
 
 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 

 

 

Številka: 032 - 1 / 2006 - 7 
Datum: 24. 9. 2007 
 
 

Z A P I S N I K  
 

7. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 20. septembra 2007 v prostorih Gasilskega 
doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
Darko DOLINŠEK  SD 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Milan FRAS   SDS 
Božidar KRIVOKAPIČ  LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Andreja ROBIČ   SDS 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Andrej SANDE   SLS 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
Janez URBAS   Lista za Kobansko 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Metod DOLINŠEK  NeLi 
 
Odsotni člani občinskega sveta:  
Božidar FLAK   SDS – opravičeno 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice – opravičeno 
Jože BREZNIK   LDS 
 
Ostali prisotni :  
Jurij LEP – župan, mag. Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Slobodan TATALOVIČ – občinska 
uprava, Simona GRUŠOVNIK – občinska uprava, predstavniki podjetja SL Consult, Hidroinženiring d.o.o. in 
Projekt Inženiring, d.o.o. 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 

 
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. V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep: 
 
1. SKLEP:  
Za zapisnikarico se izvoli Zdenko Koper. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

2. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi 
 
Skrajšan zapis 6. redne seje Očinskega sveta so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Andrej SANDE je predlagal, da se do naslednje seje posreduje čistopis Statuta Občine Selnica ob Dravi. 
 
Na predlog predsedujoče je bil soglasno sprejet: 
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2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 6. redne seje občinskega sveta s 
predhodno izneseno pripombo. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

3. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
K razpravi se je prijavil Metod DOLINŠEK, ki je predlagal, da se točka 12 – Kadrovske zadeve uvrsti na 4. 
točko dnevnega reda. 
 
Predsedujoča je dala sklep na glasovanje. 
 
3. SKLEP: 
Točka 12 dnevnega reda za 7. sejo občinskega sveta se prestavi na točko 4. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 6 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA SKLEP NI 
SPREJET. 
 
Predsedujoča je dala sklep o predlaganem dnevnem redu na glasovanje. 
 
4. SKLEP:  
Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme predlagan dnevni red: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja  
2. Potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Idejni projekt IDP, kanalizacije in čistilne naprave ter predinvesticijske zasnove PIZ v okviru 

projekta Drava "Celostno urejanje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in varovanje 
vodnih virov", za nadaljnjo prijavo za pridobivanje nepovratnih EU kohezijskih sredstev 

5. Informacije župana 
6. Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 
7. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja 

podeželja v Občini Selnica ob Dravi  
8. Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za razvoj podjetništva, 

inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi 
9. Pravilnik o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna 

Občine Selnica ob Dravi 
10. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
11. Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec 

(DIIP) – prijava na razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
12. Kadrovske zadeve 
13. Pobude svetnikov 
14. Vprašanja svetnikov 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

4. točka 
Idejni projekt IDP, kanalizacije in čistilne naprave ter predinvesticijske zasnove PIZ v okviru projekta 

Drava "Celostno urejanje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in varovanje vodnih 
virov", za nadaljnjo prijavo za pridobivanje nepovratnih EU kohezijskih sredstev 

 
Svetniki in svetnice so gradivo prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Metod DOLINŠEK je podal predlog, da bi morala to točko pred obravnavo na seji občinskega sveta, 
obravnavati tudi delovna telesa in ugotavlja, da se s tem kršijo temeljna načela dela. V razpravi, ki se je nato 
razvila, so sodelovali s svojimi pomisleki tudi Milan FRAS, Darko DOLINŠEK, Oto VOGRIN in Andrej 
SANDE. Na zahtevo Metoda DOLINŠKA je stališče občinske uprave podala direktorica. 
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Po razpravi je predsedujoča dala sklep Metoda DOLINŠKA na glasovanje: 
 
5. SKLEP 
Točka 4 se umakne z dnevnega reda. O njej naj najprej razpravljajo delovna telesa občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (2 ZA, 8 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA SKLEP NI 
SPREJET. 
 
Uvodno besedo o idejnem projektu DRAVA so podali predstavniki podjetij Hidroinženiring d.o.o. in SL 
Consult d.o.o., ki so v nadaljevanju tudi odgovarjali na vprašanja svetnikov in svetnic. 
 
V razpravi, ki se je razvila, so sodelovali Milan FRAS, ki ga je zanimalo, kako je s pokritostjo kraja Bistrica v 
okviru tega projekta. Metod DOLINŠEK je ugotavljal, da v tem segmentu niso vključena vsa interesna 
območja, imel je tudi pomisleke glede visoke cene, saj meni, da proračun tega ne bo zmogel. Božo 
KRIVOKAPIČ je želel izvedeti, ali sta morda res samo dve pripravljeni varianti za omenjeni projekt. V 
razpravi je sodeloval tudi Vladimir SABOLEK. 
 
