
OBČINSKI SVET OBČINE SELNICA OB DRAVI 

 
 
 
 
 
 
Številka: 032 - 1/2006-23 
Datum: 4. 12. 2009 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
23. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 3. decembra 2009 ob 17. uri, v prostorih 
Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi. 
 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
 
Darko DOLINŠEK SD (od 17.15 dalje) 
Zdravko DOLINŠEK DESUS 
Milan FRAS  SDS 
Andreja ROBIČ  SDS 
Božidar KRIVOKAPIČ LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ Lista za Kobansko 
Vladimir SABOLEK SLS 
Oto VOGRIN  Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Jože BREZNIK  LDS (od 18.00 dalje) 
Božidar FLAK  SDS  
Branko MIUC  NeLi (od 17.20 dalje) 
Janko STOJKOVIČ SDS (od 17.40 dalje) 
Janez URBAS  Lista za Kobansko 
Robert RIBIČ  Mladi Selnice 
 
Odsotni član občinskega sveta: 
Andrej SANDE  SLS (opravičeno) 
 
Ostali prisotni:  
Jurij LEP (župan), mag. Karin JURŠE (direktorica občinske uprave), Bogdan KAJZER (Nadzorni odbor), 
Simona GRUŠOVNIK (občinska uprava), Slobodan TATALOVIČ (občinska uprava), Nada HÖLZL (občinska 
uprava), Boris FATUR (Mariborski vodovod) in Mira VIZOVIŠEK MOTALN (Urbis d. o. o. ). 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

 
Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta Krmelj. Ugotovila je, da je na seji 10 članov občinskega sveta, zato 
je sklepčen in lahko veljavno sklepa.  
 
 

2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. Predsedujoča je na predlog občinske 
uprave predlagala umik 5. točke dnevnega reda. Predsedujoča je na glasovanje dala spremenjen dnevni 
red: 
 
1. 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 22. redne seje ter pregled uresničevanja sklepov 
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4. Informacije župana 
5. Predlog spremembe cene vode 
6. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 – prva obravnava 
7. Predlog sklepa o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi – 

prva obravnava 
9. Pridobitev nepremičnine v javnem interesu (koča Breza pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu) 
10. Pobude svetnikov 
11. Vprašanja svetnikov 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

3. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 22. redne seje ter pregled uresničevanja sklepov 

 
Predsedujoča je povedala, da so vsi sklepi realizirani, razen sklepa 12, kjer bo občinski svet obravnaval 
problematiko pokopališča hkrati z novim odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti. Na skrajšan zapis 22. 
redne seje ni bilo pripomb, zato je predlagala sprejem sklepa: 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 22. redne seje občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

 
4. točka 

Informacije župana 
 
Župan Jurij Lep je podal naslednje informacije: 

- da je bil seznam prireditev za Veseli december posredovan vsem gospodinjstvom v občini, 
- da so se dela na cesti Sv. Duh na Ostrem Vrhu prekinila in se bodo nadaljevala v pomladi 2010, 
- da so dela na cesti pri Lovskem domu zaključena, 
- da so dela na cesti Gradišče na Kozjaku zaključena, 
- da se je na Gradišču na Kozjaku uredilo odvodnjavanje, greznica in preboji skozi cesto pri 

podružnični OŠ Gradišče, 
- da se je odprla trgovina TUŠ, ki predstavlja tudi primer energijsko varčnega objekta. 

 
 

5. točka 
Predlog spremembe cene vode 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.  
Uvodno obrazložitev je podal Boris Fatur iz Mariborskega vodovoda. Pojasnil je, da bodo občine, zaradi 
zakonskih sprememb, s 1. 1. 2010 prevzele vse infrastrukturne objekte in naprave, ki jih kasneje lahko dajo v 
najem oz. upravljanje izvajalcem javnih služb. Z novo metodologijo oblikovanja cen so nastale tudi 
spremembe pri kalkulaciji cene. 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podala predsedujoča, zaradi odsotnosti predsednika 
odbora. Odbor za gospodarstvo se je seznanil z gradivom in nanj nima pripomb ter ga predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme vse štiri sklepe predlagane v gradivu Predlog spremembe cene vode. 
V razpravi sta sodelovala Branko Miuc, ki ga je skrbelo, ali so stroški Mariborskega vodovoda ustrezno 
obračunani. Povedal je še, da je zadovoljen, ker so pogodbeni roki z izvajalcem omejeni na leto 2010; 
predlagane sklepe je podprl; Darko Dolinšek je bil mnenja, da mora biti strategija občine naravnana k čim 
bolj kvalitetni oskrbi s pitno vodo. 
 
