
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
 
Številka: 032-1/2006-18 
Datum: 6. 4. 2009 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
18. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 2. aprila 2009 ob 18.00 v 
prostorih Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi. 
 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Božidar KRIVOKAPIČ LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Božidar FLAK   SDS  
Andreja ROBIČ  SDS  
Jože BREZNIK  LDS 
Janko STOJKOVIČ  SDS  
Janez URBAS   Lista za Kobansko  
Branko MIUC   NeLi (od 18.20) 
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
 
Darko DOLINŠEK  SD (opravičeno) 
Andrej SANDE  SLS (opravičeno) 
Milan FRAS   SDS (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 (Nadzorni odbor). 
 
 

 
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 11 članov 
občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.  
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2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. K razpravi se ni prijavil 
nihče, zato je predsedujoča podala na glasovanje predlagan dnevni red. 
 
1. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev skrajšanega zapisa 17. redne seje in pregled uresničevanja sklepov 
4. Imenovanje člana odbora za negospodarstvo in predstavnikov v svet zavoda 

JSKD območne izpostave Ruše 
5. Informacije župana 
6. Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra 
7. 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) – za parc. št. 110/2 k.o. Sp. Boč in parc. 
št. 20/1 k.o. Sp.Boč. 

8. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi – prva 
obravnava 

9. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 
10. Pobude svetnikov 
11. Vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI, od 11 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

3. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 17. redne seje in pregled uresničevanja sklepov 

 
Predsedujoča je povedala, da so vsi sklepi 17. seje realizirani. Na zapisnik ni bilo pripomb, 
zato je predsedujoča podala na glasovanje sprejem skrajšanega zapisa 17. seje. 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 17. redne seje občinskega 
sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI, od 11 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

4. točka 
Imenovanje člana odbora za negospodarstvo in predstavnikov v svet zavoda JSKD 

območne izpostave Ruše 
 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Predsedujoča Vlasta Krmelj je v imenu predsednika KVIAZ-a podala stališče. Povedala je, 
da je komisija obravnavala dodatne predloge za nadomestnega člana v Odbor za 
negospodarstvo ter predloge za člane v svetu zavoda JSKD Ruše in predlaga občinskemu 
svetu da o predlogih sprejme odločitev. 
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Predsedujoča je odprla razpravo, ki jo je pričel Oto Vogrin. Bil je mnenja, da je bil izbor 
kandidatov kvaliteten in predlagal da se o predlaganih kandidatih razpravljalo in glasovalo 
posamično.  
 
Predsedujoča je podala na glasovanje naslednji predlog sklepa. 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se o vsakem 
posameznem predlogu glasuje in razpravlja posamično. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 9 glasovi ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih članov 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Razpravo je nadaljeval Oto Vogrin, ki je povedal, da podpira za nadomestno članico v Odbor 
za negospodarstvo Saro Pokeržnik, saj je s svojo izobrazbo najprimernejša. 
 
Ker ni bilo več razpravljavcev, je sledilo glasovanje o prvem predlogu. 
 
4. SKLEP 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08 – Odločba 
US,76/08, 100/08 – odločba US), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/07) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
17/03, 30/07) Občinski svet Občine Selnica ob Dravi za člana Odbora za 
negospodarstvo imenuje Urbana Peršeta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 0 glasovi ZA, 8 PROTI, od 11 prisotnih članov 
ugotovila, DA SKLEP NI SPREJET. 
 
5. SKLEP 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08 – Odločba 
US,76/08, 100/08 – odločba US), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/07) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
17/03, 30/07) Občinski svet Občine Selnica ob Dravi za člana Odbora za 
negospodarstvo imenuje Saro Pokeržnik. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Sledila je razprava o predlaganih članih za JSKD Ruše. K razpravi se je prijavil Oto Vogrin, ki 
je povedal, da podpira predlagano kandidatko Polonco Perkuš, saj je vsebinsko in tehnično 
podkovana za delo v omenjenem skladu ter prav tako podprl predlog za drugo članico Saro 
Pokeržnik. Janez Urbas je bil mnenja, da bi moralo društvo, ki predlaga kandidata, sodelovati 
z JSKD, zato je podrl Polonco Perkuš in Zdenko Brunšek. V razpravi je sodeloval tudi 
Božidar Krivokapič ter Branko Miuc, ki je predlagal, da bi izbrani kandidati imeli dvoletni 
mandat ter da bi imela prednost tista društva, ki v svet zavoda še niso imenovala kandidatov. 
Oto Vogrin mu je v odgovoru povedal, da se mandatna doba ne more spreminjati, saj je 
vezana na veljavne akte sklada. Bil je tudi mnenja, da je sklad pomemben za delovanje naše 
občine, zato je potrebno kvalitetno sodelovanje naših predstavnikov. V razpravi je sodeloval 
tudi Robert Ribič, ki je podrl predlog Janeza Urbasa. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje sklep o načinu in vrstnem redu 
glasovanja.  
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6. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se najprej glasuje po 
predlaganih sklopih ter nato še o dodatno izoblikovanem sklepu. 
 

Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 

Sledilo je glasovanje o predlogu, ki se je izoblikoval med razpravo. 
 
7. SKLEP 
Na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. 
RS, št. 96/00) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) ter 20. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2003, 
30/2007) Občinski svet Občine Selnica ob Dravi v svet območne izpostave Ruše 
imenuje člane: 
1. Polonca Perkuš, KUD PAVZA, 
2. Sara Pokeržnik, KID Janez Urbas 
3. Zdenka Brunšek, Ročnodelsko društvo Marjetice. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Na koncu je predsedujoča podala na glasovanje še predlog Branka Miuca. 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev oziroma priporočilo, da se za 
predstavnike JSKD Ruše imenujejo tista društva ter njihovi člani, ki v prejšnjem 
mandatu Občinskega sveta še niso sodelovali v JSKD. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 2 glasovoma ZA, 8 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA SKLEP NI SPREJET. 

 
 

5. točka 
Informacije župana 

 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 
- Občina je objavila 8 javnih razpisov za dodelitev sredstev iz proračuna v skupni vrednosti 

112.000 EUR, in sicer: 
� Razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih društev in aktivov kmečkih 

žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2009 – 10.000€. 
� Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev s področja ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi za leto 2009 – 22.200€. 
� Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev s področja športa v Občini Selnica ob 

Dravi za leto 2009 – 40.000€. 
� Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Občini 

Selnica ob Dravi za leto 2009 – 6.000€. 
� Javni razpis sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v Občini Selnica ob 

Dravi za leto 2009 – 10.000€. 
� Javni razpis za sofinanciranje zagona novih tehnoloških in inovativnih podjetij  
� v Občini Selnica ob Dravi za leto 2009 – 3.000€. 
� Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja v Občini Selnica ob 

Dravi za leto 2009, - 10.000€. 
� Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v 

Občini Selnica ob Dravi za leto 2009 – 11.000€. 
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- Nadaljujejo se izgradnja tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec. 
- Pripravlja se preplastitev ceste v centru Selnice. 
- Delala se bo cesta GI-1 proti Cafuta, v obsegu razpoložljivih sredstev. 
- Poteka javno zbiranje ponudb za investicijsko vzdrževanje cest in redno vzdrževanje 

cest. 
- Ustanovljena je bila lokalno akcijska skupina LAS JABOLKO in se prijavili na razpis 

ministrstva za kmetijstvo. 
- V polnem teku so aktivnosti za pripravo občinskega praznika. 
- V pripravi je nova izdaja Selniških novic, ki bo izšla predvidoma v aprilu oziroma na 

začetku maja. 
- Občinska uprava je v vednost dobila gradbeno dovoljenje za podjetje Tuš in s tem je 

dobilo podjetje tudi zeleno luč za začetek gradnje. 
- Za razpis GOŠO je planirana skupna prijava s sosednjimi občinami Podvelka, Slovenska 

Bistrica, Starše in Rače-Fram. 
- Glede uporabe službenih telefonov za župana in podžupana, se pripravlja novi način 

obračunavanja stroškov teh storitev in sicer bo uvedena omejitev do določene višine  
 
 

6. točka 
Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Nada Holzl obrazložila, da je na podlagi vloge stranke Dravske elektrarne Maribor 
d. o. o. predlagan brezplačen prenos nepremičnin (cest) v občinsko last in javno dobro na 
osnovi Odloka o občinskih cestah v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podala Vlasta Krmelj. Povedala je, da 
je komisija to vsebino obravnavala, se seznanili z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, 
da sklep sprejme. Stališče Odbora za gospodarstvo je podal Janko Stojkovič Povedal je, da 
je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, da ga 
sprejme. 
 
