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Z A P I S N I K  
 
 
26. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 8. aprila 2010 ob 18.00 v konferenčni 
sobi Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Božidar KRIVOKAPIČ  LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Janez URBAS   Lista za Kobansko  
Robert RIBIČ   Mladi Selnice  
Vladimir SABOLEK  SLS 
Andrej SANDE   SLS  
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Božidar FLAK   SDS 
Andreja ROBIČ   SDS 
Milan FRAS   SDS 
Branko MIUC   NeLi  
Darko DOLINŠEK  SD  
 
Opravičeno odsotna: 
Jože BREZNIK   LDS 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
 
 
Ostali prisotni:  
 
Jurij LEP (župan), Karin JURŠE (direktorica OU), Slobodan TATALOVIČ (občinska uprava), Simona 
GRUŠOVNIK (občinska uprava), Igor GRUŠOVNIK (občinska uprava), Zdenka KOPER (občinska 
uprava), Nada HÖLZL (občinska uprava), Srečko ŠTAJNBAHER (Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Maribor), Simona EFERL (Center za socialno delo Ruše), Bogdan KAJZER 
(Nadzorni odbor), Sara POKERŽNIK (mediji). 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

 
Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta Krmelj. Ugotovila je, da je na seji 13 članov občinskega 
sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.  
 
 

2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  
Predsedujoča je odprla razpravo o dnevnem redu, v kateri so sodelovali: Andrej Sande je predlagal, 
da se 4. točka dnevnega reda razširi z dodatno vsebino, ki jo je predlagal KVIAZ, in sicer z javnim 
pozivom političnim strankam, drugim organizacijam ter občanom za predlaganje kandidatov za člane 
in namestnike članov Občinske volilne komisije. Prav tako je predlagal umik 7. točke dnevnega reda z 
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obrazložitvijo, da bi bilo potrebno vsebino te točke natančneje dodelati, saj se porajajo določena 
vprašanja v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi in da 
po njegovem mnenju zadeve še niso dorečene. Branko Miuc je predlagal, da bi se o nedorečenostih 
posameznih vsebin točk moralo razpravljati že na samih sejah odborov in komisij ter se dogovoriti, ali 
se točke nato umaknejo z dnevnega reda ali ne. Župan Jurij Lep je predlagal, da kljub predlogu o 
umiku točke dnevnega reda, svetniki razpravljajo o tej vsebini in se po končani razpravi odločijo o 
morebitni prekinitve omenjene točke z dnevnega reda. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča podala na glasovanje predlog o umiku 7. točke predlaganega 
dnevnega reda. 
 
1. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša odločitev o umiku 7. točke dnevnega reda, 
ostale točke dnevnega reda se pa smiselno preštevilčijo. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 8 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o dnevnega reda 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 25. redne seje ter pregled uresničevanja sklepov 
4. Predlogi za imenovanja (odbor za negospodarstvo, Svet zavoda OŠ) 
5. Informacije župana 
6. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje 

Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava 
7. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 

Selnica ob Dravi – skrajšan postopek 
9. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava Tehnični 

popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi (spremembe in 
dopolnitve v letu 2004 in 2009) – parc. št. 142/1, 142/2,  
142/3 – k.o. Veliki Boč 

10. Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra 
11. Sklep o nakupu zemljišča za namen javnega dobra na parc. št. 563/1 k. o. Sp. Boč 
12. Trendi varnostnih pojavov za leto 2009 na območju Občine Selnica ob Dravi 
13. Informacija o izvajanju prve socialne pomoči v Občini Selnica ob Dravi 
14. Informiranje občanov (TV mediji) 
15. Pobude svetnikov 
16. Vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

3. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 25. redne seje in pregled uresničevanja sklepov 

 
Predsedujoča je povedala, da so vsi sklepi 25. seje realizirani.  
V razpravi o zapisniku je Branko Miuc povedal, da je pri 8. točki dnevnega reda potrebno popraviti 
njegovo izjavo, saj je izjavil, da bi morali sami lastniki stavb skrbeti po svojih zmožnostih za ohranitev 
kulturnih spomenikov. Na nenatančen zapis je opozoril tudi pri njegovem vprašanju, ko je vprašal »v 
kateri fazi so pričakovanja, ki so jih podali odbori in liste v smislu nadaljevanja izgradnje ČHE Kozjak«. 
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3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 25. redne seje občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI od 13 
prisotnih članov ugotovila, DA JE SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

