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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: 03221-0001/2019 

Datum: 13. 2. 2019 

 

V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

24/13, 18/16) se sestavi 

 

 

Z A P I S N I K 

 

3. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 6. februar 2019 
 

Kraj: knjižnica OŠ Muta, Šolska ul. 6, Muta 

Čas: 6. 2. 2019 od 17.00 do 21.15 ure 

Prisotnost: 

                             ČLANI OS:                                       OSTALI: 

- Ambrož Aleksander - Mirko Vošner, župan 

- Babič Nejc - Ksenija Ditinger, direktorica OU 

- Hamler Franc  

- Kaspar Bojan  

- Kolč Damjan - Marijana Cigala, županja Občine Dravograd 

- Kvasnik Tone - Marko Verčnik, Občina Dravograd 

- Mazgan Martin  

- Panzi Jože - Tine Harnik, OSOU Koroška 

- Stramec Milan  

- Topler Vladimir  

- Urh Miha - Mediji (BKTV, Koroška TV) 

  

 

 

Seja je posneta na DVD ŠT. 0322-0001/2018-3. 

 

 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA 

SVETA 

 

Predsedujoči župan poda informacijo o navzočnosti članov OS. Ob pričetku seje je prisotnih 10 članov, 

manjkajoči član Vladimir Topler se je seji pridružil ob 17.05 uri. OS sklepčen in lahko veljavno odloča. 

 

 

 

 

http://www.muta.si/
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2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

Župan predlaga naslednji 
 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 3. 1. 2019 

4. Mandatne zadeve (nejavno) 

5. Sprejem predloga Odloka o Proračunu Občine Muta za leto 2019 (druga obravnava) 

6. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Muta 

7. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Muta 

8. Sprejem investicijskega programa za projekt Infrastrukturna ureditev in dograditev 

Industrijske cone Muta 

9. Sprejem predloga Sklepa o financiranju političnih strank v mandatu 2018 -2022 

10. Sprejem predloga Letnega programa športa v občini Muta za leto 2019 

11. Predstavitev stanja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop 

12. Vprašanja in pobude članov 

 

Župan tudi predlaga, da se tekom seje dnevni red prilagaja, glede na prihod poročevalcev k 8. in 11. 

točki. 

 

SKLEP št. 17*: OS sprejme in potrdi predlagani dnevni red. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet 

 

*nadaljevanje številčenja sklepov po 2. redni seji OS. 

 

 

3. PREDSTAVITEV STANJA PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU 

DRAVE – 3. SKLOP 

 

Župan uvodoma predstavi osnovne zahteve Občine Muta v zvezi z optimizacijo projekta, ki se pretežno 

nanaša na vključitev gravitacijskih vodnih virov v sam vodovodni sistem. Pojasni tudi vse aktivnosti, 

ki sta jih Občina Muta in Občina Dravograd v zvezi s tem izvedli. 

 

Županja Občine Dravograd ga. Marijana CIGALA, kot predstavnica vodilne občine projekta, 

pojasni vso zgodovino projekta, ki se je pričela že v letu 2005 s podpisom pisma o nameri med 

sodelujočimi občinami. Analiza takratnega stanja je pokazala, da je imela Občina Muta od skupno 26 

vodnih virov, zgolj 6 ustreznih vodnih virov. V nadaljevanju predstavi tudi trenutno stanje na projektu, 

ki je v zaključni fazi. Doda še, da Ministrstvo za okolje ne podpira bistvenih sprememb na projektu, 

zaradi česar je tudi izdalo odklonilno mnenje za predlagane spremembe v Občini Muta. Na zadnjem 

sestanku s predstavniki ministrstva je bilo jasno povedano, da naj se projekt zaključi v prvotnih okvirih, 

za predlagane spremembe pa naj se najdejo alternativni viri sofinanciranja. 

