
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
 
Številka: 032-1/2006-16 
Datum:   11. 12. 2008 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
16. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 11. decembra 2008 ob 18.00 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 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Božidar FLAK   SDS  
Andrej SANDE  SLS 
Andreja ROBIČ  SDS 
Jože BREZNIK  LDS 
Janko STOJKOVIČ  SDS  
Janez URBAS   Lista za Kobansko (do 18.30 in od 20.30) 
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
 
Branko MIUC   NeLi (opravičeno) 
 
Ostali prisotni: Jurij LEP (župan), mag. Karin JURŠE (direktorica občinske uprave), Nada 
HÖLZL (občinska uprava), Simona GRUŠOVNIK (občinska uprava), Slobodan TATALOVIČ 
(občinska uprava), Srečko GOSAK (občinska uprava), Bogdan KAJZER (Nazorni odbor), 
Dušan POKERŽNIK (Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem Vrhu), Zlatka ZASTAVNIKOVIČ 
(Ekonomski inštitut Maribor 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 14 članov 
občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa. V nadaljevanju so svetniki 
sprejeli sklep: 
 
1. SKLEP 
Za zapisnikarico se izvoli Zdenko Koper. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

2. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 15. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi 
 
Skrajšani zapis 15. redne seje so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
K razpravi se je prijavil Vladimir SABOLEK, ki je zahteval, da se na prvi strani zapisnika 
pravilno zapiše prihod člana občinskega sveta Janeza Urbasa, in sicer "prihod ob 18.22 in 
odhod 19.20" ter se izbriše napačno zapisan prihod pri Branku Miucu. Pripombo je imel tudi 
na nenatančen zapis razprave Roberta Ribiča na strani pet, in sicer se v zadnjem stavku 
dopiše beseda "le" (ki le to zares potrebujejo). Prav tako je opozoril na napačno zapisano 
osebno ime Vlaste Krmelj (na strani 9), imel pa je tudi pomisleke na odgovor župana pri točki 
vprašanja svetnikov, kjer je zapisano, da bo OPPN Občine Selnica ob Dravi sprejet v eni od 
letošnjih sej, kar je po njegovem terminsko to nedosegljivo. 
V razpravi je sodeloval tudi Robert RIBIČ, ki je zahteval, da se do naslednje seje pripravi 
dobesedni zapis razprave Janeza Urbasa pri peti točki dnevnega reda. 
 
Po razpravi je na predlog predsedujoče bil sprejet: 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 15. redne seje občinskega 
sveta s predlaganimi pripombami. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

3. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
K razpravi se je prijavil Andrej SANDE, ki je predlagal, da se doda nova točka dnevnega reda 
z vsebino "Volitve in imenovanja". Predlagal je, da se uvrsti na dvanajsto točko dnevnega 
reda, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo. 
Oto VOGRIN je povedal, da je bil dogovor Odbora za negospodarstvo, da se ponovno 
pozove vse, da podajo svoje predloge z imeni kandidatov. 
Predsedujoča je podala na glasovanje predlog, ki ga je predlagal Andrej SANDE: 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se doda nova dvanajsta 
točka "Volitve in imenovanje", ostale točke dnevnega reda se pa smiselno 
preštevilčijo. 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o dnevnem redu s predlagano spremembo: 
 
4. SKLEP  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Potrditev skrajšanega zapisa 15. redne seje 
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3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Investicijski program: gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij v Občini Selnica ob Dravi 
5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava 
6. Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – prva obravnava 
7. Predlog sklepa o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 
8. Soglasje k odprodaji objekta – dispanzerja Zdravstvenega doma dr. Adolfa 

Drolca 
9. Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Selnica ob Dravi 
10. Program varnosti Občine Selnica ob Dravi 
11. Informacija o poteku ureditve ceste (Fala) GI-1-Štamper, Mali-Roj 
12. Volitve in imenovanja 
13. Pobude svetnikov 
14. Vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

4. točka 
Investicijski program: gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij v Občini Selnica ob Dravi 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje, prav tako so na sami seji prejeli 
predlog redakcijskih/amandmajskih popravkov. 
 