4. točka 
Predlogi za imenovanja (odbor za negospodarstvo, Svet zavoda OŠ) 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.  
Predsedujoča je pozvala predsednika KVIAZ-a Andreja Sandeta, da je podal predloge za imenovanje 
za nadomestnega člana in predsednika Odbora za negospodarstvo, ter za nadomestnega člana v svet 
zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi. Povedal je, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na svoji seji obravnavala prejete predloge in zavzela tri sklepe, o katerih so kasneje na 
predlog predsedujoče, občinski svetniki glasovali. Ob tem je opozoril na poziv, ki so ga prejeli svetniki 
s sklicem seje in še enkrat pozval vse politične stranke, druge organizacije ter občane Občine Selnica 
ob Dravi, da do vključno 30. aprila 2010 posredujejo predloge kandidatov za člane in namestnike 
članov Občinske volilne komisije. 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Branko Miuc, ki je pojasnil, da je le njegova lista podala 
predloge za nadomestne člane in da v kolikor se temu nasprotuje, lahko kandidaturo tudi umaknejo. 
Na to je Zdravko Dolinšek pripomnil, da mladim zameri le to, da niso podali nobenega predloga za naj 
športnika oz. športno društvo v občini.  
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje predlagan sklep. Oto Vogrin je v obrazložitvi 
svojega glasu vprašal župana, ali je pripravljen v odboru dati kakšno pooblastilu novemu članu Branku 
Miucu, kajti v nasprotnem primeru, ne bo podprl predlaganega sklepa.  
 
4. SKLEP 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09 in 14/10 – Odl. US), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/07) ter Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 1/09) Občinski svet 
Občine Selnica ob Dravi za člana Odbora za negospodarstvo imenuje Branka Miuca. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 1 PROTI, od 13 prisotnih članov 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
5. SKLEP 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09 in 14/10 – Odl. US), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/07) ter Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 1/09) Občinski svet 
Občine Selnica ob Dravi za predsednika Odbora za negospodarstvo imenuje Roberta Ribiča. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM glasom, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
6. SKLEP 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 
16/07, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09 in 58/09), Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/08, 28/09), 16. člena Statuta 
Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) ter Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 1/09) Občinski svet Občine Selnica ob Dravi za predstavnika ustanoviteljice 
Občine Selnica ob Dravi v svet zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi za mandatno dobo do 
konca leta 2010 imenuje Branka Miuca. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
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5. točka 
Informacije župana 

 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 
- da potekajo še zadnji dogovori za rušitev starega župnišča, 
- da je idejni načrt za pločnike in kolesarsko stezo v zaključni fazi (od trgovskega centra Tuš do Sp. 

Selnice), 
- da je kanalizacija na Sp. Slemenu v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja,  
- da potekajo pogovori z lastniki zemljišč za nakupovalnim centrom Tuš za dostop (cesta) do čistilne 

naprave, 
- da je Nadzorni odbor obravnaval pobudo svetnika o pregledu nabave stolov, ki so postavljeni v 

Slomškovem domu, in da je pisno poročilo posredovano vsem svetnikom, 
- da vse aktivnosti povezane z vseslovensko čistilno akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« 

pospešeno tečejo, 
- da bodo prireditve ob občinskem prazniku Občine Selnica ob Dravi potekale med 14. in 23. 

majem, zato je pozval vse, ki bi želeli sodelovati v programu, da svoje predloge nemudoma 
posredujejo na občino. 

 
 