 

Koordinator in vodja projekta mag. Marko VERČNIK pojasni, da je projekt trenutno realiziran 

na 90% ter da se rok dokončanja glasi na 30. 4. 2019, kar pomeni, da ga ne bo mogoče v celoti izvesti, 

zato bo potrebno zaprosilo za dokončanje. Na območju občine Muta po osnovnem projektu manjka še 

izgradnja cevovoda Verber Sv. Primož nad Muto. V predlog aneksa št. 3 h gradbeni pogodbi pa se bo 

vključil tudi slovenski del cevovoda Mlake, za katerega pa ni najbolj realno, da ga bo MOP potrdil. 
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Martin MAZGAN poda vprašanje, kakšna bo končna cena vode, in sicer koliko bo stala voda iz 

gravitacijskih virov in kolikšna bo cena črpanja. Meni, da ne bi smel biti problem, da se voda iz 

gravitacije ne bi vključevala, saj je vendarle neoporečna. 

 

Marko VERČNIK pove, da se razlika v ceni med gravitacijsko vodo in vodo iz črpališč še ni računala, 

jasno pa je, da bo cena vode za vse enotna. Ni problem vključevanje gravitacijskih vodnih virov, problem 

je zagotavljanje financiranja teh predlaganih sprememb. 

 

Županja Marijana CIGALA pove, da MOP odsvetuje vključevanje gravitacijskega vira Mlake v 

skupen projekt, saj obstaja še veliko odprtih vprašanja, predvsem z vidika nadzorovanja na avstrijskem 

območju. 

 

Aleksander AMBROŽ pove, da je dobil dve različni informaciji, in sicer eno, da MOP ne podpira 

spremembe, ki se nanaša na gravitacijski vir Mlake, po drugi strani pa je bilo povedano, da bo ta 

sprememba kljub temu vključena v aneks. 

 

Županja Marijana CIGALA pove, da je MOP podal pisno mnenje, da spremembe na projektu, ki se 

nanaša na gravitacijski vir Mlake ne bo sofinanciral, ker obstaja preveliko tveganj. Ni vprašanje tehnične 

izvedbe, pač pa je problem financiranja v okviru tega projekta. 

 

Vladimir TOPLER poda vprašanje, kako se bo zagotavljalo, da bo Muta najprej porabila svojo 

gravitacijsko vodo in šele ob pomanjkanju zagotavljala vodo iz črpališč. Pove tudi, da je slabost projekta, 

da niso vanj vključeni tudi sekundarni cevovodi, za katere bodo morale v prihodnosti poskrbeti občine 

same. 

 

Marko VERČNIK pove, da gre za enotni vod, na mejah občine so sicer nameščeni ventili, vendar pa je 

v povezovalnem vodu potrebno zagotavljati minimalno pretočnost. Dejstvo pa je, da Občina Muta 

zagotavlja največ vode, tako da bo ta voda odtekala v območja drugih občin in le redko obratno. 

 

Bojan KASPAR pove, da se je čim prej potrebno lotiti alternativnega postopka in pridobiti druge vire 

financiranja za predlagane spremembe. Najprej je potrebno zaključiti osnovni projekt, z zagotovilom, da 

se bodo iz drugih virov zagotovila sredstva za naše spremembe. Projektni svet naj o tem sprejme ustrezne 

odločitve.  

 

Milan STRAMEC pove, da je županja prej pojasnila, da je večina Muških vodnih virov oporečnih, 

ampak mi še danes pijemo vodo iz teh virov. V letu 2016 je OS pred dejanskim pričetkom izvajanja 

projekta sprejel novelacijo investicijskega programa, v katerem so bili jasno podani pogoji, da je potrebno 

v sistem vključiti gravitacijske vire, zato sprašuje, zakaj se ti pogoji ne upoštevajo. Ob predpostavki, da 

Muta sama izgradili vod na Mlakah, ga zanima za koliko bo na Muti cenejša voda. 

 

Županja Marijana CIGALA pojasni, da je ustreznost vodnih virov pokazala analiza in študija iz leta 

2005, ki je bila tudi osnova, da se je pristopilo k projektu. V projekt so se vključevali samo vodni viri, ki 

so dovolj vodnati. 

