Če pa so ta dodatna dela 
projektiranja stvar projektantske nestrokovnosti, morajo le-te prevzeti v svoje breme. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
 
Sklep št. 261: Občinski svet sprejme odločitev, da se pripravi natančno pojasnilo glede 
dodatnega dela v zvezi s projektno dokumentacijo za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju 
Drave – 3. sklop, in sicer v smislu natančne navedbe potreb in obsega dela za Občino Muta 
ter za projekt kot celoto. O zadevi bo odločal občinski svet na naslednji seji. 
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 

13. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV 
 
Franc Hamler poda naslednje pobude: 

- JKP Radlje ob Dravi d.o.o. naj poda pisno informacijo o možnosti širitve pokopališča 
Muta – Vuzenica; 

- organizirati razdeljevanje brezplačnih toplih obrokov (za starejše občane); 
- čim prej organizirati čistilno akcijo; 
- za delavce Boxmarka zagotoviti izredne enkratne pomoči; 
- zaposleni v občinski upravi naj vodijo evidenco opravljenega dela; 
- župan naj poda odgovor, zakaj ne želi uvesti standarda kakovosti poslovanja ISO 

9001; 
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- župan naj organizira srečanje z gospodarstveniki. 
 
Aleksander Ambrož predlaga, da je termin naslednje seje OS dne 16.5.2013. 
 
Rudolf Koležnik poda naslednja vprašanja in pobude: 

- čim prej izvesti investicijo dokončanja komunalne infrastrukture POC Gortine; 
- čim prej izvesti gradnjo OŠO na območjih, kjer tekom leta ne bo mogoče, zaradi 

povzročanja škode na kmetijskih površinah; 
- zanima ga, zakaj ni bil imenovan v komisijo za razdelitev sredstev za izvajanje 

dejavnosti raznih društev. 
 
Janez Tratnik poda naslednje vprašanje: 

- za katere večstanovanjske stavbe in od kdaj izvaja občina dejavnost upravljanja stavb; 
 
Milan Stramec poda naslednje vprašanje: 

- kakšen je odgovor na sklep št. 193 (poročilo o najemninah za mrliško vežico in 
poročilo o dejansko opravljenih urah pokopališke in pogrebne dejavnosti); 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Ksenija DITINGER 
 

Predsedujoči: 
Vladimir TOPLER, podžupan 

 
 
 
 

 
 
 
Priloga: 

- zapisnik 11. točke (nejavno) 
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OBČINA MUTA 

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinska uprava 
Številka:03221-0005/2013 
Datum:10.5.2013 
 
 
 
OBČINSKI SVET 

 
 
 
 
ZADEVA: Poročilo o realizaciji sklepov in odločitev z 19. redne seje občinskega sveta 

 

 

 

1. Sklep št. 254 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za naselje SE3 – ob polju, Zg. Muta v Občini Muta je bil posredovan v objavo v MUV in bo 
objavljen v št. 9, predvidoma dne 15.5.2013. 
 

2. Sklep št. 255 
 
Sklep o cenah izvajanja GJS oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne komunalne 
vode je bil posredovan izvajalcu Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi d.o.o. 
 
 

3. Obrazložitev nezakonitosti sprejetega amandmaja (sklep št. 245, 18. redna seja OS) 
 
Nezakonitost prvotno sprejete odločitve o znižanju proračunske postavke za plače 
zaposlenih se utemeljuje z dejstvom, da so v postavki zajeta predvidena izplačila, ki 
pripadajo zaposlenim v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in v skladu z 
zakonom za uravnoteženje javnih financ. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje 
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. 
Glede na dejstvo, da se ne načrtujejo spremembe, je potrebno zagotoviti sredstva za plačila 
dejansko zaposlenim delavcem. Res je, da so se v zadnjem času precej širile vesti o 
zniževanju plač, kot tudi zniževanju skupne mase plač za zaposlene javne uslužbence, 
vendar več od tega se ni zgodilo. Tako sta bila v trenutku sprejemanja edina relevantna 
pravna podlaga za planiranje sredstev za plače zakon o sistemu plač v javnem sektorju in 
zakon za uravnoteženje javnih financ za dejansko zaposlene, ki so v delovnem razmerju za 
nedoločen čas in za katere se glede na potrebe dela ne planirajo spremembe. Vsakršno 
drugačno planiranje bi pomenilo poseganje v pridobljene pravice zaposlenih delavcev in 
kršitev delovnopravne zakonodaje. 
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4. Sklep št. 257 

 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Muta je bil posredovan v objavo v MUV in bo objavljen v št. 9, 
predvidoma dne 15.5.2013. 
 