V uvodu je predstavnica podjetja Ekonomskega inštituta Maribor ga. Zlatka Zastavnikovič 
podala namen investicije. Izpostavila je, da se bodo s to investicijo pokrila območja belih lis v 
Občini Selnica ob Dravi, kjer širokopasovni priključki niso omogočeni oziroma kjer novi 
interesenti nimajo možnosti pridobiti širokopasovnega priključka. Kot splošni cilj investicije je 
izpostavila predvsem varen in kakovosten dostop do elektronskih komunikacij čim večjemu 
številu zainteresiranih uporabnikov, pospešitev gospodarskega in kulturnega razvoja 
posameznih območij. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstva, ki jih je podal Janko Stojkovič. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlagali so, da se v tekstu sklepa 
na koncu doda besedilo "na področju belih lis" ter da takšnega predlagajo v razpravo in v 
potrditev Občinskemu svetu.  
Predsedujoča je nato svetnike seznanila z amandmajem, ki ga je podal župan Jurij Lep, in 
sicer na predlog članov Odbora za gospodarstvo. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, ki jo je pričel Robert Ribič. Povedal je, da je projekt dobro 
zasnovan, zato je potrebno čim prej pristopiti k aktivnostim in premišljeno razdeliti stroške 
investicije med Občino Selnica in uporabniki. 
V razpravi je sodeloval tudi Andrej Sande, ki je v razmislek povedal, da bi bilo morda 
smiselno aktivirati Kabelsko razdelilni sistem za rešitev tega problema. Darko Dolinšek je 
povedal, da je investicijski program dobro zasnovan in da ga bo podprl, saj bodo s to 
pridobitvijo občani deležni večje komunikacijske povezanosti. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
 
5. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Investicijski program (CBA) analize 
stroškov in koristi investicijskega projekta v skladu z metodologijo Evropske komisije 
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– projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
Občini Selnica ob Dravi na območju belih lis. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih članov 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

5. točka 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje, prav tako so na sami seji prejeli 
predlog redakcijskih/amandmajskih popravkov. 
 
 
V uvodu je direktorica občinske uprave Karin Jurše povedala, da je na osnovi razprave na 
seji Statutarno pravne komisije ter na osnovi razprave na 15. seji Občinskega sveta Občine 
Selnica ob Dravi pripravljavec gradiva upošteval pripombe in predloge, zato je podala 
predlog amandmaja za spremembo v 32. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica 
ob Dravi. Povedala je tudi, da je pri formuliranju sklepa prišlo do napake, in sicer pravilno se 
naj glasi: v "drugi" obravnavi.  
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podal Darko Dolinšek, ki je povedal, da je komisija 
obravnavala to vsebino, se seznanila z gradivom in predlagala Občinskemu svetu, da 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi v drugi obravnavi s predlaganimi 
amandmaji sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali s predlogi za amandmaje: 
Vladimir Sabolek, ki je predlagal, da se v prvem odstavku 90. člena namesto besede 
»obravnava« zamenja z besedami »opravi splošna razprava o predlogu«, na koncu stavka 
pa se zamenja beseda »obravnavo« z besedo »razprava«. V naslednjem stavku se ponovno 
zamenja beseda »obravnava« z besedo »razprava« Prav tako je predlagal popravek v 92. 
členu, kjer se ponovno zamenja beseda«obravnave« z besedo »razprave«, ter se doda za 
besedo »razprave«še beseda »delovna telesa lahko«. V prvem odstavku 110 člena je 
predlagal, da se beseda »direktor občine« nadomesti z besedo« direktorja občinske uprave« 
Andrej Sande je povedal, da dikcija tretjega (predzadnjega) 19. člena Poslovnika ne spada v 
ta kontekst, zato predlaga, da se črta. Menil je, da delo članov svetnikov ni samo na sami seji 
sveta, ampak tudi aktivno delo izven seje. Enakega mnenja je bil tudi Oto Vogrin, saj je 
menil, da ta tekstualni del ne zajema primerov, ko člani sveta zamujajo oziroma predčasno 
zapustijo sejo sveta. 
Pojasnila je podala direktorica občinske uprave Karin Jurše, ki je povedala,da je dikcija 19. 
člena bila zapisana že v starem veljavnem Poslovniku, istočasno pa je predlagala, da se ta 
sprememba vnese v Pravilnik o plačah funkcionarjev. Prav tako je obrazložila postopek za 
sprejem oziroma način glasovanja za predlagane amandmaje. Oto Vogrin je v repliki 
povedal, da gre tu za zavajanje, kajti Poslovnik sprejme občinski svet, ki ga bodo tudi 
svetniki uporabljali. Darko Dolinšek je prav tako bil menja,da je Poslovnik akt, ki ga sprejema 
občinski svet, zato je način, kako bo zasnovan, odvisen od svetnikov. 
 
