
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
 
Številka: 032-1/2006-19 
Datum: 15. 5. 2009 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
19. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 14. maja 2009 ob 18.00 v 
prostorih Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi. 
 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Božidar KRIVOKAPIČ LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega (od 18.02) 
Božidar FLAK   SDS  
Andreja ROBIČ  SDS  
Jože BREZNIK  LDS 
Janez URBAS   Lista za Kobansko  
Branko MIUC   NeLi (od 18.24) 
Darko DOLINŠEK  SD (od 18.11) 
Milan FRAS   SDS  
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
 
Andrej SANDE  SLS (opravičeno) 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
 
Ostali prisotni:  
 
Jurij LEP (župan), mag. Karin JURŠE (direktorica občinske uprave), Nada HÖLZL (občinska 
uprava), Bogdan KAJZER (Nadzorni odbor). 
 
 

 
1. točka 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
 

Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta KRMELJ. Ugotovila je, da je na seji 10 članov 
občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.  
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2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Predsedujoča je predlagala, da se zaradi nujnosti obravnava dodatno uvrsti točka dnevnega 
reda z naslovom »Pridobitev nepremičnin na mejnih prehodih (stražarnice) na Sv. Duhu na 
Ostrem Vrhu in Gradišču na Kozjaku v Občini Selnica ob Dravi in njihova raba«. Predlagala 
je, da se uvrsti na osmo točko dnevnega reda, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo. 
 
1. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se pod številko 8 uvrsti 
nova točka dnevnega reda Pridobitev nepremičnin na mejnih prehodih (stražarnice) na 
Sv. Duhu na Ostrem Vrhu in Gradišču na Kozjaku v Občini Selnica ob Dravi in njihova 
raba, ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI, od 11 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o dnevnem redu s predlagano spremembo. 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev skrajšanega zapisa 18. redne seje in pregled uresničevanja sklepov 
4. Informacije župana 
5. Sklep o podelitvi naziva častnega občana in spominskih plaket v letu 2009 
6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Osnovna šola Selnica ob Dravi 
7. Predlog sklepa o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč 

družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi 
8. Pridobitev nepremičnin na mejnih prehodih (stražarnice) na Sv. Duhu na Ostrem 

Vrhu in Gradišču na Kozjaku v Občini Selnica ob Dravi in njihova raba  
9. Pobude svetnikov 
10. Vprašanja svetnikov 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI, od 11 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

3. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 18. redne seje in pregled uresničevanja sklepov 

 
Predsedujoča je povedala, da so vsi sklepi 18. seje realizirani.  
V razpravi o zapisniku je imel pripombo Zdravko DOLINŠEK, ki ga je zanimalo, ali bo 
občinska uprava dajala pisne odgovore na zastavljena vprašanja in pobude svetnikov, v 
kolikor ne bo odgovorjeno že na sami seji. Vladimir SABOLEK je imel pripombo na 
nenatančen zapis pri točki Pobude, saj je potrebno zapisati natančno njegovo dikcijo, ki glasi 
»da se naj sanira oporni zid na Logarjevem potoku – pri Majstru oziroma na meji s 
Sandetom. Poškodoval se je, ko so gradili vodovod proti Viltušu«. Pri točki šest se naj črta 
dikcija »da na odboru niso obravnavali te vsebine«, ampak se zapiše, »da se mu je na 
odboru porajalo vprašanje lastništva teh parcelnih številk«. Na strani pet se naj pravilno 
zapiše »nadaljuje se izgradnja tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec«, prav tako je župan 
povedal »da se bo delala cesta GI-1 proti Cafuta v obsegu razpoložljivih sredstev« ter, da 
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bodo Selniške novice predvidoma izšle konec aprila oziroma začetku maja. Pripisati bi bilo 
potrebno tudi informacijo, »da je občinska uprava dobila gradbeno dovoljenje za podjetje Tuš 
in s tem je dobilo podjetje tudi zeleno luč za začetek gradnje«. 
 