 

5. Sklep št. 258 
 
S strani Evropskega pravnega centra smo prejeli ponudbo za izdelavo programa opremljanja 
stavbnih zemljišč, z izdelavo osnutka akta, ki bi temeljil na skupnih izhodiščih vseh občin, ki 
sodelujejo v projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Zg. Drava in 
znaša za našo občino 14.640,00 EUR. Priprava akta se planira v roku treh do petih mesecev. 
 
 

6. Sklep št. 259 
 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje naselja SE3 – ob polju, Zg. Muta je bil posredovan v objavo v MUV in 
bo objavljen v št. 9, predvidoma dne 15.5.2013. 
 

7. Sklep št. 260 
 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Muta za leto 2012 je bil posredovan v objavo v 
MUV in bo objavljen v št. 9, predvidoma dne 15.5.2013. 
 

8. Sklep št. 261 
 
Vsebina odločitve po sklepu št. 261 je bila posredovana nosilni občini projekta, tj. Občini 
Dravograd, o odgovoru bo dano poročilo na naslednji seji OS. 
 

9. Sklep št. 262 
 
Sklep o razveljavitvi Obvezne razlage 2., 8., 9. in 11. člena Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za naselje Muta v Občini Muta  (MUV, št. 9/12) je bil posredovan v objavo v MUV in 
bo objavljen v št. 9, predvidoma dne 15.5.2013. 
 

10. Sklep št. 263 
 
Za namen uvedbe postopkov sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev je v 
mesecu maju sklican sestanek s potencialnimi pripravljavci aktov.  
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11. Pisna informacija JKP d.o.o. glede možnosti širitve pokopališča Muta - Vuzenica 
 
 
V zvezi s vprašanjem o možnosti širitve prostora za grobna polja na pokopališču Muta-
Vuzenica so bile že v začetku leta 2013  skupaj z lastnikoma izvedene naslednje aktivnosti: 

a.) Glede na razpoložljiv preostali prostor na obstoječih grobnih poljih je ugotovljeno, da 
je prostih še cca 20 grobnih polj. S tem se grobni prostor na zahodnem delu 
zaključuje. Pri tem je potrebno zaključiti investicijo ozvočenja in talne razsvetljave, 
kot je to na preostalih prostorih in izvesti tlakovanje pohodnih poti. 

b.) V preverjanju je možnost uporabe dela obstoječih zelenih površin znotraj obstoječega 
pokopališkega prostora, s čemer bi lahko zagotovili nadaljnjih dodatnih cca 50 
grobnih polj.  

c.) V teku so priprave na dokončanje južnega krila žarnega zidu, kjer je potrebno 
vgraditi še žarne niše, urediti končno obdelavo z naravnim kamnom in tlakovati 
prostor pred žarnim zidom 

d.) Nadaljnje aktivnosti bodo potekale v izvedbi širitve območja pokopališča na 
rezerviranem zemljišču na zahodnem delu. 

 
Na osnovi ugotovljenih potreb oz. zahtev in po ovrednotenju posameznih faz bo skupaj s 
lastniki sprejeta odločitev o prioriteti izvajanja. 
 
        Erik Mravljak- direktor JKP Radlje 
 

12. (Ne)uvedba standarda kakovosti poslovanja ISO 9001 
Poslovanje po sistemu kakovosti ISO 9001 mi je kot županu dobro poznano iz preteklega 
službovanja v gospodarski družbi. Menim, da so tovrstni sistemi poslovanja nujno potrebni 
v zasebnem sektorju in dosti manj v javnem sektorju. Javni sektor je izredno dobro regularno 
podkovan z zakonodajo na državni ravni, specifično pa še z lastnimi predpisi na občinski 
ravni, zaradi česar kot odgovorna oseba poslovanja občine menim, da uvajanje tovrstnega 
sistema, ob upoštevanju navedene pozitivne zakonodaje, zaenkrat še ni nujno potrebno. 
 