6. točka 
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine 

Selnica ob Dravi – druga obravnava 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
Predsedujoča je seznanila svetnike, da je Oto Vogrin podal pred sejo amandma k tej točki dnevnega 
reda. 
Uvodno obrazložitev je podal Srečko Štajnbaher, ki je povedal, da sta spomenika Nikoli Hećimoviču in 
Đuri Đakoviču že po veljavnem Odloku o razglasitvi nepremičninskih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov zavarovana kot kulturni spomenik v okviru Zgodovinskega območja – Sv. Duh na Ostem 
Vrhu. Dalje je povedal, da je strokovna praksa na tem področju takšna, da se kot kulturni spomeniki 
varujejo objekti, ki imajo določeno umetniško vrednost oz. da so postavljeni na lokaciji, kjer se 
dogodek zgodil. V vseh predlaganih primerih umestitve med kulturne spomenike ti pogoji iz 
strokovnega vidika niso izpolnjeni. Kot primer je navedel spomenik, t. i. Kodžak na Trgu svobode v 
Mariboru, ki je delo akademskega kiparja Slavka Tihca in tudi ni zavarovan kot kulturni spomenik. 
Povedal je še, da v kolikor se na območju občine nahaja večje število takšnih objektov, strokovne 
službe zavoda predlagajo občinam, da sprejmejo posebne odloke. 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko Dolinšek. Povedal je, da komisija k 
odloku nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi obravnavi. Stališče 
Odbora za negospodarstvo je podal podpredsednik Robert Ribič in povedal, da so člani odbora bili 
seznanjeni z amandmajem, ki ga je podal Oto Vogrin in ga sicer niso podprli, vendar sta glasovala le 
dva člana, trije so se vzdržali. Odbor tako predlagali Občinskemu svetu, da sprejme odlok v drugi 
obravnavi v predlagani obliki. Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Ota Vogrina je razmišljanje 
predstavnika zavoda zbodlo, saj sam ocenjuje, da so vsa tri obeležja pomembna in potrebna zaščite v 
okviru kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Njegovo stališče je podprl tudi Božidar Krivokapič. 
Vlasta Krmelj je opozorila, da predstavniki zavoda v gradivu govorijo o kriterijih uvrščanja, da pa 
svetniki sami odločajo, kaj bodo in kaj ne uvrstili v odlok. Janez Urbas je soglašal s stališčem zavoda, 
da je spomenik Đakovići in Hečimović že ustrezno zaščiten v prostoru in poudaril, da se postavlja 
vprašanje, kaj bo s spomenikoma Šušmelju in Tovorniku, če bi jih zaščitili in bi na lokacijah, kjer 
stojita, prišlo do prostorskih posegov. Oto Vogrin je repliciral in nasprotoval politizaciji razprave o 
spomenikih in njihovem mestu v zgodovini. Ob tem je poudaril, da je njegov amandma namenjen tudi 
temu, da se razmisli o novih lokacijah za spomenike Tovorniku in Šušmelju ter njihovem vzdrževanju. 
Andrej Sande je soglašal z obstoječim stanjem. Ob tem je opozoril, da spomenik Tovorniku stoji na 
tujem zemljišči, zato bo potrebno zanj najti ustreznejše mesto, medtem ko naj spomenik Šušmelju 
ostane na dosedanjem mestu. Glede spomenikov Hečimoviću in Đakoviću pa ugotavlja, da sta bila v 
Kraljevini Jugoslaviji terorista in je zato potrebno to zgodovino končati. Oto Vogrin je pozval h kulturi 
dialoga in razpravljanja. Vladimir Sabolek je dejal, da bo potrebno spomenik Tovornika prestaviti, ko 
se bo kulturni dom obnavljal. Branko Miuc je soglašal s predhodniki, da je potrebno najti za te 
spomenike primerne prostore in da se jih zavaruje. Zdravko Dolinšek je povedla, da soglaša s 
predlaganim amandmajem in da se ne smejo negirati zgodovinska dejstva. Tudi Darko Dolinšek je 
soglašal z amandmajem Ota Vogrina. Milan Fras je soglašal, da spomeniki ostanejo na dosedanjih 
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mestih. Robert Ribič je povedal, da bi bilo smiselno posneti dokumentaren film o spomenikih. Vlasta 
Krmelj je še dodala, da je občinska uprava ves čas skrbela za navedene spomenike. Na koncu je Oto 
Vogrin predlagal, da se glasuje o vsaki točki amandmaja posebej, zato je predsedujoča podala na 
glasovanje prvi predlog amandmaja. 
 
7. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se v Odlok o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi 
uvrsti umetnostni in arhitekturni sklop kipov Đura Đakovića in Nikole Hečimovića na Sv. Duhu 
na Ostrem Vrhu. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA, 6 PROTI, od 13 prisotnih članov ugotovila, 
DA SKLEP NI SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o drugem predlogu. 
 
8. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se v Odlok o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi 
uvrsti umetnostni in arhitekturni kip vsestranskemu likovnemu ustvarjalcu Lojzetu Šušmelju 
pred Osnovno šolo Selnica ob Dravi.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 9 glasovi ZA, 2 PROTI, od 13 prisotnih članov ugotovila, 
DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o tretjem predlogu 
 
9. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se v Odlok o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi 
uvrsti umetnostni in arhitekturni kip gledališkega igralca Arnolda Tovornika pred Slomškovim 
domom v Selnici. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA, 4 PROTI, od 13 prisotnih članov ugotovila, 
DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je na koncu glasovanja povedala, da se s tem glasovanjem točka začasno prekine do 
pridobitve strokovnih podlag za nadaljnje sklepanje o odloku v drugi obravnavi. 
 