Predsedujoča je podala na glasovanje predlagane sklepe. 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Metodologijo za razporejanje stroškov v Mariborskem 
vodovodu za leto 2010 iz Priloge 1. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi pooblašča Mariborski vodovod za vodenje evidenc 
komunalnega katastra vodovodne infrastrukture za leto 2010. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
5. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o povračilu stroškov priprave in izdaje soglasij 
Mariborskemu vodovodu za leto 2010 po ceniku iz Priloge 2. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
6. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme novo ceno vodarine, ki je sestavljena iz fiksne 
omrežnine in dejanske porabe vode v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, in je navedena v Prilogi 4. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

6. točka 
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 – prva obravnava 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. Uvodno obrazložitev je podal župan Jurij Lep. 
Podrobnejšo obrazložitev odloka je podala Simona Grušovnik iz občinske uprave. Oba sta se pri razlagah 
omejila na bistvene elemente proračuna: 

- da je v proračunu vnesena nova postavka Nakup stanovanj,  
- da se predlaga zadolžitev občine, predvsem zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema, 
- da sta glavna porabnika proračuna Komunalno gospodarstvo in Družbene dejavnosti. 

 
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 Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 
2010 sprejme v prvi obravnavi. Stališče Odbora za gospodarstvo je podal Janko Stojkovič in povedal, da so 
člani odbora obravnavali odlok in predlagajo Občinskemu svetu, da Odlok o proračunu Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2010 sprejme v prvi obravnavi. Pri pripravi gradiva za drugo branje se naj upoštevajo pripombe 
in predlogi iz razprave. Stališče Odbora za negospodarstvo je podal Oto Vogrin in povedal, da so se člani 
odbora seznanili in obravnavali odlok in predlagajo Občinskemu svetu, da Odlok o proračunu Občine Selnica 
ob Dravi za leto 2010 sprejme v prvi obravnavi. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali: 
Branko Miuc je pohvalil sestavo proračuna, saj je zelo pregleden; predlagal je, da bi občina v prihodnje lahko 
izboljšala način informiranja občanov tudi s poročilom o delu naših poslancev; pri akciji odvoz smeti od vrat 
do vrat je predlagal, da bi nekdo opravil končno kontrolo nad količino odpeljanih smeti; zanimala ga je še 
postavka vodni viri in tokovina; podpira povišanje postavke Knjižnična dejavnost in pričakuje povečanje 
sredstev na postavki Delovanje športnih društev in Delovanje kulturnih društev; predlaga tudi preučitev 
obstoječih meril iz pravilnika glede podeljevanja sredstev po razpisih za društva; dalje predlaga ureditev 
igrišča pri bloku na Fali; da se nabavijo igrala za otroke po vsej občini in da se ob občinskem prazniku 
organizira še prireditev »Z glavo na zabavo« ter da se oblikuje nova postavka denarni prispevek za 
novorojenčke. Zdravko Dolinšek je povedal, da so v proračunu planirane investicije, ki zahtevajo veliko 