Sledil je pet minutni odmor(ob 18.39) za dogovor in uskladitev predlaganih amandmajev. 
 
Predsedujoča je svetnike seznanila, da je dobila dva amandmaja s podpisi svetnikov. 
 
Ker pa je med samo sejo bil izoblikovan oziroma predlagan še enden amandma, ki pa ga ni 
dobila v pisni obliki, so svetniki zahtevali še dodatne tri minute odmora, da so lahko pisno 
predloži še tretji predlagan amandma predsedujoči. 
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Predsedujoča je po končani razpravi podala na glasovanje prvi predlog amandmaja: 
 
1. AMANDMA 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme amandma št. 1, ki se glasi, da se v 
prvem odstavku 90. člena beseda »obravnava«, zamenja z besedami »opravi splošna 
razprava o predlogu« in zadnja beseda »obravnava« zamenja z besedo »razprava«, 
prav tako se v drugem stavku beseda » obravnava« zamenja z besedo »razprava« 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM, O PROTI, od 
13 prisotnih članov ugotovila, DA JE AMANDMA SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o amandmaju številka 2: 
2. AMANDMA: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme amandma št. 2, ki se glasi tako da se v 
92. členu beseda »obravnava« zamenja z besedo razprava. Za besedo »lahko« se 
vnesejo besede: «delovna telesa sveta« 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE AMANDMA SPREJET. 
 
V 110. členu se beseda »občine« nadomesti z besedo »občinske uprave«, ki pa je samo 
redakcijski popravek. 
 
Na koncu je sledilo še glasovanje o amandmaju številka 3: 
3. AMANDMA 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme amandma št. 3, tako da se tretji 
odstavek 19. člena črta, ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 8 glasovi ZA, 5 VZDRŽANIMI, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE AMANDMA SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o Poslovniku Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi s sprejetimi 
amandmaji.  
 
6. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Selnica ob Dravi v drugi obravnavi s sprejetimi amandmaji. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

6. točka 
Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – prva obravnava 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Simona Grušovnik podala Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 
2009. Izpostavila je zakonske in podzakonske predpise za pripravo občinskega proračuna. 
Povedala je, da je pri sestavi proračuna upoštevan predvsem kriterij dokončanja pričetih in 
nedokončanih investicij in kriterij prioritete po dejanskih potrebah. Pri načrtovanju proračunov 
je zaslediti osnovno vodilo, da imajo prioriteto projekti, ki so bili sprejeti kot smernice 
dolgoročnega razvoja občine, kot so; kanalizacija, pločniki, ceste, pokopališča, vodovod, 
večnamenska dvorana ter investicije v odlagališča komunalnih odpadkov. Predstavila je tudi 
pojasnila k prihodkovni in odhodkovni strani proračuna. 
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K uvodni obrazložitvi je župan Jurij Lep dodal, da je strategija proračuna prostorsko 
naravnana, saj so v pripravi prostorski akti, ki so zelo pomembni za nadaljnji razvoj občine. 
Izpostavil je telovadnico, vodovod Selnica – Jelovec, ter prevelik finančni del namenjen za 
kanalizacijo. 
 
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 predlagali, da k Odloku o 
proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 člani navedene komisije nimajo pripomb in 
predlagajo Občinskemu svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi. 
 
Stališče Odbora za gospodarstvo je podal Janko Stojkovič. Povedal je, da je odbor 
obravnaval to vsebino, se seznanil z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 
2009 v prvem branju in ga takšnega predlagajo v razpravo in potrditev Občinskemu svetu. 
Upravi pa nalagajo, da preuči pripombe za drugo branje. 
 