Pripravljavci gradiva so v odgovoru na zastavljena vprašanja navedli, da je finančna konstrukcija zelo 
okvirna, stroškovni del pa je pripravljen na osnovi idejnih projektov, prav tako so zagotovili, da je zaselek 
Bistrica zajet v okviru tega projekta. 
 
V nadaljevanju razprave je Andrej SANDE pozval občinsko upravo, da naj vsaj na grobo razmisli o teh 
stroških in kje oziroma od kod bomo financirali ta projekt. Oto VOGRIN je menil, da so posredovane 
informacije zelo skope, s tem se je strinjal tudi Darko DOLINŠEK. V razpravo se je vključil župan Jurij LEP in 
pojasnil razlog (prijava na kohezijska sredstva), zakaj je tako nujno sprejeti idejno zasnovo projekta, pri tem 
pa tudi dr. Vlasta KRMELJ meni, da bomo do leta 2015 lahko pridobili finančna sredstva iz različnih virov 
financiranja. 
 
Predsedujoča je končala razpravo in predlagala glasovanje. Svoj glas je obrazložil Metod DOLINŠEK, ki je 
menil, da je projekt prevelik finančni zalogaj za občino in ga zato ne bo podprl, podprl pa bo le del investicije, 
če bo tako dorečeno. Tudi Darko DOLINŠEK je obrazložil svoj glas, in sicer je opozoril, da se ne ve, kolikšna 
bo obremenitev za občino in kolikšna za same občane. 
 
6. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme, 

- idejni projekt IDP za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod za naselja Fala, 
Črešnjevec ob Dravi, Selnica ob Dravi (center), Bistrica in Spodnji Slemen v okviru projekta 
Drava in 

- Predinvesticijske zasnove za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod za naselje Fala, 
Črešnjevec ob Dravi, Selnica ob Dravi (center), Bistrica in Spodnji Slemen v okviru projekta 
Drava. 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 2 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
Ob 20.18 uri je sledil petnajst-minutni odmor. 
 

5. točka 
Informacije župana 

 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 

- sanacije in investicije v cestno infrastrukturo so zaključene, 
- končana je še zadnja zamenjava vodovodnih azbestnih cevi, 
- prijava na razpis za sredstva SVRL za Podravsko regijo s projektom za zamenjavo primarnega 

vodovoda v smeri Selnica – Jelovec je v teku, 
- za trgovsko-poslovno-stanovanjski cono (TUŠ) v Selnici ob Dravi tečejo pospešeni dogovori, 
- tečejo dogovori v zvezi z ureditvijo problema pitne vode na Sv. Duhu na O.V. s podjetjem Mariborski 

vodovod, 
- s 1. 9. 2007 smo predali Kulturni dom A. Tovornika v Selnici ob Dravi denacionalizacijskemu 

upravičencu, Župniji Svete Marjete iz Selnice ob Dravi, 
- na področju projekta kanalizacije tečejo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem služnostnih pravic,  
- pismo o nameri o ureditvi oziroma uporabi reke Drave je v podpisu, 
- bila je izvedena aktivnost v zadevi prijave in postavitve e-točke na Sv. Duhu, 
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- podpisana je tripartitna pogodba z DARS ter lastniki zemljišč, ki so namenjena za nadaljnja dela 
pločnikov v Selnici ob Dravi. 

 
6. točka 

Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Župan Jurij LEP je podal uvodno obrazložitve z navedbo razlogov in potreb za prerazporeditev proračunskih 
finančnih sredstev. Simona GRUŠOVNIK je na kratko predstavila ključne postavke v proračunu in obrazložila 
prihodkovna in odhodkovna področja.  
 
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je predsedujoča podala na glasovanje predlog amandmaja, ki ga je podal 
župan Jurij LEP. 
 
7. SKLEP 
Župan Občine Selnica ob Dravi predlaga k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica 
ob Dravi za leto 2007 naslednji amandma: 
09.2.2.03  konto 432300 – adaptacija šolske telovadnice - 50.075,00 EUR 
09.2.2.04  konto 420804 – projekti    +50.075,00 EUR 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
Pred glasovanjem o predlogu odloka je Oto VOGRIN obrazložil svoj glas. Predvsem ga je zanimalo, zakaj ni 
nič narejeno na dokumentaciji za mladinski center v Selnici ob Dravi, ob tem pa pričakuje od občinske 
uprave, da naredi vse potrebno za ureditev teh prostorov. Kljub tem pomislekom bo glasoval za rebalans. 
Svoj glas je obrazložil tudi Darko DOLINŠEK, ki podpira rebalans, saj so bile na začetku leta nakazane 
smernice tudi izpeljane. Metod DOLINŠEK meni, da obstajajo etični razlogi, da bi točko 11 dnevnega reda 
obravnavali pred rebalansom, vendar bo kljub temu glasoval za. 
 