Opomba: Direktorica občinske uprave je na osnovi izrečenih besed zaprosila za stenogram 
in na osnovi tega je bilo ugotovljeno, da so povzetki informacij župana zapisani tako, kot je 
bilo povedano. V vsakem zapisniku se navedejo povzetki razpravljavcev in se ne zapisujejo 
dobesedno izrečene besede oziroma stavki. Iz stenograma je tudi razvidno, da župan 
nikakor ni povedal informacijo, da je občinska uprava prejela gradbeno dovoljenje, ampak je 
svetnike informiral, da je investitor dobil gradbeno dovoljenje, občina je z njim samo 
seznanjena. 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 18. redne seje občinskega 
sveta s predlaganimi dopolnitvami. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 10 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 1 PROTI od 
11 prisotnih članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 

4. točka 
Informacije župana 

 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije; 
- da so se zaradi pretekjlega neurja v Občini Selnica ob Dravi začela intenzivna sanacijska 

dela poškodovanih cest in da bodo predvidoma ta teden tudi kočana, 
- da so aktivnosti ob občinskem prazniku v polnem teku, 
- da je vse prisotne člane in občane obvešča, da bo 23. maja pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu 

spominska proslava v spomin Lackovega odreda, 
- da so vsi razpisi razpisani oziroma nekateri že zaključeni, 
- da je bil ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) in da so se tem odprle možnosti za 

izkoriščanje namenskih sredstev s tega področja, 
- da si je podjetje Tuš pridobilo gradbeno dovoljenje in po njihovih informacijah bodo pričeli 

z gradbenimi deli v mesecu juniju, 
- da se intenzivno razmišlja, da bi se dodatno odprl oddelek v vrtcu, saj potrebe po teh 

storitvah naraščajo. 
 

5. točka 
Sklep o podelitvi naziva častnega občana in spominskih plaket v letu 2009 

 
Vlasta KRMELJ je povedala, da je Komisija za priznanja in nagrade pregledala vse prispele 
predloge. Za naziv častnega občana predlagajo g. Ivana Trojaka za prispevek in dolgotrajno 
delo na humanitarnem področju. Spominske plakete za leto 2009 pa se naj podelijo 
zaslužnim krajanom: ga. Antoniji Majster, g. Francu Gorenšku, g. Maksimiljanu Strnadu in g. 
Damijanu Štegerju. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep. 
 
4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o podelitvi naziva častni občan 
in podelitvi spominskih plaket za leto 2009. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI od 
12 prisotnih članov ugotovila, DA JE SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
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6. točka 
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Osnovna šola Selnica ob Dravi 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
V uvodu je Karin JURŠE opomnila svetnike, da so pred sejo prejeli še tehnični popravek 
pravilnika. Povedala je, da sta tudi to vsebino obravnavala Odbor na negospodarstvo ter 
Statutarno pravna komisija in predlagajo občinskemu svetu, da ga s predlaganimi popravki 
sprejme. 
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko DOLINŠEK. Povedal je, 
da je komisija to vsebino obravnavala, se seznanili z gradivom in predlaga Občinskemu 
svetu, da sklep sprejme s predlaganimi popravki. Stališče Odbora za negospodarstvo je 
podal Oto VOGRIN. Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in 
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme s predlaganimi popravki. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep s predlaganimi 
popravki. 
 
5. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
Osnovna šola Selnica ob Dravi s predlaganimi popravki. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

7. točka 
Predlog sklepa o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč 

družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. V uvodu je Nada HÖLZL 
predstavila pravne osnove in razloge za uskladitev cene socialno varstvene storitve za 
»pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Sledila so stališča Odbora za negospodarstvo, ki jih je podal Oto VOGRIN. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, da ga 
sprejme. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep. 
 
6. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep soglasju k uskladitvi cene 
socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 13 glasovi ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 

8. točka 
Pridobitev nepremičnin na mejnih prehodih (stražarnice) na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu 