denarja. Glede na recesijo je izrazil dvom o tem, ali bo občina dobila pričakovana sredstva s strani države in 
EU. Menil je, da bi bilo potrebno pri investicijah upoštevati prioritete. Predlagal je, da bi bilo potrebno na 
področju turizma preiti na pridobitveno turistično dejavnost in opraviti na eni izmed naslednjih sej občinskega 
sveta razpravo na to temo. Vladimir Sabolek je povedal, da novi blok v občini nima kleti, čeprav je bila v 
izvedbenem aktu planirana in bi moralo biti gradbeno dovoljenje izdano skladno s prostorskim aktom občine. 
Milan Fras je v svoji razpravi poudaril, da bi moral biti proračun razvojno naravnan, saj mora občina 
vzpodbujati razvoj na vseh področjih in občane primerno informirati. Povedal je, da je potrebno vloge 
občanov za spremembo in dopolnitev prostorskega plana čim prej obdelati in pospešiti postopke na ZUM-u. 
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Robert Ribič je pogojeval sprejetje proračuna z ureditvijo prostorov za mlade v kleti občinske zgradbe, 
pogrešal pa je tudi zanimanje za ureditev prostorov za mlade s strani drugih strank. Predlagal je, da bi 
občina v prihodnjem letu ustanovila Športno zvezo in Mladinski svet, saj bi s tem lahko kandidirali na več 
razpisov. Janko Stojkovič je repliciral in povedal, da njihova stranka ni bila nikoli indiferentna do nobene 
teme in je svoja stališča posredovala tudi že v predpripravi določenih gradiv ter na samih sejah, ki se jih 
njihovi člani za razliko od nekaterih tudi redno udeležujejo. Božo Krivokapič je povedal, da se je igrišče pri 
OŠ Selnica ob Dravi lepo uredilo, potrebno je še nekaj popravil. Zanimalo ga, kaj se bo naredilo na postavki 
Vzdrževanje pokopališča in zakaj ni na postavki vodotoki in hudourniki ničesar planirano. Opozoril je na 
poškodovano zahodno steno telovadnice OŠ Selnica ob Dravi, ki lahko predstavlja nevarnost za učence in 
občane. Pri postavki Investicijsko vzdrževanje OŠ in Nevarni prevozi je opazil, da je planiranih manj sredstev 
kot v letu 2009. Darko Dolinšek je povedal, da je proračun politični in strateški dokument, ki bi moral biti 
razvojno naravnan. Menil je, da je iz proračuna vidno, da se približujejo volitve, saj je glavnina sredstev 
namenjena Komunalni dejavnosti. Motilo ga je predvsem to, da bo občinski svet obravnaval spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta za naselje Selnica ob Dravi, v načrtu razvojnih programov pa teh investicij ni. 
Na področju gospodarstva je povedal, da smo ostali na enakem nivoju brez vzpodbud za razvoj podjetništva. 
Menil je, da je na postavki Pokroviteljstvo planiranih preveč sredstev in da te župan razdeljuje za socialne 
pomoči in dotacije različnim društvom. Oto Vogrin je izrazil dvom, kaj se bo zgodilo, če se recesija nadaljuje, 
občina pa sredstev iz naslova javnih razpisov in pomoči države ne bo pridobila. Menil je, da je veliko zadev 
postavljenih nerealno. V svoji razpravi se je opredelil do prevelikih stroškov seminarjev občinske uprave, 
medmestnega in mednarodnega sodelovanja in povedal, da se ne strinja z najemom šotora ob občinskem 
prazniku. Podpirati bi morali izgradnjo kletnih prostorov. Imenovanje še enega podžupana se mu zdi 
nerealno. 
 