 

13. Neimenovanje v komisijo za vodenje postopka razdelitve sredstev za razna društva 
(Rudolf Koležnik) 

 
Župan občine Muta je imenoval člane komisije na podlagi 7. člena Pravilnika o 
sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Muta (MUV, št. 7/10 in 5/13), 
kjer je navedeno, da postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo imenuje župan  
izmed članov pristojnega delovnega telesa občinskega sveta in izmed zaposlenimi javnimi 
uslužbenci občinske uprave. 
Komisija se za vsak javni razpis vsako posamezno leto imenuje na novo. V komisijo so tako 
bili imenovani: 2 člana pristojnega delovnega telesa, tj. Odbora za negospodarstvo in 1 javni 
uslužbenec, kar je v skladu s pravilnikom. 
 

 
14. Občina kot upravnik večstanovanjskih stavb. 
 

Občina Muta oz. proračunski stanovanjski sklad je upravljavec neprofitnih stanovanj v lasti 
Občine Muta. Podpisane so tudi pogodbe, na podlagi katerih je občina upravnik 
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večstanovanjske stavbe na naslovu Glavni trg 18, v postopku dogovarjanja pa opravljanje 
nalog upravnika za večstanovanjske stavbe na naslovih: Glavni trg 30, 32 in 34. 

 
15. Poročilo o pobranih najemninah za mrliško vežico in opravljenih urah GJS 

pokopališke in pogrebne dejavnosti 
 
JKP Radlje ob Dravi je dne 29.4.2013 podalo naslednji odgovor: 

 

 
 
 
 
Zapisali: 
Boris KRALJ 
Ksenija DITINGER 
Sašo Pavlič 
Angelca Mrak 

ŽUPAN 
Boris KRALJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                              

              
OBČINA MUTA 

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

Občinski svet 
Številka:03224-0002/2013-2 
Datum:22.5.2013 
 
 

Z A P I S N I K 
6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Muta z dne 20. maj 2013 

 
 
 
Na podlagi 23a. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12-uradno 
prečiščeno besedilo) je župan dne 16.5.2013 sklical dopisno sejo, ki je trajala do 20.5.2013 do 
9. ure.  
 
Glasovanje je potekalo preko elektronske pošte na naslov obcina.muta@muta.si. 
 
 
Člani, ki so glasovali: / 
 
Člani, ki niso glasovali:  Bojan Miklavc, Aleksander Ambrož, Rozika Zinka Helbl Čuček, Mirko 
Vošner, Milan Stramec, Rudolf Koležnik, Janez Tratnik, Darko Sahornik, Vladimir Topler, Tadej 
Šrajner, Franc Hamler 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Sprejem predhodne odločitve o povečanju proračunskih sredstev za projektno 
dokumentacijo za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop 

___________________________________ 
 
 
Občina Dravograd je kot nosilna občina projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. 
sklop posredovala zahtevo za sprejem oz. potrditev odločitve o zagotovitvi dodatnih 
proračunskih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije. Ker gre za povečanje več kot 
10% pogodbene vrednosti, je potrebno predhodno soglasje posameznih OS. 
 
 
Sklep št.264: Občinski svet Občine Muta sprejme odločitev, da se v proračunu Občine Muta 
zagotovijo dodatna sredstva (14.735,11 EUR z DDV) za spremembe projektne dokumentacije 
PGD in PZI za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«. 
Glasovanje: ZA:0, PROTI:0, NE GLASUJE:13 – sklep ni sprejet 
 



 
 

 

                              

Iz prejetih komentarjev članov v zvezi z dopisno sejo je razvidno, da nihče od članov ni 
glasoval za sklep ter da nekateri člani podpirajo oz. dajejo pobudo za obravnavo zadeve na 
izredni seji. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Ksenija DITINGER 
 
                                                                                                                            Predsedujoči: 
                                                                                                                                ŽUPAN 
                                                                                                                            Boris KRALJ 
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OBČINSKI SVET 
 

Številka:03223-0001/2013 
Datum:27.5.2013 
 

Z A P I S N I K 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Muta z dne 23. maj 2013 

 
 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Muta, s pričetkom ob 18. uri. Seja je posneta na DVD z 
oznako 0322-2/12-9, sejo je vodil podžupan Vladimir Topler. 
 