Predsedujoča je dala na glasovanje sklep: 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine 
Selnica ob Dravi za leto 2007. Skladno s spremembo Odloka se za leto 2007 spremeni tudi načrt 
razvojnih programov. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 VZDRŽAN, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

7. točka 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja 

podeželja v Občini Selnica ob Dravi 
 
 

Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je v uvodu obrazložila razloge in pravne osnove za sprejem 
pravilnika. 
 
Darko DOLINŠEK je podal stališča Statutarno pravne komisije, ki na omenjen pravilnik ni imela pripomb. V 
razpravi sta sodelovala Metod DOLINŠEK in Andrej SANDE. 
 
Zaradi zahteve pristojnega ministrstva, je župan Jurij LEP predlagal sprejetje amandmaja. 
 
9. SKLEP 
V 29. členu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih 
ukrepov razvoja podeželja v Občini Selnica ob Dravi se beseda »naslednji« zamenja z besedo 
»petnajsti« tako, da člen glasi: »Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem Vestniku« 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
10. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de 

minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

8. točka 
Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za razvoj podjetništva, 

inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je v uvodu obrazložila razloge in pravne osnove za sprejem 
pravilnika. 
 
Darko DOLINŠEK je podal stališča Statutarno pravne komisije, ki na omenjen pravilnik ni imela pripomb. 
 
Razprave ni bilo, zato je sledilo glasovanje. 
 
11. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in 
izvajanju drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

9. točka 
Pravilnik o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna 

Občine Selnica ob Dravi 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je v uvodu obrazložila razloge in pravne osnove za sprejem 
pravilnika. 
 
Darko DOLINŠEK je podal stališča Statutarno pravne komisije, ki na omenjen pravilnik ni imela pripomb. 
 
V razpravi je sodeloval Oto VOGRIN, ki je menil, da ta pravilnik veže med seboj več panog in da stvari po 
njegovem mnenju niso usklajene, zato je predlagal prekinitev oziroma umik te točke. 
 
Metod DOLINŠEK je predlagal, da se tričlanska komisija črta oziroma spremeni v petčlansko komisijo, da naj 
imajo člani komisij najmanj VI. stopnjo izobrazbe, da je odpiranje vlog javno, da se v 21. členu zamenja »8« 
s »15«, tako da je 15 dnevni pritožbeni rok in da se v 18. členu dopiše »se s seznamom seznani občinski 
svet«. 
 
V razpravi je sodeloval tudi Milan FRAS, ki ni soglašal s predhodnikom glede zahtevane stopnje izobrazbe 
članov komisij, temu sta se pridružila tudi Andrej SANDE in Janko STOJKOVIČ. Stališče občinske uprave 
glede predlaganih sprememb je podala direktorica občinske uprave. Po končani razpravi je sledilo 
glasovanje po posameznih predlogih. 
 
12. SKLEP 
Točka 9 dnevnega reda se prekine oziroma umakne z dnevnega reda. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (1 ZA, 3 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA SKLEP NI 
SPREJET. 
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13. SKLEP 
V 7. členu se spremeni beseda »tričlanska« v »petčlansko«, tako da je sedaj komisija petčlanska. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
14. SKLEP 
V 7. členu se doda stavek: »Člani komisije morajo imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe.« 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (1 ZA, 9 PROTI, od 12 prisotnih ) ugotovila, DA SKLEP NI 
SPREJET. 
 
15. SKLEP 
V prvem odstavku 15. člena se drugi stavek »Odpiranje vlog ni javno, razen če je to navedeno v 
javnem razpisu« črta in nadomesti s stavkom »Odpiranje vlog je javno.« 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
16. SKLEP 
V 21. členu se zamenja številka »8« s številko »15«, tako da je sedaj 15 dnevni pritožbeni rok. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
Nato je predsedujoča podala na glasovanje sklep: 
 

17. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o postopkih dodeljevanja sredstev 
subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob Dravi s predlaganimi 
spremembami. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

Točka 10. 
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 

Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Uvodno besedo je podal Slobodan TATALOVIČ, ki je seznanil vse prisotne o pravilih in rokih za volitve v 
državni svet. 
 
Darko DOLINŠEK je podal stališča Statutarno pravne komisije, ki na omenjena pravila ni imela pripomb. 
 
V razpravi so sodelovali Metod DOLINŠEK ter Andrej SANDE, ki je predlagal, da se v 8. členu spremeni 
»javno glasovanje« v »tajno glasovanje«. 
 
18. SKLEP 
V 8. členu se beseda »javno« spremeni v »tajno«, tako da je sedaj glasovanja tajno. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 6 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA SKLEP NI 
SPREJET. 
 
