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OBČINA SELNICA OB DRAVI 
ZBOR OBČANOV ZA OŽJI DEL OBČINE 

Zg. Slemen-del in Sp. Slemen 

 
Datum: 26. 2. 2015  

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

 

 

Zbora občanov za ožji del občine Zg. Slemen-del in Sp. Slemen, ki je bil v četrtek 26. 

februarja 2015, ob 18. uri, v šoli Slemen. 

 

 

 

1. OTVORITEV ZBORA OBČANOV IN UGOTOVITEV 

SKLEPČNOSTI 

 

Župan Jurij LEP je uvodoma pozdravil zbor občanov in v kratkem uvodu povedal 

razloge za sklic zbora ter prisotnim povedal, da bo zbor občanov vodil novi podžupan 

Igor ŠTRUC, za zapisnik zbora pa bo poskrbel Karl LAMPREHT iz Občinske uprave 

Občine Selnica ob Dravi.  

 

Podžupan Igor ŠTRUC se je predstavil in pozdravil zbrane občane. Za ugotovitev 

sklepčnosti je besedo predal Karlu LAMPREHTU. 

 

Karl LAMPREHT je v skladu s 73. členom Statuta Občine Selnica ob Dravi  (MUV, 

19/2007), UGOTOVIL, da je prisotnih 14 volivcev iz območja ožjega dela občine Zg. 

Slemen-del in Sp. Slemen. Ugotovil je, da je zbor občanov s tem sklepčen in lahko 

veljavno sprejema odločitve.  

 

SOGLASNO je bil sprejet  

1. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi – Zg. Slemen-del in 

Sp. Slemen je sklepčen, saj mu prisostvuje 14 volivk in volivcev. Zbor lahko 

pravno veljavno sklepa v okviru svojih pristojnosti. Zbor občanov bo vodil 

podžupan Igor ŠTRUC, za zapisnik zbora pa bo skrbel Karl LAMPREHT. 
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2. PREDLOG IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA ZBORA 

OBČANOV 
 

Igor ŠTRUC je v nadaljevanju prebral dnevni red in ga dal v razpravo.  

 

Brez razprave je bil SOGLASNO sprejet 

2. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi – Zg. Slemen-del in 

Sp. Slemen sprejme naslednji  

                     DNEVNI RED  

1. Otvoritev zbora občanov in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Predlog in potrditev dnevnega reda zbora občanov. 

3. Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov 

Občine Selnica ob Dravi ter Sklepom o določitvi ožjih delov občine. 

4. Imenovanje članov vaškega odbora. 

5. Izvolitev predsednika vaškega odbora. 

6. Razno. 

 

 

 

 

3. SEZNANITEV Z ODLOKOM O USTANOVITVI IN 

PRISTOJNOSTIH VAŠKIH ODBOROV OBČINE SELNICA 

OB DRAVI TER SKLEPOM O DOLOČITVI OŽJIH DELOV 

OBČINE 

 
Karl LAMPREHT je prisotne na zboru občanov seznanil z obema aktoma, ki sta bila 

sprejeta na 10. redni seji z dne 23. 9. 2003. Odlok govori o ustanovitvi, pristojnostih, 

delu vaških odborov. S sklepom pa prisotne seznani o določitvi meje naselij, v katerih so 

vaški odbori ustanovljeni. 

 

Razprave ni bilo. 

 

4. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA 

 
Podžupan Igor ŠTRUC je zboru občanov prebral kandidate za volitve v novi 5 članski 

vaški odbor. Predlog kandidatov je prejel iz sredine občanov ožjega dela občine – Zg. 