Po zaključeni razpravi so odgovore podali župan Jurij Lep, Simona Grušovnik in mag. Karin Jurše: 

- v zvezi z hudourniki, vodooskrbo, pokopališčem so razlage napisane v tekstualnem delu proračuna; 
- za postavko denarna pomoč novorojenčkom bi bilo najprej potrebno sprejeti nov pravilnik; 
- tekoče vzdrževanje OŠ je planirano v manjšem znesku, saj so se v letu 2009 denarna sredstva iz 

postavke investicijsko vzdrževanje podružničnih šol prerazporedila na postavko tekoče vzdrževanje 
prostorov in opreme OŠ; 

- postavka nevarni prevozi se je zmanjšala zaradi zmanjšanega števila vozačev na relaciji nevarni 
prevozi; 

- stroški seminarjev so povečani, ker se spreminja zakonodaja in je potrebno dodatno izobraževanje 
delavcev ter so se sredstva iz postavke strokovna literatura prenesla na postavko seminarji, tako da 
so sredstva v celoti celo realno nižja; 

- glede teptalnega stroja na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu je občina mnenja, da se le-ta čim prej proda; 
- za nadaljevanje gradnje v območju podrobnejšega prostorskega načrta za naselje Selnica ob Dravi 

se bo sklical sestanek z Elektro Maribor in Mariborskim vodovodom; 
- v razvoj podjetništva občina veliko vlaga, zagotovo primerjalno več kot vse okoliške občine, v zvezi s 

tem je dobila tudi pohvale s strani podjetnikov in obrtne zbornice, 
- na področju komunalnega gospodarstva vlagamo manj kot v prejšnjih proračunskih letih, tako da  s 

strani občinske uprave in župana ni nikjer govora niti o politiki niti o volitvah; 
- postavka pokroviteljstvo nikakor ni namenjena pokrivanju stroškov na področju sociale, športa in 

kulture; 
- v kolikor ne bo mogoče zagotoviti denarnih sredstev za obnovo kletnih prostorov v občinski zgradbi s 

pomočjo sredstev ministrstva, bo občina zagotovila sredstva za obnovo stopnišča v kletne prostore z 
rebalansom v letu 2010; 

- za področje informiranje bo v letu 2010 izveden javni razpis; 
- za namen postavitve šotora ob občinskem prazniku vsako leto dobimo namenska donatorska 

sredstva; 
- mesto podžupana je rezervirano za svetniško skupino stranke SDS, ker je takšno delovanje 

potrebno in smiselno. 
 
Oto Vogrin je izrazil željo, da obrazloži svoj glas. Povedal je, da proračuna za leto 2010 ne bo podprl, saj ni 
bilo nobene volje po predhodnem usklajevanju. 
 
Predsedujoča je po razpravi in odgovorih podala v glasovanje naslednji: 
 
7. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 
2010 v prvi obravnavi.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 2 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
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7. točka 
Predlog sklepa o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2010 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. Obrazložitev je podala Simona Grušovnik iz 
občinske uprave. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsedujoča podala na glasovanje seznanitev s sklepom. 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine 
Selnica ob Dravi v letu 2010. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

8. točka 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi – prva 

obravnava 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
Uvodno obrazložitev odloka je podal Slobodan Tatalovič iz občinske uprave. Mira Vizovišek Motaln je 
povedala, da so spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta namenjene posegom v prostor, ki 
dopolnjujejo oz. spreminjajo obstoječi že zastarel ureditveni načrt. Posegi so načrtovani v smislu zaokrožitve 
centralnih dejavnosti v naselju. 
V coni A, ki se nanaša na center naselja so predvidene rušitve starega župnišča, Frasove stanovanjske hiše, 
kvalitetnejši ureditvi cestnih povezav v tem območju, gradnji dveh poslovno stanovanjskih objektov in 
prostostoječi stanovanjski gradnji. Ob PGD se predvideva izgradnja Kulturnega doma. 
V coni B (okolica OŠ in vrtca) se predvideva rušitev obstoječe telovadnice in gradnja večnamenske dvorane. 
Dostop bo zagotovljen iz Šolske ulice. Na tem območju se predvideva izgradnja približno 170 parkirnih mest. 
Na sosednjem Vrenčurovem zemljišču je predvidena gradnja doma starostnikov ali alternativno varovanih 
stanovanj. 
V coni C, ki obsega ostali del ureditvenega načrta se predvideva gradnja prostostoječih stanovanjskih hiš kot 
bariera med obrtno cono in stanovanjskim naseljem Ob gozdu. Ob Šolski ulici pri Kristalu se predvideva 
gradnja poslovno stanovanjskega objekta. 
Kranerova starejša hiša se bi naj porušila in izgradila avtobusna postaja. Vse ostale preureditve se nanašajo 
na manjše posege, ki jih predvideva ureditveni načrt. 
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 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi sprejme v prvi obravnavi. 
Stališče Odbora za gospodarstvo je podal predsednik Janko Stojkovič in povedal, da so člani odbora 
obravnavali odlok in predlagajo Občinskemu svetu, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi sprejme v prvi obravnavi.  
Stališče Odbora za negospodarstvo je podal predsednik Oto Vogrin in povedal, da so se člani odbora 
seznanili in obravnavali odlok in predlagajo Občinskemu svetu, da Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi sprejme v prvi obravnavi. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali: 
 
Oto Vogrin je povedal, da dom starostnikov ni ustrezno umeščen v prostor, saj starostniki ne bodo imeli 
dovolj miru. Zanimalo ga je tudi, če bo trg zaprt. Pri predlagani rušitvi Frasove hiše je bil mnenja, da se naj 
vključi v načrt tudi Strmšnikova hiša, ki predstavlja nadaljevanje obcestne zazidave. Pričakoval je tudi, da bi 
se prostor med vrtcem in knjižnico lahko bolje izkoristil. 
 