Stališče Odbora za negospodarstvo je podal Oto Vogrin. Povedal je, da je odbor obravnaval 
to vsebino, se seznanil z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – v prvi 
obravnavi in ga predlagali Občinskemu svetu v sprejem. 
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Zdravko Dolinšek, ki je pohvalil pripravljalce 
gradiva. Pozval pa je na župana, da naj skliče sestanek s poslancema in člani Odbora za 
gospodarstvo, da bi skupaj preučili vse tiste potrebe občine, ki bi jih naj republiški proračun 
tudi zajel. Predlagal je tudi, da se napravi nekakšna poimenska skica vseh cest, na katerih 
se oziroma se bodo izvajale investicije. Županu pa je predlagal, da bi enkrat mesečno podal 
informacije na lokalno televizijo Moj TV. Podpira tudi investicijo izgradnje igrišča v Bistrici ter 
še nadaljnje vlaganje v Dom na Sv. Duhu. Menil pa je, da bi bilo potrebno razmisliti o 
smiselnosti investicije v vlečnico na Sv. Duhu ter o financiranju študentov in dijakov, ki so za 
šport nadarjeni. Izpostavil je nesorazmerno financiranje društev upokojencev v Selnici ob 
Dravi. Andrej Sande je predlagal, da bi bilo potrebno za lažje razumevanje natančneje podati 
obrazložitev za investicije na cestnem področju. 
Vladimir Sabolek je povedal, da želi od župana oziroma od pogajalcev, da pridobijo 
odškodnino od izkopanih rudnin. Tukaj je izpostavil predvsem odškodnino zaradi degradacije 
prostora, hrupa, onesnaževanja okolja in ogrožanja prometa; predlagal je tudi, da bi sredstva 
iz državnega proračuna – Žagarjeva sredstva oplemenitili tudi s sredstvi iz Avstrije in tako 
asfaltirali kar nekaj metrov meddržavne ceste v Gradišču (šola v Gradišču-Čeklovo). 
Predlagal je tudi, da so sredstva na postavki Nakup avtomobilov prenizka, zato predlaga 
povišanje vsaj za 3000 EUR. Na postavki Redna vzdrževanja lokalnih cest so po njegovem 
mnenju previsoko obremenjena, zato predlaga da se polovico teh sredstev nameni za 
Investicije prometnih površin, ter istočasno predlaga racionalizacijo sredstev na postavki 
Zimska služba. Predlagal je tudi dokončanje ceste proti Roju ( sredstva se naj vzamejo iz 
postavke zimska služba). Pri investicijskem vzdrževanju ulic, bi morali imeti okvirne dolžine 
in popis del. Poudaril je tudi, da je potrebo poskrbeti za preskrbo s pitno vodo v Prečni ulici. 
Vprašal je tudi, ali je v sklopu investicije obnove vodovoda Selnica – Jelovec zajeta tudi 
obnova cevovoda do vodohrana Viltuš. Na postavki Knjižnična dejavnost je po njegovem 
mnenju planiranih preveč sredstev, zato predlaga le 6,3 odstotno povišanje. Na postavki 
Investicijsko vzdrževanje v šoli Selnica ob Dravi predlaga povišanje zneska iz postavke 
Knjižnična dejavnost, saj bi s tem lahko zagotovili sredstva za prezračevanje kuhinje, 
hodnika v vrtcu in zbornice učiteljev. Predlagal je tudi, da se projekt kanalizacija Fala-Mali-
Roj opravi do konca pri domačiji Roj. Vprašal je tudi, kako bo speljan vodovod od Bistrice do 
Sv. Duha na Ostrem Vrhu ter zakaj bi zamenjali cisterno za olje na osnovni šoli, saj je 
predviden v letu 2010 prehod na zemeljski plin. Dodatno pa predlaga, da se v proračunu 
zajame postavka Investicijsko vzdrževanje javnih poti na cesti od A. Kraner-Šerbino. Robert 
Ribič je bil mnenja, da je zaradi tega, ker se seje občinskega sveta ne snemajo več, 
postavka Oglaševanje in informiranje previsoka. Meni, da je ta odločitev do občanov 
nekorektna. Na postavki Investicijsko vzdrževanje kletnih prostorov občine bi po njegovem 
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mnenju bilo potrebno natančneje definirati, kdo so ta društva, ki bodo te kletne prostore 
uporabljale. Predlagal je tudi povišanje sredstev na postavki Mladina ter naj se razmisli o 
smotrnosti Investicije v vlečnico na Sv. Duhu. Predlagal je tudi k čim prejšnji realizaciji 
ureditev igrišč za mladino. Imel je pomislek tudi na zadolžitve podžupanov ter o previsokih 