Slemen – del in Spodnji Slemen: 

- Janez URBAS 

- Boris SENEKOVIČ 

- Franc TAJKE 

- Franc KRAMPL 

- Ivan ROBIČ 

 

Sledilo je glasovanje o podanih predlogih. 
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SOGLASNO je bil sprejet   

3. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi – Zg. Slemen-del in 

Sp. Slemen izvoli novi Vaški odbor Zg. Slemen-del in Sp. Slemen v sestavi:  

 Janez URBAS 

 Boris SENEKOVIČ 

 Franc TAJKE 

 Franc KRAMPL 

 Ivan ROBIČ 

 

 

 

 

5. IZVOLITEV PREDSEDNIKA VAŠKEGA ODBORA 
 

 

Podžupan Igor ŠTRUC je pozval prisotne, da izmed petih izvoljenih članov v vaški 

odbor predlagajo kandidata za predsednika vaškega odbora Zg. Slemen-del in Sp. 

Slemen. 

 

Tone URBAS je predlagal, da bi bil predsednik kdo od mlajših kandidatov. 
 

Borut HOLCMAN je predlagal, da kandidati, ki so bili izvoljeni v VO se med seboj 

dogovorijo in predlagajo kdo bo predsednik. 

 

Po kratki razpravi je bil podan predlog za predsednika VO, in sicer je zbor občanov 

predlagal: 

- Janeza URBASA 

 

Predlog  je bi dan na glasovanje. 
 

Z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil sprejet  

4. SKLEP: Zbor občanov izvoli Janeza URBASA za predsednika Vaškega odbora 

Zg. Slemen-del in Sp. Slemen.  

 

 

Podžupan Igor ŠTRUC je predal besedo novoizvoljenemu predsedniku VO Janez 

URBASU, ki se za izvolitev zahvali in o tem izpostavi pridobitev, in sicer je lastnica šole 

na Slemenu postala Občina Selnica ob Dravi. Veliko dela bo potrebnega, da se šola 

obnovi. Želi, da bi ob sredstvih, ki so namenjena za vaški odbor pridobil tudi 

sponzorska sredstva in s tem pripomogel k hitrejši obnovi šole. Prosi, da bi se vabila za 

VO pošiljala isti čas kot za svetnike. 
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6. RAZNO 
 

 

Župan Jurij LEP je povedal glede stavbe, ki je prišla v občinsko last, da bo občina pri 

obnovi sodelovala in poskusila tudi finančno pomagati kolikor bo lahko.  

 

Tone URBAS je predlagal, da bi društva, ki bodo koristila prostore v šoli, sredstva, ki 

jih prejmejo iz občine za njihovo delovanje, namenila za obnovo šole in s tem pospešila 

obnovo. 

 

Borut HOLCMAN je povedal, da se morajo društva financirati. Lahko pa se pričakuje, 

da bi društva, ki bi oz. bodo koristila prostore za obnovo šole kaj doprinesla. 

 

Marko HARIH  je postavil vprašanje glede interneta na Slemenu.  

 

Župani Jurij LEP je odgovoril, da vidi rešitev v širjenju kabelskega omrežja lokalnega 

ponudnika ali pa v zmanjševanjem stroškov za dobavo interneta preko satelitskega 

omrežja. Potrebno bo pripraviti projekte in najti najboljšo rešitev. 

 

Franc KRAMPL je opozoril na slabo cesto »Cesta k Šopingerju«, ki je zaradi večjega 

števila prometa bolj obremenjena in bi se morala sanirati. Zanimalo ga je tudi za cesto, 

ki poteka mimo žage. 

 

Župan Jurij LEP je razložil, da se za cesto mimo žage pripravljajo načrti oz. se dela na 

tem, da bi se stvari čim prej uredile. Glede ceste k Šopingerju pa bo zadevo prenesel na 

občinsko upravo, da se cesta čim prej sanira. 

 

Zbor občanov je bil zaključen ob 19.10 uri. 

 

 

 

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV VODIL: 

Karl LAMPREHT       

 

 

 

                                                                 PREDSEDUJOČI ZBORA OBČANOV 

OŽJEGA DELA OBČINE SELNICA OB DRAVI 

                                                                ZG. SLEMEN – DEL IN SP. SLEMEN 

                                                             Igor ŠTRUC                                                                  

 