 

7. točka 
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
Uvodno obrazložitev k Odloku o zaključnem računu je podala Simona Grušovnik. Povedala je, da je 
bilo proračunsko leto 2009 zaključeno v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev in danih možnosti 
za njihovo realizacijo. Prikazala je tudi presežek vseh treh bilanc javnega financiranja Občine Selnica 
ob Dravi in povedala, da se bo presežek sredstev prenesel v naslednje proračunsko leto. Ob koncu je 
napovedala, da je poudarek tekočega proračunskega obdobja zagotavljanja nemotene realizacije 
proračuna. 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko Dolinšek. Povedal je, da komisija k 
Odloku o zaključnem računu nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme. Stališče 
Odbora za gospodarstvo je podal podpredsednik Vladimir Sabolek in povedal, da so člani odbora 
obravnavali to vsebino in predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o zaključnem računu 
Občine Selnica ob Dravi za leto 2009. Stališče Odbora za negospodarstvo je podal podpredsednik 
Robert Ribič, ki je povedal, da so se člani odbora seznanili z gradivom in predlagajo Občinskemu 
svetu, da sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009.  
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Zdravko Dolinšek je pohvalil občinsko upravo, da ji je uspelo 
v občino pripeljati investitorje (TUŠ), vendar je izrazil zaskrbljenost, da se preveč projektov ustavi na 
idejnih zamislih brez konkretne realizacije (dom starostnikov, rušitev starega župnišča, ureditev centra 
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Selnice). Milan Fras je menil, da presežek zaključnega računa kaže, da nismo bili uspešni pri 
realizaciji proračuna. Izpostavil je nerealiziran projekt rušitve starega župnišča, dokončanje ceste 
Sekirnik-Furh, ki je izvajalec še ni dokončalo. Kot osnoven problem vidi prepozno oddajo investicijskih 
del sredi leta, kar vodi do neuporabe planiranih sredstev proračuna, posledično presežka in 
nedokončanih investicij. Prav zato je napovedal, da svetniška skupina SDS ne bo podprla zaključnega 
računa za leto 2009. Vladimir Sabolek je vprašal, kako je z najemnino in z odkupom kletnih prostorov 
(arhiva). Robert Ribič je poudaril, da je zaključni račun sicer zatečen računovodski izkaz, pa vendar se 
ne more strinjati z nerealiziranim projektom Mladinskega prostora. Predlagal je, da neporabljena 
sredstva za ta namen prenesejo z rebalansom na isto postavko. Darko Dolinšek je pohvalil dobro 
pripravljen zaključni račun in se strinjal, da je to zatečeno stanje, ki ga ni mogoče spremeniti, le v 
prihodnje bi morali idejne načrte in zasnove tudi realizirati (pločniki, knjižnica). Povedal je, da bi moral 
biti razvoj v interesu občine. Branko Miuc je pohvalil gradivo in dodal, da nimamo v občini toliko 
prihodkov, kot imamo želja in idej, zato bo podprl zaključni račun. Andrej Sande je dodal, da bi morali 
svetniki občinsko upravo in župana bolj spodbujati k realizaciji projektov. Župan Jurij Lep je povedal, 
da je cesta Cafuta dokončana, prav tako cesta Vodnik-Jurček. Cesto Sekirnik-Furh pa še ni bilo 
mogoče dokončati. Povedal je še, da je v proračunu ostal presežek sredstev, ki se pri namenskih virih 
prenaša izključno za zakonsko predpisane namen, npr. kanalizacijo. Iz zaključnega računa je tudi 
razbrati, da je bila realizacija prihodkov proračuna 99,5 %, kar je pohvalno, realizacija odhodkov 
proračuna pa je tudi 89 %. Povedal je še, da je projekt rušitev starega župnišča dolgotrajen postopek 
v pristojnosti države, občina pa pri tem sodeluje v okviru svojih zmožnosti in nje za eno stranko že 