PRISOTNOST 

Prisotni člani in župan:                                              
Boris Kralj (župan) 
Aleksander Ambrož, Franc Hamler ml., Rozika Zinka Helbl Čuček, Rudolf Koležnik, Bojan Miklavc, 
Milan Stramec, Vladimir Topler, Janez Tratnik, Mirko Vošner  
 
Odsotni člani: 
Darko Sahornik, Tadej Šrajner 
 
Prisotni ostali vabljeni: 
Marko Verčnik (predstavnik Občine Dravograd), Stanka Špegelj in Lučka Čampa (predstavnici 
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.), Ksenija Ditinger (direktorica občinske uprave), Nataša 
Jevšnikar (višja referentka za okolje in prostor), Miro Mohorko (OO N.Si Muta), Bogdan Ribič (OO 
SDS Muta), Jurij Berložnik (Večer), snemalec BKTV 
 
 
 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Franc Hamler 
ugotovi, da je prisotnih devet članov ter da je občinski svet sklepčen in lahko veljavno 
odloča.  
 
 
 

2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 

Predsedujoči podžupan pove, da je zaradi nujnosti odločanja, župan na predlog nekaterih 
članov sklical izredno sejo, s predlaganim dnevnim redom.  
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Mirko Vošner pove, da je soodgovoren za sklic te izredne seje, na kateri naj bi se obravnavali 
dve ključni zadevi, in sicer v zvezi s projektom vodooskrbe in v zvezi s podelitvijo občinskih 
priznanj. Ker pa je o slednji zadevi predhodno že odločala KMVVI, katere predsednik je po 
mnenju večine članov nepravilno in nestrokovno vodil postopek odločanja, vlagajo trije člani 
– Aleksander Ambrož, Rudolf Koležnik in Mirko Vonšner predlog za razrešitev Franca 
Hamlerja s funkcije predsednika in člana KMVVI, na podlagi česar podajajo predlog za 
razrešitev dnevnega reda seje. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji 
 
 

Sklep št. 265:* Občinski svet sprejme odločitev, da se predlagani dnevni red razširi z 
dodatno točko »Sprejem predloga razrešitve predsednika oz. člana KMVVI«.  
Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:7, PROTI:0, NE GLASUJE: 2 – sklep je sprejet 
_________ 
*-številčenje sklepov se nadaljuje glede na zaključeno število sklepov predhodne 6. dopisne seje OS 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Sprejem predhodne odločitve o povečanju proračunskih sredstev za projektno 

dokumentacijo za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop« 
4. Mandatne zadeve – sprejem predloga razrešitve predsednika oz. člana KMVVI 
5. Mandatne zadeve – podelitev občinskih priznanj  
 

Sklep št. 266: Občinski svet sprejme predlagani dnevni red. 
Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:8, PROTI:0, NE GLASUJE: 1 – sklep je sprejet 
 
 
 

3. SPREJEM PREDHODNE ODLOČITVE O POVEČANJU PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV ZA PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA PROJEKT »OSKRBA S 
PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP« 

 
Predstavnik Občine Dravograd g. Marko Verčnik na kratko povzame stanje na projektu. 
Pove, da je bila s strani projektnega podjetja Komunalno podjetje Velenje d.o.o. predana 
projektna dokumentacija (PGD), da pa so se tekom izdelave projektne dokumentacije 
pojavile potrebe po določenih spremembah glede na idejni projekt, kar pa zahteva dodatna 
dela. Po delitvenem ključu je Občina Muta soudeležena z 20,34% prispevkom, kar bi znašalo 
14.735,11 EUR z DDV, če pa upoštevamo predvideno 85% sofinanciranje iz Kohezijskega 
sklada, pa bi delež občine znašal zgolj 4.297,74 EUR. 
 