stroških za telefon za dva podžupana. Izrazil je željo, da se podajo informacije o energetski 
zasnovi in izkoriščanju naravnih virov v Občini Selnica ob Dravi, zato je pozval župana, da 
poda tudi informacijo o tem, kdaj bo Občina pristopila k temu projektu. 
Milan Fras je vprašal, če je povečanje za 1/5 proračuna vzrok zgolj gospodarske narave. 
Predlagal je, da se pripravi Pravilnik o financiranju društev kateri naj zajame tudi tista društva 
ki niso nikjer zajeta. Oto Vogrin je povedal, da pogreša na strani 11 delovnega gradiva 
srednjeročni program za komunalo, ki ga naj najprej matični odbor izoblikuje in nato prenese 
v prioritetni del proračuna. Zanimalo ga je, kakšno je dejansko stanje na področju izvajanje 
kulturnih dejavnosti v večnamenski dvorani, motilo ga je, da ni nikjer zasledil mladinskega 
centra. Menil je, da na podprogramu Štipendije (19069003) za raziskovalno delo otrok in 
mladine ni primeren način za vzbujanje kreativnosti otrok in mladine v obliki denarnih 
sredstev. Imel je tudi vprašanje, zakaj so na postavki Odpravnina namenjena sredstva. 
Zanimalo ga je tudi, kaj je zajeto v postavki Najemnine za kulturne objekte (40. stran 
delovnega gradiva.) Na postavki Investicijsko vzdrževanje kletnih prostorov je po njegovem 
mnenju premalo načrtovanih sredstev. Pri proračunu pogreša predvsem racionalizacijo 
sredstev na postavki Podžupani in sprašuje ali res potrebujemo dva podžupana. Imel je tudi 
vprašanje ali je v postavki večnamenski prostor mišljen kot center za mlade. 
Vlasta Krmelj je menila, da so v postavki Prevozi učencev previsoko planirana sredstva, zato 
predlaga,da se s podjetjem Veolia transport dogovori o sistemu  pavšalnih vozovnic za 
otroke. Pri postavki Gradnja občinskih cest je predlagala, da se doda projekt za izgradnjo 
pločnikov na cesti proti Fali. Izpostavila je tudi ureditev dokumentacije za vodovarstveno 
območje v Selnici ob Dravi ter preučitev možnosti ureditve avtobusne postaje na cesti G-I 
skozi Selnico. V proračuni tudi ni zasledila sredstev namenjenih za rušitev starega župnišča, 
zato sprašuje, kako daleč je ta projekt. Darko Dolinšek je pohvalil dobro zasnovan proračun, 
imel je le pripombo, da se razmisli tudi o ureditvi kolesarske steze proti Fali. 
Božidar Krivokapič se je pridružil mnenju predhodnikov, da bi morali v proračun zajeti tudi 
ureditev pločnikov proti Spodnji Selnici in predlaga, da se napravi prioritetna lista. Predlagal 
je tudi, da se uredi (legalizira) parkirni prostor za občinsko stavbo ter da se uredijo ceste, po 
katerih se vozijo s kombijem v šolo. 
Župan Jurij Lep je v odgovoru povedal, da je bilo veliko želja, vendar da je vsak proračun 
finančno omejen, zato je menil, da na vprašanje, zakaj se ne snemajo seje občinskega sveta 
povedal, da so reportaže sej občinskega sveta za občane koristnejše, saj so krajše in so 
informacije konkretnejše. 
Izbira podžupanov je pristojnost župana in da si ga izbere sam. Na vprašanje o knjižnični 
dejavnosti je povedal, da občina želi doseči trend, kot ga imajo druge občine, torej standard, 
ki omogoča nemoteno kulturno(knjižnično) izobraževanje občanov, poudaril pa je, da si 
nekoč želimo imeti svojo knjižnico. Pojasnil je tudi, da smo v letošnjem letu pridobili dve 
najemni stanovanji za občane, da so se začela obnovitvena dela v kletnih prostorih, ki bodo 
namenjena tudi mladim. Povedal je še, da bodo cestni popis naredili, v začetku naslednjega 
leta.  
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
7. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o proračunu Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2009 v prvem branju in ga predlaga v javno obravnavo. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je ob 20.35 predlagala petnajst minutni odmor. 
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7. točka 