pridobila nadomestno stanovanje. Tudi za projekt Mladinski prostor aktivnosti tečejo dalje, saj je 
dokumentacija za gradbeno dovoljenje že v fazi oddaje na upravni enoti. Na vprašanja iz razprave je 
odgovarjala Simona Grušovnik, ki je povedala, da je uprava že pred časom preverjala možnost in 
smiselnost odkupa kletnih prostorov in ugotovila, da je glede na odplačan del dolga nakup 
neracionalen. Pojasnila je, da je večji del presežka po zaključnem računu namenski vir (kanalizacija), 
da pa se ostala sredstva prenosa razporejajo z rebalansom glede na želje in potrebe. Opozorila je, da 
se je veliko sredstev namenilo za sanacijo posledic številnih neurij, ki so pestila občino v preteklem 
letu. V nadaljevanju razprave je Oto Vogrin kot problematična izpostavil, da se šele sedaj ve za 
namensko privarčevana sredstva, da obstaja očiten problem komunikacije s podžupanom, da kletni 
prostori še vedno niso urejeni, da je realizacija na postavki strokovna literatura prenizka, zanimal ga je 
tudi učinek porabe sredstev na postavki mednarodno sodelovanje, zaskrbljenost je izrazil tudi pri 
nizkem indeksu na postavki malo gospodarstvo in pri 100 % realizacija delovne uspešnosti zaposlenih 
v upravi. Kljub naštetemu je napovedal, da bo zaključni račun podprl. Milan Fras je povedal, da ne 
oporeka strokovnosti uprave, da pa od uprave in župana pričakuje realizacijo proračuna na področju 
investicij, tako kot je zastavljeno. Tudi smiselnost porabe sredstev za pravljične ure za otroke bi bilo 
potrebno preučiti, saj je udeležba zelo skromna. Direktorica občinske uprave Karin Jurše je v 
odgovoru na postavljena vprašanja povedala, da se je izkazalo premalo zanimanja za pravljične 
soboto in da prav zato občina sedaj poskuša z uvedbo lutkovnih predstav za najmlajše in izvedbo 
delavnic za mlade v okviru planiranega tedna mladih. Šele po tem se bo pokazalo, kaj je ustrezno za 
določeno populacijo mladih v občini. Povedala je še, da je delavec, ki po novem pokriva področje 
komunale, delo nastopil šele v drugi polovici lanskega leta, saj je delavec, ki je odhajal v pokoj seveda 
imel pravico izrabiti svoj dopust. O delovni uspešnosti je povedala, da vsak javni uslužbenec ve, da je 
v lanskem letu ni bilo možno izplačevati v celoti, ampak le minimalen del za prve tri mesece, da pa 
delovna uspešnost o kateri govori Oto Vogrin izhaja iz prihranka pri plači delavke, ki je bila šest 
mesecev na bolniškem staležu in so njena dela opravljali drugi uradniki. Glede pripombe o 
mednarodnem sodelovanju je povedala, da gre za uradno povabilo županu za sodelovanje na 
srečanju regij in da je prvi rezultat že prijava skupnega projekta s srbsko občino, ki želi pri nas 
spoznavati dobre prakse, tako na področju trajnostnega razvoja kot delovanja lokalnih akcijskih 
skupin, kjer imamo dobre izkušnje. Dalje je povedala, da je obrazložitev postavke malo gospodarstvo 
zapisana v tekstu zaključnega računa in pomeni poravnavo obveznosti do MRA za pripravo regijskih 
razvojnih dokumentov; že pri proračunu 2010 je bilo pojasnjeno, da so izkušnje pokazale, da se je 
bolje udeležiti izobraževanj kot kupovati strokovno literaturo in d ata obrazložitev še vedno velja; da je 
sam odbor za negospodarstvo želel, da ponovno projektiranje kletnih prostorov izvede isti arhitekt, kar 
je uprava tudi naročila in da se bo občina prijavila na razpis za obnovo in razvoj vasi za pridobitev 
manjkajočih sredstev. V nadaljevanju so Zdravko Dolinšek, Andrej Sande in Darko Dolinšek pozvali k 
večji investicijski realizaciji, boljšemu informiranju svetnikov o porabi sredstev in uresničevanju 
razvojnih vizij. 
 