Slobodan Tatalovič iz občinske uprave je pojasnil, da se bodo svetniki v okviru sprejemanj podrobnejšega 
prostorskega načrta seznanili s sprejemanjem urbanističnega načrta in bo takrat tekla celovita obravnava na 
kateri bo možno posege v prostor tudi spremeniti in dopolniti. Predlagane spremembe in dopolnitve 
ureditvenega načrta za naselje Selnica ob Dravi so predložene v obravnavo zato, da se lahko prične za 
določene posege v prostor pridobivati projektna dokumentacija. 
V zvezi z vprašanjem ali bo trg zaprt, je Slobodan Tatalovič odgovoril, da se namerava trg zapreti, vendar je 
potrebno v zvezi s tem prostorsko rešiti celotni center. 
Parkirnih prostorov v območju ureditvenega načrta ne bo premalo, saj se predvideva, da ne bodo vsi 
naenkrat parkirali. 
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Božidarja Krivokapiča je zanimal sivo označen del prostora ob občinski zgradbi. Pojasnjeno mu je bilo, da 
predstavlja ta označba tlakovanje. V nadaljevanju je poudaril, da je rušitev Frasove hiše nujno potrebna; 
glede doma starostnikov je skeptičen, saj so v neposredni bližini planirana igrišča, starostniki pa potrebujejo 
mir. Predlagal je tudi, da se bi planirali dodatni parkirni prostori v območju OŠ in vrtca. 
 
Mira Vizovišek Motaln iz Urbisa je podala obrazložitve. Glede planiranja parkirišč je povedala, da se 
parkirišča ne planirajo samo za enega uporabnika objekta. V delu ureditvenega načrta je planiranih več kot 
170 parkirnih mest, kar bi po vseh ocenah moralo zadoščati. 
 
Direktorica mag. Karin Jurše je povedala, da v Mestni občini Maribor tudi ni bilo planiranih toliko parkirnih 
mest, da bi zadostili vsem potrebam. Dom upokojencev je dobro umeščen v prostor, saj se vedno bolj 
poudarja druženje in izmenjava izkušenj med generacijami. Poleg tega je v bližini predvidene gradnje 
zdravstvena oskrba in šolska kuhinja, ki bi morda lahko razširila svoje kapacitete. Božidar Krivokapič je 
repliciral in povedal, da po njegovem mnenju mora imeti dom upokojencev svojo kuhinjo. Predlagal je, da bi 
parkirišča lahko bila planirana nasproti OŠ na travniku ob Kristalu. Zdravko Dolinšek je povedal, da povsod 
po svetu gradijo domove za upokojence, kjer se odvija življenje. Strinjal se je s porušitvijo Frasove hiše in 
morda v nadaljevanju tudi Strmšnikove. Darko Dolinšek je povedal, da je dokument zelo dobro pripravljen. 
Opozoril je na dejstvo, da to kar je vrisano v ureditvenem načrtu po sprejetju velja in temu sledi projektna 
dokumentacija ter gradbeno dovoljenje. Vladimir Sabolek je povedal, da se strinja s takšno umestitvijo doma 
starostnikov, kot je prikazana v ureditvenem načrtu. Janko Stojkovič je bil navdušen nad ureditvenim 
načrtom, hkrati pa je predlagal, da se nameni več prostora za zelene površine. Dom starostnikov se mu zdi 
povsem na mestu. Branko Miuc je povedal, da po podprl takšen ureditveni načrt. Za parkirišča je predlagal 
prostor nasproti OŠ na travniku pri Kristalu. Omenil je možnost vzpostavitve parkirišč pri uvozu v obrtno cono 
ob robu, kjer se začne stanovanjska gradnja. Dom starostnikov se mu zdi pozitivna rešitev. Mnenja je bil, da 
bi lahko tudi za starostnike planirali zelene igralne površine. Skeptičen je bil glede dostave otrok v vrtec 
predvsem glede prometne ureditve v tem delu ureditvenega načrta. Glede rušitev v centru Selnice ob Dravi 
se ni strinjal z nadaljnjimi rušitvami, ker na koncu ne bi nič ostalo od »stare Selnice«. Predlagal je, da naj 
lastniki stavbe uredijo. 
Po zaključeni razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep:  
 
9. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za naselje Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

9. točka 
Pridobitev nepremičnine v javnem interesu (koča Breza pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu) 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. Uvodno obrazložitev je podala direktorica mag. 
Karin Jurše. 
 