Predlog sklepa o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic 16. seje. 
 
V uvodu je župan Jurij Lep podal razloge za sprejem sklepa o začasnem financiranju Občine 
Selnica ob Dravi. Povedal je, da se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno 
nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu za leto 2008 za iste programe kot v letu 2008. 
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko Dolinšek. Povedal je, da 
je komisija obravnavala to vsebino, se seznanili z gradivom in predlagali so Občinskemu 
svetu, da predlagan sklep sprejme. 
 
Stališče Odbora za gospodarstvo je podal Janko Stojkovič. Povedal je, da je odbor 
obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in takšnega predlaga v obravnavo 
Občinskemu svetu in predlaga, da ta sklep sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, in ker ni bilo razpravljavcev, je podala predlagan sklep na 
glasovanje. 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil s Sklepom o začasnem 
financiranju Občine Selnica ob Dravi v letu 2009. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

8. točka 
Soglasje k odprodaji objekta – dispanzerja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Nada Holzl podala uvodno obrazložitev za pristop k odprodaji objekta Dispanzerja 
za pljučne bolezni in TBC na Tyrševi 19 v Mariboru. Za poglavitni razlog je navedla 
dotrajanost sedanjega objekta, ki ne ustreza normativom za izvajanje zdravstvenih storitev. Z 
odprodajo objekta, s preselitvijo PTD na novo lokacijo in obnovo centralnega laboratorija se 
bodo tudi znižali stroški delovanja ter izboljšali pogoji in kvaliteta storitev. Povedala je tudi, da 
bodo sredstva, pridobljena s prodajo objekta na Tyrševi 19, vložena v adaptacijo 2. in 3. 
nadstropja starega objekta v Sodni ulici, ko bo potrjen investicijski program. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko Stojkovič. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlagali so, da se predlagani sklep 
sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, in ker ni bilo razpravljavcev, je podala predlagan sklep na 
glasovanje. 
 
9. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša z odprodajo objekta – dispanzerja 
Zdravstvenega doma Adolfa Drolca na Tyrševi ulici 19 v Mariboru in pooblašča 
župana Občine Selnica ob Dravi, da podpiše pooblastilo Mestni občini Maribor za 
odprodajo navedenega objekta. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

9. točka 
Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Selnica ob Dravi  

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje, prav tako so na sami seji prejeli 
predlog redakcijskih/amandmajskih popravkov. 
 
V uvodu je Slobodan Tatalovič predstavil sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine 
Selnica ob Dravi in podal razloge za ustanovitev varnostnega sosveta s Policijsko postajo 
Ruše. Povedal je, da je poglaviten namen ustanovitve predvsem preprečevanje nastanka 
različnih negativnih pojavov in s tem zagotoviti večjo varnost občanov. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko Stojkovič. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlagali so, da se predlagani sklep 
sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali: Oto Vogrin je vprašal, zakaj ni 
poimensko navedena oseba s strani občinske uprave. Predlagal je, da se dikcija "ureditev 
steze za rolkanje" črta iz programa dela. Andrej Sande je vprašal, ali bodo svetniki dobili 
letna poročila o delu varnostnega sosveta Občine Selnica ob Dravi. 
 
Direktorica občinske uprave Karin Jurše je povedala, da se bo predlog Ota Vogrina 
upošteval, torej se bo iz besedila črtal. 
 
Predsedujoča je podala na glasovanje predlagan sklep: 
 
10. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o ustanovitvi Varnostnega 
sosveta Občine Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 

10. točka 
Program varnosti Občine Selnica ob Dravi 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje 
 
V uvodu je direktorica Karin Jurše podala izhodišča za občinski program varnosti, ki je tako 
temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in 
kvalitetnega življenja prebivalcev občine. Namen OPV je predvsem tudi načrtno 
zagotavljanje kvalitetnega zadovoljstva občanov z okoljem, kjer živijo in delajo. 
Povedala je tudi, da je to dokument, ki predstavlja pomemben in izhodiščni akt za področje 
delovanja občinske redarske službe. Predlagala je, da se potrdi program varnosti in se 
pooblasti župana za podpisovanje ustreznih aktov občine, kot članice novoustanovljene 
medobčinske redarske službe. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko Stojkovič. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to točko, se seznanil z gradivom in predlagali so, da se predlagani sklep 
sprejme. 
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V razpravi so sodelovali Zdravko Dolinšek, ki je imel pomislek glede uvrstitve stavbe "staro 
župništvo" v seznam nepremičnin kulturne dediščine, saj je predvideno za rušenje. Predlagal 
je, da bi to stavbo črtati iz te evidence. Milan Frasje povedal, da se je udeležil sestanka na to 
temo, in da bi bilo smotrno zaposliti domačina za opravljanje teh nalog na terenu. Predlagal 
je tudi večurno zaposlitev, saj bi le tako bilo delo kvalitetnejše opravljeno. 
Vladimir Sabolek je predlagal redakcijske popravke v seznamu enot nepremičnin kulturne 
dediščine. Tako je napačno zapisano ime nepremičnine "gostilna Grohar", "Blagojelova 
hiša", "Filpoherjeva domačija", "Škorpijonova domačija", iz seznama pa je izpadlo tudi 
"Homerjevo znamenje". Andrej Sande je vprašal občinsko upravo, če je zakonsko urejeno 
delovanje medobčinekga redarja. Jože Breznik je povedal, da bi morali predhodno pristopiti k 
ureditvi znakovne signalizacije v občini, šele na to lahko redarji ukrepajo. 
Na vprašanja in pomisleke, ki so se izoblikovali med razpravo, je odgovore podala Karin 
Jurše. Povedala je, da je tudi z večurnim delom redarja nemogoče zagotoviti stoodstotno 
varovanje vsega območja v občini. Povedala je, da je uvrstitev starega župnišča kot kulturna 
dediščina na podlagi izpisa iz uradnih evidenc. Povedala je tudi, da se signalizacija označb 
redno in sprotno usklajuje s policijsko postajo Ruše ter, da je za zaščito in varovanje 
območja potrebno samozaščitno obnašanje krajanov, ki se pa najbolje obnese s sprotnim 
obveščanjem. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednje sklepe: 
 
11. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Program varnosti Občine Selnica ob 
Dravi in soglaša, da Občina Selnica ob Dravi pristopi kot soustanoviteljica k 
vzpostavitvi skupnega organa več občin – Medobčinske redarske službe. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 
 11. točka  

Informacija o poteku ureditve ceste (Fala) GI 1–Štamper, Mali–Roj 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Srečko Gosak podal izčrpno informacijo o rekonstrukciji in ureditvi ceste (Fala) GI 
-1–Štamper, Mali–Roj. Podal je sam potek gradbenih del, povedal je, da je prišlo med 
samimi gradbenimi deli do spremembe gradbenih del na željo občanov, ter da so se zaradi 
teh dodatnih del povišali tudi stroški za rekonstrukcijo omenjene ceste. Povedal je še, da v 
okviru tega dela res niso bila izvedena vsa dela v skladu z DIIP, ker so bila izvedena dodatna 
dela, ki jih pa omenjen dokument ni vključeval. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko Stojkovič. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to vsebino, vendar ni zavzel nobenega sklepa ali stališča. Občinski upravi 
so predlagali, da se do naslednje seje Občinskega sveta pripravi dodatne podatke in 
informacije, ki se nanašajo na vrednost dodatnih del, razsvetljavo ter na popis oddanih del. 
 
V razpravi so sodelovali: Darko Dolinšek, ki je kot pobudnik te točke povedal, da si je pridobil 
vse informacije in da je zadovoljen z namenom investicije. Povedal je še, da se naj še 
morebitna odprta vprašanja rešujejo v korist občanov, saj je namen investicije prav v koristi 
občanov. Vladimir Sabolek je pohvalil korektnost pri izvedbi teh del, predlagal je le, da se 
uskladi poimenovanje te ceste z uradnim nazivom, ki je v DIIP-u, torej brez imena "Štamper". 
Andrej Sande je povedal, da naj bodo vse naslednje investicije predstavljene tako s tako 
natančno oziroma konkretno obrazložitvijo. 
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Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep s predlaganim 
korekcijskim popravkom v samem poimenovanju investicije: 
 
12. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil s postopki ureditve ceste (Fala) 
GI-1, Mali-Roj. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 
 

12. točka 
Volitve in imenovanja 

 
Predsednik KVIAZ-a Andrej Sande je pozval, da se podajo predlogi za nadomestnega člana 
za Odbor za negospodarstvo namesto članice.Donataje Malinič, ki je pisno podala odstop. 
Svetnike je seznanil tudi s prejetimi predlogi, ki so jih posredovala kulturna društva za 
imenovanje v svet JSKD Ruše in povedal, da sta prispela le dva predloga, zato je pozval 
svetnike, da določijo še tretjega kandidata za omenjeni svet. 
 
Božidar Krivokapič je kot član KVIAZ-a povedal, da je pravica vseh članov komisije, da 
odločajo o kandidatu, zato se ne strinja s takšnim načinom odločanja. Tudi Oto Vogrin se je 
strinjal, da je to pravica vseh članov komisije. 
Andrej Sande je zaradi tega umaknil točko z dnevnega reda in še enkrat pozval vse, da 
oddajo predloge kandidatov. 
 