Predsedujoča je po končani razpravi podala na glasovanje.  
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10. SKLEP:  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2009. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je na predlog svetnikov, da se zaradi gostje poročevalke točka Informacija o izvajanju 
prve socialne pomoči v Občini Selnica ob Dravi prednostno obravnava, takoj za njo pa se obravnavata 
točki Pobude svetnikov in Vprašanja svetnikov. 
 
11. SKLEP:  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se prednostno obravnava 14. 
točka dnevnega reda, nato sledita dosedanja 16. in 17. točka dnevnega reda. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

14. točka 
Informacija o izvajanju prve socialne pomoči v Občini Selnica ob Dravi 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.  
Uvodno obrazložitev je podala direktorica Centra za socialno delo Ruše Simona Eferl. Cilj CSD Ruše 
je, da se občanom čim bolj približajo naloge oziroma storitve CSD in to na način, da so z njimi 
seznanjeni v lokalnem okolju, kar zmanjšuje potne stroške občanov in odpravlja druge birokratske 
ovire. 
Stališče Odbora za negospodarstvo je podal predsednik Robert Ribič, ki je povedal, da so se člani 
odbora seznanili z Informacijo o izvajanju prve socialne pomoči v občini Selnica ob Dravi in podpirajo 
takšno delovanja CSD Ruše v lokalnem okolju. V razpravi sta sodelovala; Darko Dolinšek, ki je podprl 
pobudo za tovrstno pomoč občanom. Robert Ribič je še dodal, da podpira to pobudo in predlaga vsem 
občanom, ki takšno pomoč potrebujejo, da se tudi obrnejo na strokovne službe CSD. 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje. 
 
12. SKLEP:  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil z Informacijo o izvajanju prve socialne 
pomoči v Občini Selnica ob Dravi. 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 
 

16. točka 
Pobude svetnikov 

 
Pri točki Pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali: 
 
Robert Ribič je podal pobudo, da se točka z vsebino »Mladinski center« in projekt »Selnica spet v 
lufti« predstavi na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na pobudo svetnika podala predlagano pobudo na glasovanje. 
 
13. SKLEP:  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se na eno izmed naslednjih sej 
Občinskega sveta uvrstita točki »Mladinski center« in projekt »Selnica spet v lufti«. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 1 glasom VZDRŽAN, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 



 
8

Dalje je Robert Ribič podal pobudo 
- da se povabi vse predstavnike športnih društev, da skupaj ustanovijo komisijo za področje športa 

oz. ustanovijo športno zvezo. 
 

Vladimir Sabolek je podal naslednji pobudi: 
- da se nabavi primeren tiskalnik, za izpise večjih dimenzij projektov na področju kanalizacije, 
- da Nadzorni odbor pregleda delovanje na postavki »zimska služba«(tudi stanje na terenu). 
 
Andrej Sande je podal naslednji pobudi: 
- da se prevetri statut na področju volitev v vaške skupnosti, 
- glede na to, da kulturna društva niso zadovoljna z ocenjevanjem in dodeljevanjem sredstev po 

razpisu, se naj kriteriji ocenjevanja spremenijo. 
 
Zdravko Dolinšek je podal naslednjo pobudo: 
- ker z odgovorom glede selniškega spominka ni bil zadovoljen, saj bi po njegovem mnenju s 

prodajo s prodajo spominkov pridobili prihodke, je predlagal, da bi uprava skupaj z Turističnim 
društvom našla način, kako in kje bi se dalo kupiti spominek, ki bi predstavljal občino. 

 
Božidar Flak je podal naslednjo pobudo: 
- da se zraven pločnikov, ki tečejo ob cesti G1-1, uredijo tudi pločniki od Bistrice do naselja Fala 

oziroma do Šturma. 
 
Branko Miuc je podal naslednje pobude: 
- da bi se točki Pobude in Vprašanja obravnavala na vsaki seji, ki ni zaključena do 22. ure, ob tej 

uri, saj ni smiselno, da se pomemben točke prestavljajo, 
- da se prevetrijo kriteriji na področju javnih razpisov po Pravilniku o športu, ter se tako prilagodi 

potrebam društev, 
- da se na eno izmed naslednjih sej uvrsti problematika grada Viltuš, 
- da Statutarno pravna komisija natančno pojasni postopek, kdaj se o pobudi svetnika glasuje, 
- da predsedujoča, na eni izmed naslednjih sej, seznani svetnike s prejeto nagrado, ki jo je dobila 

agencija ENERGAP, ki jo vodi. 
 

Andrej Sande je podal naslednjo pobudo: 
- da se preuči možnost pridobitve dodatne vrečke za odvoz odpadkov za posamezna 

gospodinjstva, ki bi to potrebovala. 
 