 

Marko VERČNIK pove, da se v sistem lahko vključijo gravitacijski viri, ki so hidravlično ustrezni. 

Predračunska vrednost ureditve vodnega vira mlake znaša cca. 400.000 EUR, lahko pa bi se izvedla s 

polovično vrednostjo, v kolikor bi jo občina izvedla v lastni režiji (s cenejšimi materiali). Še enkrat pove, 

da bo cena vode za vse občine enotna, na ceno pa vpliva amortizacijska vrednost infrastrukture. 
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Franc HAMLER predlaga, da se ustanovi posebna komisija OS, ki bo zastopala interese občine. Želel 

bi biti seznanjen tudi z dogovori na projektnem svetu. V letu 2016 je Občina Muta podala zahtevo za 

vključitev gravitacijskih virov, zato sprašuje, zakaj se to še vedno ni uredilo. Prav tako bi želel biti 

seznanjen, z vsebino aneksa 1 in aneksa 2 h gradbeni pogodbi ter zakaj vir Mlake ni že v teh aneksih.  

 

Županja Marijana CIGALA pove, da so v okviru projekta dovoljene le manjše spremembe, MOP pa 

je predlagano spremembo na Mlakah ocenilo za bistveno spremembo. Zapisnike sestankov projektnega 

sveta hrani vsaka občina in jih člani lahko dobijo. 

 

Marko VERČNIK pove, da so aneksi h gradbenim pogodbam pripravljeni na ničelno uskladitveno 

vrednost. Aneksi tako vsebinsko opredeljujejo dodatna in manj dela na različnih odsekih in območjih 

gradnje. 

 

Milan STRAMEC izpostavi vprašanje glede dopustnosti sprememb v drugih občinah oz. zakaj se ne 

dopuščajo spremembe v Občini Muta. 

 

Županja Marijana CIGALA pove, da se nove zadeve, kot je vodni vir Mlake, ne dopuščajo. 

 

Vladimir TOPLER sprašuje, koliko je v projekt vključene gravitacijske vode in koliko je vode iz črpališč. 

Zanima ga tudi, zakaj se šele sedaj v projekt vključuje nadzorni center. Ne razume, zakaj je sedaj 200.000 

EUR problem za gradnjo gravitacijskega vira Mlake, bodo pač morale občine kasneje skupaj zgraditi ta 

vod, da bo del skupnega sistema. 

 

Marko VERČNIK pojasni, da je vode iz gravitacijskih virov cca. 20 l/s, iz črpališč pa 50 l/s. Gradnja 

nadzornega centra je bila prvotno planirana v prostorih upravne stavbe JKP Radlje ob Dravi d.o.o., ki 

pa so se izkazali za neprimerni, zato je zdaj določena nova lokacija. 

 

Aleksander AMBROŽ pove, da sistem dostopa in videonadzora prvotno nista bila planirana, kakor 

tudi ne mikrofiltracija, ki je nujna. Vse te zadeve se sedaj vključujejo v anekse, čeprav po stališču MOP-

a niso dopustne. 

 

Marko VERČNIK pove, da sta sistem dostopa in videonadzor tehnični izboljšavi, ki nista nujni, glede 

vodarn pa pove, da bo zanje najverjetneje podati novo vlogo za sofinanciranje.  Poleg vsega tega je 

potrebno v okviru projekta še sanirati obstoječe objekte, ki bodo del celotnega sistema. 

 

Franc HAMLER poda predlog, da se zavzame stališče, da vse občine sprejmejo odločitev, da se projekt 

zaključi do 30. 4. 2019, potem pa se pristopi k novem projektu z izgradnjo gravitacijskega vira Mlake, 

vodarnami in drugimi pomembnimi in nujnimi deli. 