Mirko Vošner pove, da je celoten projekt ocenjen na 44 mio EUR in kljub napovedanemu 
85% sofinanciranju za občine pomeni velik zalogaj. V Občini Muta je kar 29 vodnih virov, ki 
naj bi po podatkih primorali zgolj 8,4 l/s. V hribovitih delih je dovolj vode, le pravilno bi jo 
bilo potrebno regulirati, ne pa da se predvidevajo gromozanska črpanja. Pove, da ima 
zadržek do tako rigoroznega projekta, vendar pa ne bo nasprotoval mnenju večine članov 
OS. 
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Predstavnica KP Velenje d.o.o. ga. Stanka Špegelj pove, da glede idejnih projektov ne more 
dajati mnenja, saj jih je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o. Delo, ki ga je njihovo podjetje 
dobilo na javnem razpisu, je obsegalo projektiranje na osnovi že potrjenih idejnih projektih. 
Pri sami obdelavi pa so se izkazale določene pomanjkljivosti, za katere so morali predlagati 
drugačne rešitve, kar pa pomeni dodatno delo. 
 
Župan pove, da je projekt zastavljen preveč megalomansko. Najprej je bil ta projekt 
zastavljen ločeno po posameznih občinah, nato pa so bile dane zahteve EU, da se izdela 
skupen projekt, kar pa se kaže kot nenajcenejša rešitev. Pohvali delo projektantov in daje 
pobudo članom, da podprejo dokončanje izdelave projekta. Pove, da je ministrstvo sicer dalo 
obljubo o sofinanciranju projektne dokumentacije, vendar kaj več od obljube do danes še ni 
bilo. Občina Muta je v letu 2012 in 2013 za projektno dokumentacijo že namenila cca. 105.000 
EUR, zato je nujno, da se projekt čim prej zaključi. 
 
Bojan Miklavc pove, da podpira odločitev o dokončanju izdelave projekta, saj je bila v 
lanskem letu o tem sprejeta odločitev in če so projektanti korektno opravili svoje delo, si za 
to zaslužijo pošteno plačilo. 
 
Aleksander Ambrož podpira smiselnost dokončanja projektiranja, zanima pa ga, kakšne so 
posledice morebitne nasprotne odločitve. 
 
Marko Verčnik pojasni, da bo izvedba tega projekta trajala vsaj tri leta. Trenutno je odprt 
javni razpis za izbor izvajalca, nato naj bi ministrstvo izdalo odločbo o sofinanciranju, šele 
nato se bo pričela dejanska izvedba. Glede vodnih virov pove, da obe vrtini Abrasiv po 
hidravličnem poročila izkazujeta izdatnost 12,4 l/s. Meni, da bo delež Občine Muta po 
odločbi o sofinanciranju nižji, kot je glede na trenutni delitveni ključ. 
 
Predsedujoči pove, da je Občina Muta trenutno potrdila samo izdelavo projektne 
dokumentacije, ne pa tudi, da se že izbira izvajalec. Pred tem bi bilo potrebno pridobiti 
odločbo o sofinanciranju. Problem vidi tudi ob morebitnem odstopu katere od občin, ki 
sodelujejo v projektu. 
 
Marko Verčnik pove, da je ministrstvo ugotovilo, da ne bodo počrpana vsa kohezijska 
sredstva v perspektivi 2007-2013, zato je podalo poziv, da se čim prej izvedejo razpisi za 
izvajalca, brez obveze po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi tega, da se pridobijo realne 
vrednosti projektov. 
 
Rudolf Koležnik pohvali delo projektantov, ki v občini sodelujejo že na drugem projektu. 
Izrazi pa zaskrbljenost v zvezi z dejansko zmožnostjo izvedbe projekta. 
 
Milan Stramec sprašuje, kdo je sodeloval pri izdelavi idejnega projekta, ki se je sedaj izkazal 
za precej pomanjkljivega. 
 