 
 

13. točka 
Pobude svetnikov 

 
Pri točki Pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali: 
 
Vladimir Sabolek je podal naslednje pobude: 

• da župan, predsednik odbora in investitor na februarski seji podajo informacije o  
poteku projekta ČHE, 

• da župan naslednji dan po seji občinskega sveta poda informacije občanom preko 
medijev, 

• županu daje pobudo, da apelira na firme in zaposlene OU, da prednovoletna srečanja 
in zabave priredijo pri naših gostincih, 

• da do naslednje seje občinskega sveta občinska uprava pripravi čistopis Poslovnika. 
 

Božidar Kkrivokapič je podal pobudo; 
• da se preuči smotrnost otokov na cesti GI-I pri pokopališču, saj so nevarni za voznike  
• da se uredijo parkirišča za občinsko stavbo. 

 
Zdravko Dolinšek je podal pobudo; 

• da se preuči možnost za zagotovitev bivalnih prostorov za starostnike, ki se bodo 
gradili v sosednjih občinah. 

 
Milan Fras je podal pobudo; 
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• da župan skupaj s poslancema apelirajo na vladajočo koalicijo na državni ravni, da bi 
se naša občina vključila v projekt univerzijade, ki bo v prihodnjih letih. 

 
Predsedujoča je ob 22.00  pozvala svetnike, da se z glasovanjem opredelijo, ali bodo kljub 
izteku štiriurnega dela nadaljevali z delom. 
 
 
13. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se seja nadaljuje . 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET, zato se je seja nadaljevala. 
 
Janko Stojkovič je podal pobudo; 

• da se čim prej pristopi k ureditvi nadstreška avtobusne postaje v Šolski ulici ter 
ureditvi javne razsvetljave. 

 
Oto Vogrin je podal naslednji pobudi; 

• da bi vključili v proračun tudi konkretne zadolžitve za podžupana, na koncu leta pa bi 
dobili svetniki tudi poročila o njegovem opravljenem delu, 

• da se pristopi k iskanju primerne lokacije za postavitev spomenika Arnoldu Tovorniku; 
predlagal pa je, da se postavi pred Osnovno šolo Selnica ob Dravi. 

 
Vlasta Krmelj je podala naslednjo pobudo: 

• da občinska uprava v bodoče pri opredelitvi investicij ali vzdrževanju cest, tudi pri 
oznakah uporablja splošna merila; v takih primerih se uporabljajo GIS koordinate 

 
 
 

14. točka 
Vprašanja svetnikov 

 
Andrej Sande je podal naslednja vprašanja: 

• kako daleč so pogovori in dogovori o vrtanju vrtin za vodnjake s pitno vodo na 
Dobravskem platoju v Selnici ob Dravi in kako bo poskrbljeno za odškodnine 
oškodovancev, predvsem pa kmetov in lokalni skupnosti? 

• zakaj se ne usposobi cesta, ki pelje čez polje, predvsem v tem času, ko so na glavni 
cesti skozi Selnico zastoji zaradi gradbenih del? 
 

Vladimir Sabolek je podal naslednja vprašanja: 
• koliko operativnih sestankov je bilo v zvezi z izgradnjo pločnika proti pokopališču, 
• zakaj se niso dela na pločnikih izvajala več ur na dan in ob sobotah, ko je bilo vreme 

še temu naklonjeno? 
• kako dolgo se bodo vozniki Dravske doline vozili po tolikokrat prekopanem cestišču, 
• ali je prav, da imamo samo mi v Selnici tako močno posipane pločnike, ceste in ulice, 

saj je to denar davkoplačevalcev? 
 

Janko Stojkovič je podal naslednja vprašanja; 
• Ali je že rešeno lastništvo bivšega mejnega prehoda na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu in 

ali bodo v tako imenovano INFO točko vključeni tudi okoliški krajani? 
- mislil je predvsem na kmečki turizem, ki je v neposredni bližini. 

 
Oto Vogrin je vprašal; 

• Ali res ni potrebno snemanje sej občinskega sveta? 
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- Menil je, da je o trenutni situaciji gradu Viltuš premalo informacij, zato je vprašal, kaj 
se dogaja s tem kulturnim spomenikom, zanimalo ga je, če so bila izdana kakšna 
pooblastila za upravljanje s tem gradom; 

• Ali je bila sestavljena kakšna pogodba med Občino in Domom Arnolda Tovornika za 
izvajanje kulturnih dejavnosti v tem domu? 

Seja je bila zaključena ob 22.15. 
 
 
 

Zapisala 
Zdenka KOPER 

POSLOVNA SEKRETARKA 
 
 
 

 
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 

ŽUPAN 