 

Župan še povzame, da si država ne želi sprememb na projektih, niti tistih, ki pomenijo izboljšave, kar 

pove tudi mnenje MOP iz novembra 2018, na vlogo Občine Muta iz meseca februarja 2018. 

 

 

 

4. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE Z DNE 3. 1. 2019 

 

Franc HAMLER pove, da je potrebno popraviti oz. uskladiti naslednje njegove navedbe: na str. 3 

namesto zapisa »protiprašnih zaščit«, se navede »ureditve asfaltiranja po zaselkih«, na str. 5 črtati 

navedbo »še enkrat«. Prav tako na str. 5 pri navedbi župana namesto »odgovorne osebe, ki vodijo 
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projekt« zapisati konkretno kdo je to: županja vodilne Občine Dravograd Marijana Cigala, koordinator 

in vodja projekta Marko Verčnik in odgovorni inženir projekta Projekt Nova Gorica d.d. Oton Zuljan. 

 

Župan pove, da se bo posredoval tudi organigram vodstva projekta. 

 

Vladimir TOPLER pove, da bi bilo potrebno sklep št. 14 ustrezno dopolniti, da se v dopolnjen predlog 

vključijo podane pripombe in predlogi iz splošne razprave. 

 

Ksenija DITINGER pojasni, da je postopek sprejema proračuna in dajanja pripomb in predlogov v 

poslovniku OS jasno določen in predpisan, o čemer so bili člani tudi seznanjeni s priloženim gradivom 

ter da tovrstne dopolnitve sklepov tako niso skladne. 

 

 

SKLEP št. 18: OS sprejme in potrdi zapisnik 2. seje OS z dne 3. 1. 2019, skupaj s podanimi 

pripombami. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet 

 

 

 

5. MANDATNE ZADEVE 

 

Obravnava predmetne točke dnevnega reda je v skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta Občine 

Muta potekla z izključitvijo javnosti. 

 

O tej točki se piše poseben zapisnik, ki je priloga tega zapisnika. 

 

 

 

6. SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2019 

(druga obravnava) 

 

Župan pojasni predlagane spremembe in dopolnitve proračuna glede na sprejeti osnutek iz prve 

obravnave. Pove, katere pobude in pripombe iz splošne razprave, javne razgrnitve in zborov krajanov so 

bile upoštevane. Še enkrat tudi izpostavi ključne investicije za tekoče proračunsko leto. 

 

Tone KVASNIK pove, da je z županom opravil razgovor v zvezi s predlogom proračuna, v okviru 

katerega mu je predlagal, da bi bilo potrebno pristopiti k dokončni ureditvi Športnega centra Sp. Muta, 

in sicer z ureditvijo odbojkarskega igrišča (položitev umetne mase), namestitvijo varnostne ograje, 

popravilom obvestilnih tabel ter ureditvijo javne razsvetljave do Mitnice. Prav tako bi bilo potrebno 

asfaltirati cesto pod Rotundo in dokončati ureditev pešpoti za kovačijo. Načrtovati bi bilo potrebno tudi 

ureditev pešpoti od centra Sp. Mute do Koroške hiše pri lipi, urediti parkirišča pred trgovino, namestiti 

otroška igrala in parkovne klopi. Podpira tudi idejo o postopnem asfaltiranju cest v hribovitem delu 

občine. 

 

Aleksander AMBROŽ ocenjuje, da je premalo sredstev namenjenih za naselje Gortine, predvsem kar 

se tiče projekta večnamenske dvorane. Ne strinja se z zastavljenim konceptom, potrebno je na novo 

določiti prioritete in strategijo razvoja občine. Potrebno je enakomerno zagotavljanje sredstev, predvsem 

kar se tiče periferije. Kljub temu, da župan uvršča določene projekte na visoki nivo, predvsem kar se tiče 

novega vrtca, se žal na tem nič ne naredi oz. ni prave volje. Nastal bo problem zavračanja otrok ob vpisu 
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v vrtec, saj so že sedaj kapacitete zapolnjene. Pove, da o sprejetju proračuna odloča OS, izvršuje pa ga 

župana in ne obratno. Doda še, da tovrstnega predloga proračuna ne bo potrdil. 