Nataša Jevšnikar pojasni, da so bili vsi predhodni dokumenti predstavljeni in sprejeti na 
sejah OS in to že od leta 2006 dalje. Sama na tem projektu sodeluje od leta 2010. 
 
Janez Tratnik sprašuje, koliko te spremembe projektne dokumentacije vplivajo na podražitev 
samega projekta. 
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Stanka Špegelj pojasni, da te spremembe za projekt pomenijo racionalizacijo oz. nekoliko 
pocenitev, saj se trasa skrajšuje za cca. 800 m. 
 
Franc Hamler pove, da mediji napačno zapisujejo določene odločitve OS, oz. da jim niso 
dane točne informacije, zato naj bodo v prihodnje previdnejši. Prav tako ne razume različna 
stališča, ki sta jih podala župan in podžupan, sicer pa sam ocenjuje, da zadeva ni tako nujna, 
da bi se morala obravnavati na izredni seji. Sprašuje, kdo je odgovoren za potrebe teh 
sprememb in predlaga, da se na eni od prihodnjih sej vsebina projekta celovito predstavi. 
 
Mirko Vošner poda repliko v smislu, da je voda nujno potrebna in da se pri sami izdelavi 
projekta pojavljajo resna vprašanja, vendar na neprave naslovnike. Na zadnji redni seji je bila 
dana zahteva, da se pridobijo pojasnila od tistih, ki so izdelali idejni projekt, ne pa od teh, ki 
rešujejo njihovo nestrokovnost. Gre za zelo velik projekt, ki pa ne rešuje vseh problemov, saj 
vanj niso vključeni sekundarni vodi. Predstavnika Občine Dravograd g. Marka Verčnika 
sprašuje, ali drži, da je podjetje Daro d.o.o. koordinator projekta za Občine Dravograd, 
Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica, za Občino Muta pa je to  on sam.  
 
G. Verčnik zanika trditev o koordinatorstvu. 
 
Rozika Zinka Helbl Čuček pove, da se o vsem odloča naknadno, zato predlaga, da se izvede 
celovita vsebinska predstavitev projekta vse člane OS. 
 

 
Sklep št. 267: Občinski svet sprejme odločitev, da se v proračunu Občine Muta zagotovijo 
dodatna sredstva v višini 14.735,11 EUR z DDV za izdelavo sprememb projektne 
dokumentacije PGD in PZI za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«.  
Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:7, PROTI:0, NE GLASUJE: 2 – sklep je sprejet 
 

 
Sklep št. 268: Občinski svet sprejme odločitev, da se izvede celovita vsebinska predstavitev 
projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop ter da bo odločanje o izvedbi 
projekta steklo po prejemu odločbe o sofinanciranju. 
Glasovanje: prisotnih 9 članov, ZA:9, PROTI:0, NE GLASUJE: 0 – sklep je sprejet 
 
 
 

4. MANDATNE ZADEVE – RAZREŠITEV PREDSEDNIKA OZ. ČLANA KOMISIJE ZA 
MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
Zaradi narave obravnave zadev pod tč. 4 in 5, predsedujoči predlaga, da se javnost izključi. 
 

 
Sklep št. 269: Občinski svet sprejme odločitev, da se obravnava 4. in 5. točke dnevnega reda 
za javnost izključi.  
Glasovanje: prisotnih 8 članov, ZA:6, PROTI:0, NE GLASUJE: 2 – sklep je sprejet 
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Op. po sprejemu sklepa št. 269 so v nadaljevanju seje prisotni zgolj člani, župan in direktorica 
občinske uprave ter pooblaščeni snemalec. O točki 4 in 5 se piše poseben zapisnik, ki je priloga tega 
zapisnika. 
 
Zapisala: 
Ksenija DITINGER 
                                                                                                                           Predsedujoči: 
                                                                                                              Vladimir TOPLER, podžupan 
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OBČINSKA UPRAVA 

Številka:03221-0006/2013 

Datum:31.5.2013 

 

Občinski svet 

 

  

SEJA OS: 
 

 20. redna seja 

TOČKA DN. REDA: 
 

6.   