in Gradišču na Kozjaku v Občini Selnica ob Dravi in njihova raba 
 
Gradivo so svetniki prejeli po pošti, skupaj s predlogom za uvrstitev na dnevni red. V uvodu 
je Karin JURŠE predstavila razloge za uvrstitev točke na dnevni red. Povedala je, da je 
Ministrstvo za notranje zadeve z občino že podpisalo pogodbo o začasni uporabi bivšega 
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maloobmejnega prehoda pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu. Ker obstaja možnost, da občina 
pridobi navedeno nepremičnino v last, kakor tudi objekt na maloobmejnem prehodu na 
gradišču na Kozjaku, s katerim razpolaga Ministrstvo za javno upravo, mora občinski svet 
predhodno sprejeti sklep o tem, kaj bi se naj v omenjenih objektih izvajalo v prihodnje. V 
obrazložitvi je pojasnila, da bosta oba objekta namenjena za turistično-razvojni namen (TIC) 
v kraju, v osnovi pa: stražarnica pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu za namen muzejske zbirke 
»Selniški plejžuh« ter stražarnica Gradišče na Kozjaku za namen razstavljanja značilnosti 
mokrišč in naravnih znamenitosti kraja (flora in favna). 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali: Darko DOLINŠEK je povedal, da 
oba predlagana sklepa podpira. Imel je le pomisleke, glede ozko usmerjenih namenov 
uporabe in je zato predlagal, da se razmisli, ali bi nepremičnino pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu 
namenili za potrebe javnih služb, npr. gorsko reševalno službo. Oto VOGRIN je prav tako 
menil, da bi bilo smiselno pustiti širše odprt prostor, predvsem za programske vsebine, ki bi 
pripomogle k promociji kraja. Predlagal je tudi, da bi se uredila spominska soba 
akademskemu slikarju Alojzu Šušmelju. Tudi Branko MIUC je soglašal s predlaganim 
predlogom. Karin JURŠE je povedala, da dosedanji lastniki nepremičnine želijo imeti 
natančno opredelitev, za katere namene se bosta omenjeni nepremičnini rabili, zato je 
potrebna točna določitev namena, saj je občina splošen interes že izrazila, pa ta ni bil dovolj. 
Glede gorske reševalne službe bi bili primerni prostori v bivši vojašnici – koča Breza, kjer bi 
nastanili tudi tabornike. Vlasta KRMELJ je povedala, da so stalni razstavni prostori zelo 
primerni in prepoznavni, zato soglaša s predlogoma. Darko DOLINŠEK je povedal, da 
podpira predlagana sklepa in istočasno predlaga, da se spominska soba A. Šušmelja uredi v 
bivši koči Breza pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu. S predlogom je soglašal tudi Oto VOGRIN in 
povedal, da je ta prostor prostorsko večji in primernejši v ta namen. Župan Jurij LEP je 
soglašal, da se o vsebini, ki bi se odvijala v koči Breza še razmišlja, saj bo tudi Ministrstvo za 
obrambo to želelo vedeti, v kolikor se bodo odločili za prenos nepremičnine na občino. 
 
Predsedujoča je podala na glasovanje prvi predlagan sklep. 
 
7. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša, da se skladno z občinskimi razvojnimi 
usmeritvami, stražarnica na parc. št. 725/3 v k. o. Zg. Boč, ki se nahaja na bivšem 
maloobmejnem prehodu pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, uporabi za namen razstavljanja 
stalne etnološke zbirke – »Selniški plejžuh« in turistično informacijske točke.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 13 glasovi ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o drugem predlaganem sklepu. 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša, da se skladno z občinskimi razvojnimi 
usmeritvami, stražarnica na parc. št. 463/4 v k. o. Gradišče na Kozjaku, ki se nahaja na 
bivšem maloobmejnem prehodu v Gradišču na Kozjaku, uporabi za namen 
razstavljanja značilnosti mokrišč in naravnih znamenitosti kraja ter turistično 
informacijske točke.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
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9. točka 
Pobude svetnikov 

 
Pri točki Pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali: 
 
Zdravko DOLINŠEK je podal naslednjo pobudo: 
- da se s Pošto Slovenije dogovori o pravočasni jutranji dostavi pošte v naselju Sp. Slemen 

in o rezultatih dogovorov pisno obvesti občane. 
 
Božidar KRIVOKAPIČ je podal naslednjo pobudo: 
- da se na naslednji seji Občinskega sveta uvrsti točka dnevnega reda z vsebino 

»informacija o dejavnosti komisije za vračanje v telekomunikacijsko omrežje« in s tem se 
seznani z delom te komisije. 

 
Vladimir SABOLEK je podal naslednje pobude: 
- da se pri rebalansu vključi postavka štirinajst-dnevni odvoz PVC embalaže v občini 

Selnica ob Dravi, 
- da se v naselju Črešnjevec, zamenja cestno ogledalo, 
- da občinska uprava pristopi k pripravi oziroma spremembi Odloka o plačilu stavbnih 

zemljišč (tukaj je mislil predvsem na nezazidana stavbna zemljišča). 
 
Oto VOGRIN je podal naslednjo pobudo: 
- da se preuči možnost sanacije športnega igrišča na Fali. 

 
Darko DOLINŠEK je podal naslednjo pobudo: 
- da glede na to, da se je ustanovil dodatni oddelek za sprejem v vrtec, je predlagal, da se 

pripravi strategija razvoja na področju družbenih dejavnosti, pri tem je mislil predvsem na 
ureditev parkirišč ter zagotovitev prostorov za sanitarije. 