 

Vladimir TOPLER pove, da pogreša dejstvo, da bi bili predlogi iz splošne razprave bolj implementirani 

v dopolnjen predlog proračuna. Izpostavi zadeve, ki jim daje visoko prioriteto in to so: gradnja novih 

stanovanj, nov vrtec, sanacija Filipijevega potoka ter projekt doma starostnikov oz. gradnje varovanih 

stanovanj. 

 

Franc HAMLER pove, da ko bo sprejet proračun, župan OS ne potrebuje več. Predlaga, da glede na 

razpravo, župan sam umakne predlog proračuna, saj ne vsebuje prioritet, ki jih člani izpostavljajo, kot 

so gradnja novih stanovanj, doma za starejše občane ter nov vrtec. V razpravi izpostavi nekatere 

proračunske postavke, za katere ocenjuje, da so precej visoke ali pa niso dovolj specificirane, da bi iz njih 

lahko razbrali upravičenost stroškov. 

 

Martin MAZGAN pove, da je vendarle potrebno neko zaupanje med županom in OS glede smele 

vsebine predloga proračuna. Pove, da predlog podpira, saj se je potrebno zavedati, da so želje in potrebe 

na vseh področjih velike in da jih ni mogoče realizirati takoj. Potrebna je postopna priprava projektov, 

predvsem na področju stanovanjske gradnje in razvoja industrije. 

 

Župan pove, da so bile ponovno dane pobude, ki imajo milijonske posledice, o čemer pa nobeden od 

pobudnikov ni debatiral. Občina je leta 2015 sprejela srednjeročno strategijo razvoja, v okviru katere je 

bilo realiziranih že kar nekaj projektov. Se pa strinja, da je potrebno dokument novelirati, kar bo naša 

naloga v prihodnjih dneh. Dejstvo je, da so v predlogu proračuna že vključeni začetki nekaterih pobud 

članov, kot je projektna dokumentacija za nov stanovanjski blok, projektna dokumentacija za vrtec, 

projektna dokumentacija za večnamensko dvorano na Gortini ipd. Zadeve se bodo realizirale po korakih, 

saj jih ne nemogoče finančno in fizično realizirati v enem letu.  

 

Franc HAMLER pove, da se zaveda, da so projekti milijonski, zato pa je potrebno določiti prioritete. 

 

Vladimir TOPLER opozori še na nevarnost Filipijevega potoka, kjer je nujno potrebna sanacija, saj 

tamkajšnjim stanovalcem grozi erozijska nevarnost. 

 

Nejc BABIČ pripomni, da je župan pred to sejo, z namenom uskladitve predloga sklical poseben 

sestanek, pa tam ni bilo tovrstnih  predlogov. 

 

Bojan KASPAR doda, da je rezultat današnje razprave dejstvo, da delovna telesa še niso bila 

ustanovljena in niso obravnavala predloga proračuna. 

 

  

SKLEP št. 19: OS sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2019, v 

predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:4, PROTI:5, NE GLASUJE:2 – sklep ni sprejet 

 

 

Ksenija DITINGER pove, da je glede na dejstvo, da predlog proračuna ni bil sprejet, župan dolžan 

pripraviti nov predlog, ki se sprejema po skrajšanem postopku. Člani pa pripravijo stališča in predloge 

za pripravo novega predloga.  
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Sprejeta je bila odločitev, da člani svoje predloge in stališča podajo v roku 1 tedna oz. do 15. 2. 2018, 

župan pa pripravi nov predlog do konca meseca februarja. 

 

 

7. SPREJEM PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE MUTA 

 

Ksenija DITINGER pojasni vsebino predloga novele Statuta Občine Muta, ki je posledica predlagane 

reorganizacije delovnih teles OS. Za sprejem novele je potrebna 2/3 večina vseh članov OS. 