Darko Dolinšek je podal naslednjo pobudo: 
- predlaga, da se v bodoče točki Pobude in Vprašanja razvrstita takoj za točko Informacije župana. 
Branko Miucu je tudi odgovoril, da ima svetnik možnost postaviti vprašanje. Če z odgovorom svetnik ni 
zadovoljen, lahko postavi dodatno vprašanje in če še s tem ni zadovoljen lahko poda pobudo, da se 
opravi obravnava na eni od naslednjih sej. 
 
Direktorica Karin Jurše je povedala, da je oblikovanje cen komunalnih storitev natančno zakonsko 
opredeljeno in je strošek ravnanja s komunalnimi odpadki strošek tistega, ki ga je povzročil. Zato 
kupovanje vreč pri Snagi in razdeljevanje med občane ne pride v poštev, saj nima zakonskih podlag. 
Andrej Sande je nato vztrajal, da naj se o tej pobudi izreče občinski svet in naj se vsebina te pobude 
uvrsti na naslednjo sejo OS. 
 
14. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se na eno izmed naslednjih sej 
Občinskega sveta uvrsti točka »možnost nakupa dodatnih vrečk za komunalne odpadke«. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 9 glasovi ZA, 3 glasovi PROTI, od 13 prisotnih članov 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
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17. točka 
Vprašanja svetnikov 

 
Pri točki Vprašanja svetnikov so s svojimi vprašanji sodelovali: 
Oto Vogrin je podal naslednja vprašanja: 
- odgovor na njegovo prejšnje vprašanje o gradu Viltuš ga ni zadovoljil, saj se čudi, da je občina 

čakala 6 mesec na odgovor ministrstva, medtem ko ga je on pridobil v treh dneh; vprašuje še 
vedno, kaj je vizija občine, saj smernice niso bile usmerjene v pridobitev parka, ampak v celoten 
kompleks; iz njegove komunikacije s pravim ministrstvom, to je ministrstvom za kulturo izhaja, da 
je grad dobil g. Slavič po tem, ko je bil grad lani izropan, z namenom, da ga počisti in zamenja 
ključavnice, zato se vprašuje, ali to ni sposobna narediti občina sama in ali občina namerava 
pokazati vsaj majčken interes na prihodnjem razpisu za najem gradu? 

- kdaj bo župan začel z zahtevo za vračanje likovnih del, ki so bile odtujena iz dvorane pri Svetem 
Duhu oz. ali se poslavljamo od te naše lastnine? 

- ker v odgovoru na svoje prejšnje vprašanje ni zasledil skupnega interesa za sončno elektrarno, 
ponovno vprašuje, kam so bila sredstva nakazana, na kakšno postavko in kdaj; ali je interes 
občine pridobitev sredstev ali kaki drugi globalni interesi; kdo so bili še ostali interesenti za 
pridobitev koncesije in koliko denarja je podjetje dobili? 

- ali se bodo v času občinskega praznika v mesecu maju izvajale kakšne aktivnosti tudi na igrišču 
na Fali in ali se rešuje problem ureditve igrišča na Fali? 

- kakšna je situacija v zvezi s postavitvijo ogledala pri nevarnem izvozu na Fali? 
- kakšen je ključ oblikovanja komisij za razdeljevanje sredstev društvom s področja športa in 

kulture?  
Dr. Vlasta Krmelj je svetniku odgovorila, da so cilji občine, ki ni samo najemnina za streho, natančno 
obrazloženi skupaj z EU smernicami v odgovorih na svetnikova predhodna vprašanja in da v kolikor jih 
ne razume, lahko dobi tudi širšo obrazložitev. 
 
Vladimir Sabolek je podal naslednje vprašanje: 
- kako župan komentira uvrstitev Občine Selnica ob Dravi na zavidljivo 20. mesto lestvice »Občine 

presežkov« ki jo je izvedla Akademija Sirius? 
 

Branko Miuc je podal naslednja vprašanja: 
- v kakšni fazi so pričakovanja, ki so jih liste in stranke podale v zvezi z izgradnjo ČHE Kozjak? 
- kakšne so možnosti za pridobitev sredstev od države oziroma pridobitev evropskih sredstev, ki so 

bila vložena v izgradnjo Zdravstvene postaje? 
- predlagal je, da se točki dnevnega reda Pobude in Vprašanja v bodoče obravnavata pet minut 

pred iztekom seje občinskega sveta v primeru, da se seja prekine. 
 