 
 

10. točka 
Vprašanja svetnikov 

 
Pri točki Vprašanja svetnikov so s svojimi vprašanji sodelovali: 
 
Vladimir SABOLEK je podal naslednja vprašanja: 
- Kdaj bo sklican sestanek s projektanti za kanalizacijo? 
- Kdaj bodo nameščeni betonski podstavki za posode za ločeno zbiranje odpadkov? 
- Župan naj pove kaj več o sestanku oziroma srečanju županov na Brdo pri Kranju; 

 
Robert RIBIČ je podal naslednjo vprašanje: 
- Kdaj bo realiziran sklep št. petnajst, ki je bil sprejet na deseti seji OS dne, 21. 2. 2008, ter 

ga zanima, kdaj bo točka z vsebino «mladinski center s finančnim in terminskim načrtom« 
na dnevnem redu Občinskega sveta? 

 
Janez URBAS je podal naslednja vprašanja: 
- Ali je znano, kdo je odstranil ležeče policaje v Zg. Selnici? 
- Ali je primer obravnavala policijska postaja in kakšni so rezultati njihove obravnave? 
- Ali je podan zahtevek za kazenski postopek in v kolikor je bil, kakšna je bila sankcija? 
- Da se preuči možnost dodatne prometne table omejitve hitrosti na 70 km/h v naselju Zg. 

Selnica in Sp. Selnici; 
- Da se na avtobusni postaji v Bistrici zaradi nepreglednosti odstrani odbojna ograja in 

istočasno preveri lastništvo zemljišča; 
- Da se svetlobni znak za prehod za pešce pri gradu Viltuš odstrani in se ta isti znak 

postavi na avtobusni postaji v Bistrici; 
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Milan FRAS je podal naslednje vprašanje: 
- Ali drži informacija, da se namerava investicija ČHE – Kozjak zaustaviti, sredstva pa se bi 

naj porabila za projekt Termoelektrarne Šoštanj in če to drži, ali bo Občinski svet občine 
Selnica ob Dravi seznanjen o morebitnih novih okoliščinah? 

 
Odgovore je podal župan Jurij LEP: povedal je, da za ureditev igrišča na Fali najprej 
potrebno urediti lastništvo, saj gre za last DEM; prav tako bodo betonski podstavki 
nameščeni, ko bo rešeno lastništvo in določene lokacije; za spremembo odloka za stavbna 
nezazidana zemljišča še ni zakonskih osnov; glede ustanovitve novega oddelka v vrtcu je 
povedal, da se s tem ne bo znižala kvaliteta bivanja otrok; povedal je tudi, da bo sklican 
sestanek z lastniki zemljišč, ko bodo rešena še zadnja vprašanja za služnost za kanalizacijo; 
na sestanku na Brdu pri Kranju so župani in gostitelji sestanka govorili o regionalni razdelitvi 
pokrajin v Sloveniji in smotrnem izkoriščanju kohezijskih sredstev; v zvezi z mladinskim 
centrom je občina angažirala ga. Štok, da pripravi vse potrebno za pridobitev gradbenega 
dovoljenja; v zvezi z ležečimi policaji in njihovo nelegalno odstranitvijo je povedal, da so 
storilci znani in je policijska postaja Ruše s tem dogodkom tudi seznanjena; odstranitev 
svetlobnega znaka na Viltušu je v pristojnosti DRSC, da pa občina te odstranitve ne podpira; 
za projekt ČHE Kozjak so projektanti pripravili več možnih variant na podlagi pripomb 
občanov, ki jih bo obravnaval odbor in z ugotovitvami seznanil Občinski svet. 
 
Karin JURŠE je povedala, da je smiselno, da se mladi iz Selnice najprej opredelijo o željah, 
idejah in vsebini, ki se bo odvijala v kletnih prostorih. O tem naj se nato vodi razprava v 
Odboru za negospodarstvo, kar je g. Vogrin že predlagal in tudi pripravil anketo. Šele nato je 
smiselno, da o mladinski problematiki in ugotovitvah odbora razpravlja občinski svet. Robert 
RIBIČ je povedal, da hoče na seji obravnavati finančni in terminski plan mladinskega centra, 
saj je tako formuliran sklep pred časom sprejel občinski svet. Župan Jurij LEP je povedal, da 
je projekt za ureditev kletnih prostorov v izdelavi in ko bo končan, bo tudi predstavljen odboru 
in občinskemu svetu. Ker Robert RIBIČ ni bil zadovoljen z odgovorom, je zahteval pisni 
odgovor. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.38. 
 
 
 

Zapisala 
Zdenka KOPER 

poslovna sekretarka 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
župan 

 