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval le Vladimir Sabolek, ki je povedal, da se mu je na 
odboru porajalo vprašanje lastništva teh parcel, ki mejijo na parcelno številko, ki je 
predlagana za javno dobro. 
 
9. SKLEP: 
S sklepom se dodeli status javnega dobra na parc. št. 103/19 v k. o. Gerečja vas, v 
naravi cesta, ki meri 1.388 m2. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

7. 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) – za parc. št. 110/2 k.o. Sp. Boč in parc. 

št. 20/1 k.o. Sp. Boč. 
 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic 17. seje. 
 
V uvodu je Slobodan Tatalovič podal razloge za tehnični popravek odloka. Povedal je, da je 
občinska uprava prejela dve pobudi na zahtevo strank za tehnični popravek. Obe pobudi sta 
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bili utemeljeni in tudi predložene listine, ki narekujejo, da se odpravi tehnična napaka v korist 
strank. 
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podala Vlasta Krmelj. Povedala je, da 
je komisija  obravnavala to vsebino, se seznanili z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, 
da predlagan popravek sprejme. Stališče Odbora za gospodarstvo je podal Janko Stojkovič. 
Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlaga 
Občinskemu svetu, da ga sprejme. 
 
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval samo Branko Miuc. Vprašal je, ali se ve, kdo je 
krivec za nastalo napako. Posledično je predlagal, da bi oškodovanim lastnikom v 
zadoščenje oprostili plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za določeno 
obdobje. Odgovor mu je podal Slobodan Tatalovič, ki je povedal, da je težko ugotoviti, kdo je 
zakrivil napako, saj so se podatki v letu 2003 posodobili in prenesli v digitalno obliko, kjer pa 
se napake lahko hitro zgodijo. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje predlagan sklep: 
 
10. SKLEP 
Občinski svet sprejme Sklep o tehničnem 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) – za parc. 
št. 110/2 k.o. Sp. Boč in parc. št. *20/1 k.o. Sp. Boč. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 

8. točka 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava 

 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Srečko Gosak podal uvodno obrazložitev za pristop k sprejetju Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi. 
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podala Vlasta Krmelj. Povedala je, da 
je komisija obravnavala to vsebino, se seznanila z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, 
da se predlagan odlok sprejme v prvi obravnavi. Stališča Odbora za gospodarstvo je podal 
Janko Stojkovič. Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in 
predlaga Občinskemu svetu, da se predlagan odlok sprejme v prvi obravnavi. Ob tem je 
odbor od pripravljavcev gradiva zahteval pisna pojasnila na zastavljena vprašanja. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali: Janko Stojkovič je povedal, da je to 
pomemben dokument, zato ga je potrebno natančno obravnavati, kajti Selnica ob Dravi je 
slabo oskrbljena s pitno vodo. Bil je mnenja, da bi morali v omenjenem odloku natančno 
definirati območja, ki bodo oskrbovana s pitno vodo, ter natančno doreči dikcije o lastni 
oskrbi prebivalcev s pitno vodo. V drugem členu odloka bi po njegovem bilo smiselno 
dopisati, da javni vodovod zagotavlja oskrbo s pitno vodo tudi v javno hidrantno omrežje. 
Zanimalo ga je tudi, kakšna je urejenost s pitno vodo na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu. Predlagal 
je tudi, da se v odlok zapiše, da je obvezna priključitev na vodovodno omrežje (10. člen). 
Pripravljavce gradiva je opozoril tudi na dosledno uporabo termina »pitna voda«. Božidar 
Krivokapič je predlagal, da bi podjetje Mariborski vodovod moralo imeti izdelan načrt 
vodovoda. Pri tem je povedal, da je v občini veliko krajanov, ki koristijo storitev prevoza pitne 
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vode in s tem so povezani visoki stroški za pitno vodo. Po njegovem mnenju so tudi stroški 
priključka na javno vodovodno omrežje previsoki. Oto Vogrin je povedal, da je bilo premalo 
časa za preučitev te vsebine, zato je predlagal, da se vsebina te točke vrne v obravnavo 
Odboru za gospodarstvo in šele nato pripravi natančnejše gradivo za obravnavo na 
Občinskem svetu. Opozoril je na smiselnost zaračunavanja mesečne pavšalne porabe vode 
za določene dejavnosti, predvsem je imel v mislih dejavnost fotografov. Branko Miuc je podal 
sledeča vprašanja, in sicer ga je zanimalo na kašen način upravljavec ve, kje poteka 
kanalizacijsko omrežje (15. člen), nejasen se mu je zdel 19. člen, saj je bil mnenja, da 
upravljavec ne more vršiti nadzora nad gradnjo objektov in naprav vodovodnega omrežja, 
ampak lahko nadzor vrši le od lastnika pooblaščen izvajalec. Predlagal je tudi, da se v odloku 
posamezni izrazi in posamezne postavke poenotijo ter se v 22. členu, tretji odstavek, zbriše 
beseda «števnina«. Prav tako je mnenja, da se v četrtem odstavku doda »ti stroški pa so že 
zajeti v vzdrževalnini«. Pri 25. členu bi po njegovem mnenju bilo smiselno natančneje doreči 
način obračunavanja mesečne priključnine. Pripombo je imel tudi pri 31. členu, kjer bi po 
njegovem moralo biti natančno opredeljeno, kateri stroški upravljavca so zajeti, ter v 41. 
členu natančno opredeliti, kdo je lahko uporabnik, ki lahko uporablja pitno vodo v primeru 
suše. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča predlaga, da se točka v prvem branju prekine in se 
obravnava na eni izmed naslednjih sej Občinskega sveta. 
 
11. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se točka dnevnega reda 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava 
prekine in se obravnava na eni izmed naslednjih sej. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je ob 19.30 predlagala petnajst minutni odmor. 
 
 

9. točka 
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Simona Grušovnik predstavila zaključni račun občine. V zaključnem računu 
občine za leto 2008 so tako zajeti samo realizirani prihodki in odhodki od 1. 1. 2008 do 31. 
12. 20098, zato je to celovita slika delovanja občine. 
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podala Vlasta Krmelj. Povedala je, da 
je komisija obravnavala to vsebino, se seznanila z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, 
da se predlagan odlok sprejme. Stališča Odbora za gospodarstvo je podal Janko Stojkovič. 
Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlaga 
Občinskemu svetu, da se predlagan odlok sprejme. Stališča Odbora za negospodarstvo je 
podal Oto Vogrin. Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in 
predlaga Občinskemu svetu, da se predlagan odlok sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali: Branko Miuc, ki je pohvalil 
pripravljavce gradiva. Imel je vprašanje, zakaj se niso namenjena sredstva na postavki 
prometna preventiva izkoristila, prav tako niso bila izkoriščena sredstva na postavki Vaški 
odbori Zg. Slemen. Na postavki Ureditev igrišč pričakuje, da se bo pripravil plan, za katera 
igrišča se bodo sredstva porabila. Imel je tudi vprašanje, ali se plačujejo koncesije od 
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gramoza in čemu so ta sredstva namenjena, oziroma kje so prikazana. Božidar Krivokapič je 
vprašal, zakaj so prikazane terjatve tako visoke in zakaj niso bile tudi izterjane. 
 
Simona Grušovnik je odgovorila, da so terjatve do Gregorič Nevenke že v sodni izterjavi. 
Prav tako so terjatve do zavezancev za plačilo NUSZ stare zadeve in s tem povezanimi 
podjetji, ki so v stečajnem postopku. Pridobljena koncesijska sredstva od obeh gramoznic so 
prikazana na strani 13, in so vse obveznosti tudi poravnane. Na vprašanje je odgovoril tudi 
Božidar Flak glede neporabljenih sredstev na postavki SPV. Povedal je, da v letu 2008 ni bilo 
izvedenih tekmovanj iz področja preventive v cestnem prometu. Tudi Oto Vogrin in Vladimir 
Sabolek sta v razpravi pohvalila pripravljavce gradiva in povedala, da ga bosta podprla. 
Janez Urbas je dejal, da bodo sredstva, ki so bila namenjena za Vaški odbor Slemen 
porabljena letos, ko bodo izvajalci del zaključili z delom. Za zaključek je Vlasta Krmelj 
povedala, da so postavke, ki niso bile stoodstotno izkoriščene, lahko tudi pokazatelj za dobro 
delo v preteklem letu. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje predlagan sklep: 
 
12. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o zaključnem računu Občine 
Selnica ob Dravi za leto 2008. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

10. točka 
Pobude svetnikov 

 
Pri točki Pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali: 
Vladimir Sabolek je podal naslednjo pobudo; 

-da se naj sanira oporni zid na Logarjevem potoku – pri Majstru oziroma na meji s 
Sandetom. Poškodoval se je, ko so gradili vodovod proti Viltušu. 