Sledilo je stališče Odbora za gospodarstvo, ki ga je podal predsednik Janko STOJKOVIČ in povedal, da so 
se člani odbora seznanili s predlogom sklepa za pridobitev nepremičnine v javnem interesu (koča Breza pri 
Sv. Duhu na Ostrem Vrhu) in nanj nimajo pripomb ter ga predlagajo Občinskemu svetu v sprejem.  
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: 
Branko Miuc je podprl pridobitev nepremičnine v brezplačno uporabo. Oto Vogrin je vprašal ali bo 
investitorka občina ali se lahko poišče tudi drug investitor? Odgovorila je direktorica mag. Karin Jurše in 
povedala, da je možno zasebno partnerstvo. 
 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in podala sklep na glasovanje: 
 
10. SKLEP  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi opredeljuje javni interes za neodplačen prenos nepremičnin 
na parc. št. 119 S in 40/3 k. o. Sp. Vurmat in 759/4 k. o. Gradišče, vse pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, v 
lasti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, v last in posest Občini Selnica ob Dravi.  
Občina Selnica ob Dravi bo navedene nepremičnine uporabila za izgradnjo pilotnega okoljsko in 
energetsko varčnega objekta iz lesa in naravnih materialov. V objektu se bodo ob nastanitvenih 
zmogljivostih izvajale tudi promocijske in ozaveščevalne aktivnosti povezane s podnebnimi 
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spremembami, vzpostavljeno bo razstavišče slikarskih del in astronomska opazovalnica. S tem 
Občina Selnica ob Dravi izraža javni interes na področju trajnostnega razvoja turizma, saj je na 
sosednjih zemljiščih, ki so last občine, že predvidena ureditev športno-rekreacijskih površin. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

10. točka 
Pobude svetnikov 

 
Pri točki pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali: 
 
Darko Dolinšek je podal naslednjo pobudo: 

- da se idejna zasnova obvoznice G1-I uvrsti na eno izmed naslednjih sej občinskega sveta. 
 
Božidar Krivokapič je podal naslednjo pobudo: 

- da se na cesti v Habidovem jarku in cesti proti Boču pravočasno postavijo količki za pluženje. 
 
Darko Flak je podal naslednjo pobudo: 

- podpira idejno zasnovo obvoznice. Z rušitvijo starega župnišča se bo promet sprostil in bo vožnja 
skozi naselje hitrejša. V tem primeru je potrebno razmišljati o umirjanju prometa. 

 
Branko Miuc je podal naslednje pobude: 

- pobuda občinskim svetnikom, strankam in listam, da se v bodoče mesta po odborih oblikujejo v skladu 
z volilnimi rezultati; 

- da se internetno stran občine dopolni s podatki iz katerih strank oz. list prihajajo člani odborov; 
- da se internetna stran občine dopolni z manjkajočimi vabili in zapisniki komisij in vaških odborov;  
- da se predstavnika liste NeLi vabi tudi na odbore. 
 

Oto Vogrin je podal naslednji pobudi: 
- da se župan zahvali Tušu, da je ob odprtju trgovskega centra zaposlil devet oseb, ki prihajajo iz naše 

občine.  
- predlagal je, da se pri izvozu ob cesti na Fali nasproti kegljišča pregleda svetlobni element nad cesto, 

saj je le – ta moteč. 
 
 

11. točka  
Vprašanja svetnikov 

 
Pri točki vprašanja svetnikov je s svojim vprašanjem sodeloval: 
 
Oto Vogrin je podal naslednje vprašanje: 

- kaj pomeni 3 odstotni letni dohodek, ki ga bomo prejemali od postavljene sončne elektrarne? 
 
Direktorica mag. Karin Jurše je odgovorila, da je pogodba na vpogled v občinski upravi. Župan Jurij Lep je še 
pojasnil, da imamo v občini kar nekaj sončnih elektrarn od tega sta dve priključeni na električno omrežje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
Zapisala: 
Nada Hölzl, višja referentka 
 
 
 

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