ZADEVA:  Obravnava letnih poslovnih poročil (2012): 
- Organ skupne občinske uprave Koroške (OSOU) 
- Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 
- Osnovna šola Muta 

 

 
PREDLAGATELJ: 
 
POROČEVALEC: 
 
 
 
 
PREDLOGI SKLEPOV: 
 
 
 
PRILOGE: 

 
 Župan  
 

- Mag. Lidija Požgan (OSOUK) 
- Lidija Golob (ZD) 
- Anita Ambrož (OŠ Muta) 

 
  
/ 
 
 
 

- Letna poročila (že posredovano po e- mailu - april, maj 
2013) 
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Ž U P A N 
Številka:03221-0006/2013-3 
Datum:3.6.2013 

 
OBČINSKI SVET 

 
  

SEJA OS: 
 

 20. redna seja 

TOČKA DN. REDA: 
 

7.   

ZADEVA:  Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Muta (skrajšani postopek) 

 
PREDLAGATELJ: 
 
POROČEVALEC: 
 
 
PRISTOJNO DELOVNO 
TELO: 
 
PREDLOGI SKLEPOV: 
 
 
 
 
PRILOGE: 

   
 Župan  

 
Predsednik statutarno-pravne komisije  
Direktorica občinske uprave 
 
 

Statutarno pravna komisija 
 

Občinski svet Občine Muta sprejme predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta, v predloženem 
besedilu.  

 
- Sestava pravnega akta 
- Predlog akta  
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OBČINSKA UPRAVA 
 
Sestava predloga pravnega akta: 
 

1. NASLOV: 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Muta 
 

2. UVOD 
 
2.1. Pravna podlaga 
Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta je 45. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09 (64/09-popr., 65/09-popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, v nadaljevanju: 
ZOFVI), 55. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-
2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13-odl. US) ter 13. in 15. člen Statuta Občine Muta (MUV, št. 
15/12 – uradno prečiščeno besedilo).  
 
2.2. Ocena stanja 
Javni zavod OŠ Muta izvaja svojo dejavnost v treh dislociranih enotah, in sicer kot matična 
OŠ (Šolska ulica 6), kot vzgojno varstvena enota (Gortinska cesta 5 in Kovaška ulica 6) in kot 
enota s prilagojenim programom (Gasilska ulica 3). 
 
2.3. Razlogi za sprejem akta 
V postopku vpisa v razvid šole za izvajanje vzgojnega programa produkcijske šole je 
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotovilo, da ustanovitveni akt ni v skladu s 
45. členom ZOFVI in v skladu s Pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, 
javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje in mladostnikov s posebnimi 
potrebami in javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05, v nadaljevanju: 
pravilnik). Neskladje se nanaša na določbo odloka, ki navaja, da v sestavi OŠ Muta deluje 
Enota s prilagojenim programom. ZOFVI oz. pravilnik izrecno navajata, da se v javni šoli 
lahko organizira podružnica šole za izvajanje vzgojnega, prilagojenega izobraževalnega 
programa oz. posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami, in sicer če je zagotovljen vpis vsaj za 4 oddelke učencev oz., da se pri 
OŠ organizira oddelek, če na določenem območju ni pogojev za organizacijo podružnice. 
 
Trenutno se  prilagojen izobraževalni program izvaja v štirih oddelkih in tako zadostuje 
pogojem za ustanovitev podružnice šole, zato je temu ustrezno na predlog javnega zavoda 
pripravljena tudi sprememba ustanovitvenega akta. 



 
 

 

                              

Druge spremembe se nanašajo na manjše uskladitve z Zakonom za uravnoteženje javnih 
financ in s Statutom Občine Muta. 
 
 
2.4. Finančna ocena 
 
Sprejem prelaganega akta ne vpliva na spremembo zagotovljenih proračunskih sredstev, 
razen v delu, ki je vezan na stroške objave akta v uradnem glasilu občine. 
 

3. BESEDILO ČLENOV 
 
V prilogi. 
 