 
Zdravko Dolinšek je podal naslednje pobude; 

• da župan ali odgovorni občinske uprave odgovorijo na zastavljena vprašanja in 
pobude, ki so jih podali svetniki in te odgovore priložijo k zapisniku, oziroma jih župan 
posreduje pri točki Informacije župana, 

• da župan pripravi sprejem za umetnika g. Strnad Milča, ki je pred kratkim praznoval 
60. letnico rojstva in mu izroči častno priznanje za njegovo dolgoletno umetniško 
ustvarjanje  

• da župan prav tako nagradi z priznanjem g. Trojaka, ki že vrsto let uspešno sodeluje 
na glasbenem in umetniškem področju. 

 
Branko Miuc je podal naslednje pobude; 

• da župan skliče sestanek z lastniki zemljišč in predstavnikom Športnega društva 
Turbina v zadevi sanacije smučarske vlečnice na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu in o 
dogovorih informira Občinski svet na eni izmed naslednjih sej, 

• da občinska uprava na svoji spletni strani v zavihku Člani občinskega sveta dopiše 
katera stranka, lista ali koalicija je člana predlagala. 
 

Janez Urbas je podal pobudo; 
• da se preuči dogajanje na cesti, ki vodi proti Sv. Duhu, saj so prebivalci na lastno 

odgovornost odstranili »ležeče policaje« na cesti in se nato sankcionira dotičnega za 
stroške, ki so nastali. 
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Božo Krivokapič je podal naslednje pobude; 

• da se uredijo dovozi do kmetijskih zemljišč (njiv) nasproti pokopališča, kjer se gradi 
trgovski center, 

• da se pristopi k reševanju in ureditvi peš poti od Dobrave do Fale, 
• da je za občinsko priznanje zaslužen s svojim delom tudi Milko Homer. 

 
 

11. točka 
Vprašanja svetnikov 

 
Vladimir Sabolek je podal naslednja vprašanja: 

• Zakaj ni podjetje Telekom prestavilo telefonske kable ob izgradnji pločnikov pri 
Ferotermu v zemljo? 

• Kako daleč je s projekti za kanalizacijo, črpalno hidroelektrarno, izgradnjo 
avtobusnega postajališča, rušitvijo starega župnišča? 

• Kako daleč je postopek za ureditev muzeja za pležuhe v prostorih mejnega prehoda 
na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu? 

• Kako daleč je priprava ureditvenega načrta za občino, predvsem pa za razpršeno 
gradnjo? 
 

Božidar Krivokapič je podal naslednji vprašanji; 
• Kaj se dogaja s lastništvom bivše šole na Slemenu? 
• Kaj se dogaja s starim župniščem, ki je predvideno za rušitev? 

 
Odgovore je podal župan Jurij Lep. Povedal je, da je projekt kanalizacije v zadnji fazi pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Projekti za ČHE so pripravljeni, izvajajo se še zadnje 
revizije projektov, zatem pa se lahko pričakuje, da bodo pristojne institucije predstavile 
projekte v celoti. Idejna zasnova za ureditev avtobusnega postajališča je predvidena že v 
prostorskem planu občine, saj je splošni prostorski načrt prav tako v realizaciji. Za staro 
župnišče je povedal, da je soglasje za rušitev že bilo podano, čaka se še le na odločbo za 
rušitev omenjenega objekta. Za rešitev trenutnega problema dovoza pri trgovskem centru je 
predvideno že v prostorskem načrtu, saj bo omogočen dostop s ceste do kmetijskih površin. 
Povedal je še, da se intenzivno iščejo variante za ureditev peš poti ob reki Dravi. 
 
Direktorica Karin Jurše je povedala, da je končan sodni postopek za ureditev lastništva bivše 
šole na Slemenu in, da je v pripravi vloga za vpis v zemljiško knjigo na sodišču. Za ureditev 
muzeja plejžuharjev na Sv: Duhu je povedala, da se bodo sredstva poskusila pridobiti na 
razpisu ter da so popisi kulturne dediščine že opravljeni. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.50. 
 
 

Zapisala 
Zdenka KOPER 
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