Milan Fras je podal naslednji vprašanji: 
- ker dvomi v realnost cen ponudnikov na razpisu za vzdrževanje cen, ga zanima, kako se bo vršila 

kontrola nad izvajalci del za letno vzdrževanje javnih poti na območju Občine Selnica ob Dravi? 
- ali mu bodo po dogovoru, kot podžupanu, zaupane naloge s področja cestne infrastrukture? 
- ali mu bo, kot podžupanu, zaupano vodenje aktivnosti v zvezi z gradom Viltuš? 

 
Darko Dolinšek je podal naslednje vprašanje: 
- na projektih javni razpisi za investicijsko vzdrževanje cest naj se ovrednotijo oziroma prikažejo 

parametri, na osnovi katerih so bili ponudniki izbrani? 
 

Vlasta Kremelj je podala naslednja vprašanja (podala tudi v pisni obliki): 
- Glede na dejstvo, da se strokovne podlage in študije za prostorsko urejanje občine Selnica ne 

pripravljajo dosledno in pravočasno, po zadnjih informacijah glede umika gradiva iz razprave, tudi 
nestrokovno in neusklajeno, sprašujem župana kdo pripravlja vse podlage za razpise, kako so 
izvedeni javni razpisi za izbiro izvajalcev in kdo je v komisij za izbiro izvajalcev. Prav tako 
sprašujem, zakaj ni opravljene neformalne javne razprave o določenih strokovnih podlagah, kot 
smo si to svetniki v vseh mandatih želeli? 

 
Predsedujoča je pozvala svetnike, da bi kljub izteku štiriurne seje, zaradi nemotenega dela OU, 
nadaljevali s točko 12. dnevnega reda. 
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15. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se kljub izteku štiriurnega dela 
seja nadaljuje s točko 12. dnevnega reda. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

12. točka 
Sklep o nakupu zemljišča za namen javnega dobra na parc. št. 563/1 k. o. Sp. Boč 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.  
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Karin Jurše. Povedala je, da Občina 
Selnica ob Dravi namerava širiti vodovodno omrežje na območju Bistriške grabe, zato mora pred 
izvedbo del pridobiti potrebna zemljišča. Navedeno zemljišče je bilo ocenjeno s strani sodno 
zapriseženega cenilca in s ceno se strinja tudi lastnica zemljišča.  
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Vladimir Sabolek. Povedal je, da se je 
odbor seznanil s pripravljenim gradivom, nanj ni imel pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da sklep 
sprejme. 
Ker ni bilo razpravljavcev, je predsedujoča podala na glasovanje naslednji sklep. 
 
16. SKLEP:  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o nakupu zemljišča za namen javnega 
dobra na parc. št. 563/1, k. o. Spodnji Boč. 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
Predsedujoča je ponovno pozvala svetnike, da bi kljub izteku štiriurne seje, zaradi nemotenega dela 
OU, nadaljevali s točko 10. dnevnega reda. 
 
17. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se kljub izteku štiriurnega dela 
seja nadaljuje s točko 10. dnevnega reda. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

10. točka 
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi 
(spremembe in dopolnitve v letu 2004 in 2009) – parc. št. 142/1, 142/2, 142/3 – k.o. Veliki Boč 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.  
Uvodno obrazložitev je podal župan Jurij Lep. Povedal je, da gre za tehnični popravek odloka, ki je bil 
spremenjen v letu 2004, z dopolnitvijo v letu 2009 in se nanaša na parc. št. 142/1,142/2 in 142/3 v k. 
o. Veliki Boč. Na pobudo stranke je občina preverila ujemanja opredelitve planske in dejanske rabe 
zemljišča na osnovi razpoložljive dokumentacije in dejanskega stanja v naravi. 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Vladimir Sabolek. Povedal je, da se je 
odbor seznanil z vsebino gradiva in da nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da popravke 
sprejme. 
 
Ker ni bilo razpravljavcev, je predsedujoča podala na glasovanje naslednji sklep. 
 
18. SKLEP:  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o tehničnemu popravku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi (spremembe in dopolnitve v letu 2004 in 
2009) – parc. št. 142/1, 142/2 in 142/3 – vse k. o. Veliki Boč. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, od 13 prisotnih članov ugotovila, DA JE 
SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
Predsedujoča Vlasta Krmelj je na koncu vse pozvala, da posredujejo predloge kandidatov za prejem 
občinskih priznanj. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.20. 
 
 
 

Zapisala 
Zdenka KOPER 

višja poslovna sekretarka 
 
 
 
 

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