 

SKLEP št. 20: OS sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Muta, v 

predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:7, PROTI:1, NE GLASUJE:3 – sklep ni sprejet 

 

 

8. SPREJEM PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE MUTA 

 

  

Ksenija DITINGER pojasni, da je zaradi predhodne zavrnitve predloga Sprememb in dopolnitev 

Statuta Občine Muta, ki morata biti medsebojno usklajena, je odločanje o predlogu novele Poslovnika 

OS brezpredmetno.  

 

 

9. SPREJEM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT INFRASTRUKTURNA 

UREDITEV INDUSTRIJSKE CONE MUTA 

 

 

Predstavnik OSOU Koroška Tine HARNIK vsebinsko predstavi ključni dokument, ki je podlaga za 

pristop k projektu in  pridobitvi sredstev sofinanciranja iz regionalnega razvojnega programa.  

 

 

SKLEP št. 21: OS sprejme predlog investicijskega programa s študijo izvedljivosti za projekt 

Infrastrukturna ureditev industrijske cone Muta, v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet 

 

 

10. SPREJEM PREDLOGA SKLEPA O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V 

MANDATU 2018 -2022 

 

Ksenija DITINGER vsebinsko pojasni predlog akta, na podlagi katerega so politične stranke, ki so 

kandidirale na zadnjih lokalnih volitvah in dosegle predpisan prag oz. prejele zadostno število glasov, 

upravičene do financiranja v tekočem mandatu OS. 

 

SKLEP št. 22: OS sprejme predlog Sklepa o financiranju političnih strank v mandatu 2018 - 

2022, v predloženem besedilu. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:11, PROTI:0, NE GLASUJE:0 – sklep je sprejet 
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11. SPREJEM PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MUTA ZA 

LETO 2019 

 

Ksenija DITINGER pove, da je sprejem predlaganega akta odvisen od sprejema proračuna, ki pa je bil 

v 6. točki dnevnega reda zavrnjen, zato je odločanje o tem aktu brezpredmetno. 

 

 

 

12. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV 

 

Martin MAZGAN poda vprašanje v zvezi s projekti v okviru LAS-a, oz. kdaj in za kateri namen bo 

Občina Muta koristila sredstva iz tega naslova. Opozori tudi na potrebno popravilo korita pri kostanju 

na Gortini ter poda pobudo o morebitnem nadstrešku za postajališče šolskih prevozov na Gortini. 

 

Franc HAMLER ponovno opozori na pretirano posipavanje cest v ravninskem delu občine, zanima ga 

tudi za kakšen namen se bodo nabavljali drogovi ter da naj bodo kovaškega značaja. Ponovno poda tudi 

pobudo za dodatne avtobusne linije na Zg. Muto ter da naj se članom OS posredujejo točne informacije 

o zaposlenih na občinskih upravi, njihovih kontaktih in delovnih področjih, ki jih pokrivajo. 

 

Tone KVASNIK poda pobudo za postavitev poštnega nabiralnika v centru Sp. Mute, kot se o tem že 

predhodno pogovarjal z  županom. Preveri naj se tudi delovanje tušev v telovadnici, saj so zamašeni 

odtoki v ženskih garderobah ter mešanje tople in hladne vode. Prosi tudi, če bi se lahko popravili tlakovci 

na poti od Glasbenega doma  proti Mitnici, saj so v zelo slabem stanju. 

 

Milan STRAMEC se javno zahvali županu za njegovo imenovanje na funkcijo podžupana.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Ksenija DITINGER 

 

Predsedujoči: 

Mirko VOŠNER, župan 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Zapisnik 5. točke »Mandatne zadeve« 
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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: 03221-0001/2019/2 

Datum: 13. 2. 2019 

 

V skladu s 50. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

24/13, 18/16) se sestavi 

 

 

 

Z A P I S N I K 

5. točke dnevnega reda: »Mandatne zadeve« 

 

3. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 6. februar 2019 
 

Kraj: knjižnica OŠ Muta, Šolska ul. 6, Muta 

Čas: 6. 2. 2019  

Prisotnost: Prisotnost: 

                             ČLANI OS:                                       OSTALI: 

- Ambrož Aleksander - Mirko Vošner, župan 

- Babič Nejc - Ksenija Ditinger, direktorica OU 

- Hamler Franc  

- Kaspar Bojan  

- Kolč Damjan  

- Kvasnik Tone  

- Mazgan Martin  

- Panzi Jože  

- Stramec Milan  

- Topler Vladimir  

- Urh Miha - Mediji (BKTV, Koroška TV) 

  

 

 

O tej točki se vodi poseben zapisnik, saj je bila javnost izključena, posneta pa je na DVD št. 0322-

0001/2018-3. 

 

 

5.MANDATNE ZADEVE 

 

Predsednik predstavi predloge za imenovanje novih predstavnikov v svete javnih zavodov, in sicer: 

 

- Svet Knjižnice Radlje ob Dravi (svet uporabnikov) 

Na podlagi javnega poziva je bil podan samo 1 predlog, in sicer kandidat Tone Kvasnik, ki ga je predlagal 

župan. 

http://www.muta.si/
mailto:obcina.muta@muta.si
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KMVVI predlaga OS, da opravi njegovo imenovanje. 

 

SKLEP št. 19: OS sprejme odločitev, da se za predstavnika uporabnikov v svetu JZ Knjižnica 

Radlje ob Dravi imenuje Tone Kvasnik. 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet 

 

 

- Svet lokalnih skupnosti CSD Koroška 

Na podlagi javnega poziva sta bila podana 2 predloga, in sicer kandidat Nejc Babič, ki ga je predlagal 

župan in kandidatka Metka Verdinek Ažnik, ki jo je predlagala svetniška skupina. 

 

KMVVI predlaga OS, da se v organ imenuje Nejc Babič. 

 

Franc HAMLER pove, da bi se morala KMVVI sestati najmanj 3 dni pred sejo OS, ne pa zgolj 1 uro 

pred sejo, zaradi česar člani OS niso bili predhodno seznanjeni s predlogom KMVVI. Pove, da bi tudi 

svetniška skupina predlagala še dodatnega člana in tako vloži predlog za imenovanje Franca Hamlerja. 

 

Ksenija DITINGER pove, da velja poslovniško določilo, da se KMVVI predlaga OS kandidate za 

imenovanje v predstavniške organe, zato je potrebno naprej glasovati o predlogu KMVVI in šele ko 

predlog ni izglasovan se lahko glasuje o drugih kandidatih oz. se odpre nov kandidacijski postopek. 

 

SKLEP št. 20: OS sprejme odločitev, da se za predstavnika Občine Muta v svetu lokalnih 

skupnosti SCD Koroška imenuje Nejc Babič 

Glasovanje: prisotnih – 11 članov, ZA:7, PROTI:0, NE GLASUJE:4 – sklep je sprejet 

 

 

- Svet OŠ Muta 

Predsednik KMVVI pojasni, da je Milanu Stramecu, ki je bil dosedanji predstavnik v svetu OŠ Muta, s 

1. 2. 2019, ko ga je župan imenoval za podžupana, zaradi nezdružljivosti funkcij po ZIntPK, prenehal 

mandat. Za nadomestnega člana je župan predlagal Damjana Kolča. 

 

KMVVI tudi predlaga OS, da opravi imenovanje predlaganega nadomestnega člana 
 

SKLEP št. 21: OS sprejme odločitev, da v svet OŠ Muta imenuje nadomestni član Damjan 

Kolč, in sicer do 10. 6. 2019. 

Glasovanje: prisotni – 11 članov, ZA:10, PROTI:0, NE GLASUJE:1 – sklep je sprejet 

 

 

Zapisala: 

Ksenija DITINGER 

direktorica občinske uprave 

 

ŽUPAN 

Mirko VOŠNER 

 

 

 

 