 
 
Pripravila: 
Ksenija DITINGER,                                                                                     ŽUPAN 
direktorica občinske uprave                                                                  Boris KRALJ 
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Na podlagi 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09-popr., 65/09-popr.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-
ZPCP-2D) in 55. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 96/12-ZPIZ-2, 
10412-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno 
prečiščeno besedilo) je občinski svet Občine Muta na ___ seji dne ____ sprejel 
 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ 

Muta 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta (MUV, št. 7/08 – uradno 
prečiščeno besedilo, 30/09,  4/10 – v nadaljevanju: odlok) se v celotnem besedilu akta besedna zveza 
»vzgojno varstvena enota« nadomesti z besedo »vrtec« ter besedna zveza »Vzgojno varstvena enota 
Muta« se nadomesti z besedno zvezo »Vrtec pri OŠ Muta«.  
 
Prav tako se v celotnem besedilu odloka besedna zveza »osnovna šola (OŠ) Muta, enota s prilagojenim 
programom« nadomesti z besedno zvezo »podružnica osnovne šole (OŠ) Muta«.  
 
 

2. člen 
 
Peti odstavek  2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(5) Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli  ali vrtcu, 
oziroma ukine obstoječe, če so za to podani zakonski razlogi in pogoji.« 
 
 

3. člen 
 
V poglavju II. se spremeni podnaslov pod točko 2 tako, da se glasi »Žig zavoda«. 
 
V 6. in 7. členu odloka se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«. 
 
 

4. člen 
 
V tretjem odstavku 16. člena odloka se črta besedilo »katerih mandat je vezan na mandat občinskega sveta.« 
 
V osmem odstavku 16. člena odloka se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«. 



 
 

 

                              

5. člen 
 
V drugem odstavku 26. člena odloka se število »60« nadomesti s številom »8«. 
 
 

6. člen 
 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 

Občina Muta 
Boris KRALJ 

župan 
 
 

 



 
 

 

                              

              

OBČINA MUTA 
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Ž U P A N 

Številka:03221-0006/2013 

Datum:5.6.2013 

OBČINSKI SVET 

 
SEJA OS: 
 

  
 20. redna seja 

TOČKA DN. REDA: 
 

 8.   

ZADEVA:  Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2013 – skrajšani 
postopek 
 

 
PREDLAGATELJ: 
 
POROČEVALEC: 
 
PRISTOJNO DELOVNO 
TELO: 
 
PREDLOGI SKLEPOV: 
 
 
 
 
PRILOGE: 

   
 Župan  

 
 Finančnik VII/1 

 
 

 / 
 
Občinski svet Občine Muta sprejme predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Muta za leto 2013, v predloženem besedilu. 

 
 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Muta za leto 2013 

- Obrazložitev (splošni in posebni del)  
- Sestava pravnega akta 

 

  

  
 
 
 

 



 
 

 

                              

              

OBČINA MUTA 
Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  

http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

OBČINSKA UPRAVA 
 
Sestava predloga pravnega akta: 
 

1. NASLOV: 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2013 
 

2. UVOD 
 
2.1. Pravna podlaga 
Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Muta za leto 2011 je 96. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 
15/12 – uradno prečiščeno besedilo)  in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – 
uradno prečiščeno besedilo). 
 
2.2. Ocena stanja 
Občinski svet občine Muta je na svoji 18. redni seji dne 28.2.2013 sprejel Odlok o proračunu 
Občine Muta za leto 2013 (MUV, št. 5/13). Rebalans proračuna se v skladu s 96. členom 
Poslovnika občinskega sveta sprejema po skrajšanem postopku. 
 
2.3. Razlogi za sprejem akta 
Zaradi pojava določenih odstopanj, ki so nastala v teku izvrševanja proračuna, tako na 
prihodkovni kot na odhodkovni strani, je potrebno sprejeti rebalans proračuna in temu 
primerno prerazporediti proračunska sredstva.  
 
2.4. Finančna ocena 
 
V prilogi. 
 

3. BESEDILO ČLENOV 
 
V prilogi. 
 

4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 
 
V posebnem delu z obrazložitvijo. 
 
Pripravila: 
Ksenija DITINGER,                                                                                     ŽUPAN 
direktorica občinske uprave                                                                  Boris KRALJ 
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