V nadaljevanju so svetniki in svetnice glasovali o sklepu: 
 
19. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravila za izvolitev predstavnika Občine Selnica ob 
Dravi v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta. 
 



 

 
7

Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

Točka 11 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec 

(DIIP) – prijava na razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
 
Gradivo je bilo svetnikom posredovano pred sejo. 
 
Pred uvodno obrazložitvijo Metod DOLINŠEK pove, da delovna telesa pred tem niso obravnavala gradiva in 
da zato predlaga umik točke iz dnevnega reda. Predsedujoča je predlagala, da se seja kljub 22.00 uri 
nadaljuje in predlagala naslednji sklep: 
 
20. SKLEP 
Seja občinskega sveta se nadaljuje. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
Predstavnik podjetja Projekt Inženiring d.o.o. je podal kratke uvodne besede o investiciji in projektu obnove 
tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec in svetnike seznanil s postopki prijave na razpis Službe vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
V razpravi so sodelovali Metod DOLINŠEK, ki je apeliral na svetnike, da naj ne glasujejo za in da naj 
sredstva namenjena za to investicijo raje namenijo bolj pomembnim investicijam. Janko STOJKOVIČ je 
postavil nekaj tehničnih vprašanj, Darka DOLINŠKA je zanimalo, ali bodo s to investicijo izvisele ostale že 
planirane investicije. Milan FRAS in Božidar KRIVOKAPIČ sta želela izvedeti, kako je s priključitvijo krajanov 
iz Bistrice na omenjen vodovod, ki je v pripravi. Vladimir SABOLEK je pozval svetnike, da glasujejo za, saj je 
omenjena investicija nujno potrebna. V razpravo se je vključil tudi župna Jurij LEP, ki je odgovoril na 
nekatere ključne pomisleke razpravljavcev.  
 
Na predlog predsedujoče so svetniki/ce glasovali o predlaganem sklepu: 
 
21. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta 
Obnova tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 

Točka 12 
Kadrovske zadeve 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE je obrazložil stališča 
oziroma predlog komisije za člane odbora za gospodarstvo in odbora za negospodarstvo. 
 
Sledila je razprava o predlogih za člane odbora za gospodarstvo. Zdravko DOLINŠEK je predlagal umik 
svoje kandidature v odboru za gospodarstvo ter kot novega člana predlagal Darka DOLINŠKA. Metod 
DOLINŠEK je povedal, da sestava odborov nikakor ne odraža rezultatov oziroma izida volitev, saj 
predstavniki iz NeLi niso vključeni v odbore (najmanj po en član v vsakem odboru). V razpravi, ki je sledila, 
so sodelovali še Andrej SANDE, Milan FRAS in Darko DOLINŠEK.  
 
22. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za gospodarstvo naslednje člane: 

- Janko STOJKOVIČ – predsednik 
- Darko DOLINŠEK – član 
- Robert RIBIČ – član 
- Vladimir SABOLEK – član 
- Jože BREZNIK – član 
- Igor ŠTRUC – član 
- Štefan LAZAR – član 
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- Nevenka POŠTRAK – član 
- Anton STAJAN – član 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
Ob 22.40 uri je Metod DOLINŠEK v protestno, zaradi neizpolnjenih predhodno izraženih zahtev, zapustil 
sejo občinskega sveta. 
 
Sledila je razprava o imenovanju članov v odbor za negospodarstvo, v kateri so sodelovali Božidar 
KRIVOKAPIČ, ki je za članico odbora namesto sebe predlagal dr. Vlasto KRMELJ. Le-ta zaradi 
preobremenjenosti ni pristala na kandidaturo. Oto VOGRIN je predlagal, da se glasuje o vsakem članu 
komisije posamično in predlagal namesto Božidarja KRIVOKAPIČA, zunanjega člana Ivana LEPA. Božidar 
KRIVOKAPIČ je nato predlagal zamenjavo z Janezom URBASOM. 
 
Po končani razpravi je sledilo posamično glasovanje o predlaganih članih za odbor za negospodarstvo.  
 
23. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Ota VOGRINA – kot 
predsednika. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
24. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Roberta RIBIČA. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
25. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Andrejo ROBIČ. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
26. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Darka FLAKA. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
27. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Janeza URBASA. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
28. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Branka MIUCA. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 7 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA SKLEP NI 
SPREJET.  
 
29. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Ivana LEPA. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 3 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
30. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Zdenko GRADIŠNIK. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
31. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Milko PUŠNIK 
BRUDERMAN. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
32. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje v odbor za negospodarstvo Donatajo MALINIČ. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET.  
 
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Zdenka Koper, poslovna sekretarka 
 
 

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


