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OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

SLOVENSKI TRG 4, 2352 SELNICA OB DRAVI 
Telefon (02)6730-202; 6730-204; fax (02)6730-214;   e-mail: obcina.selnica@triera.net  

  
Številka: 032-1/2006  
Datum: 28.06.2007   
  
  
  

S K R A J Š A N    Z A P I S 
  
  
6. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila v četrtek, 28. junija 2007, ob 
18. uri, v sejni sobi PGD Selnica ob Dravi. 
  
PRISOTNI ČLANI O.S. :   
  

� Jože BREZNIK                   LDS 
�       Darko DOLINŠEK             SD 
� Zdravko DOLINŠEK         DESUS 
� Božidar FLAK                    SDS 
�  Milan FRAS                        SDS 
� Božidar KRIVOKAPIČ     LDS 
� Dr. Vlasta KRMELJ          Lista za Kobansko 
� Robert RIBIČ                     Mladi Selnice    
� Andreja ROBIČ                  SDS 
� Vladimir SABOLEK          SLS 
�  Andrej SANDE                   SLS 
� Janko STOJKOVIČ           SDS 
� Janez URBAS                      Lista za Kobansko 
� Oto VOGRIN                      Neodvisna lista za razvoj Kobanskega 

 
 
ODSOTNI: 

� Metod DOLINŠEK             NeLi 
 
 
OSTALI PRISOTNI :      
Jurij LEP – župan, Slobodan TATALOVIČ – direktor občinske uprave, Nada HÖLZL – 
občinska uprava, Srečko GOSAK – občinska uprava in Bogdan KAJZER – NO.  
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Ad/1 
PRIČETEK SEJE 

  
Dr. Vlasta KRMELJ  je pričela sejo in uvodoma pozdravila župana, svetnici in svetnike ter 
občinsko upravo.  
  

- ugotovitev sklepčnosti 
  

SOGLASNO je bil sprejet 

1. UGOTOVITVENI SKLEP: Na seji je prisotnih 14 od 15 članov Občinskega 
Sveta Občine Selnica ob Dravi. Občinski svet je sklepčen in lahko pravno 
veljavno sklepa. 

  
- izvolitev zapisnikarja 
  
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet 

2. SKLEP: Za zapisnikarico se izvoli Zdenka KOPER. 

  
– Pregled, obravnava in potrditev skrajšanega zapisa 5. redne seje Občinskega sveta 

Občine Selnica ob Dravi. 
 

Razprave o zapisniku ni bilo. 
 
Sledilo je glasovanje o skrajšanem zapisu 5. redne seje. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

Na predlog predsedujočega je bil SOGLASNO sprejet 

3. SKLEP: Občinski svet potrdi skrajšan zapis 5. redne seje občinskega sveta. 

 
 

Ad/2 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

  
Dr. Vlasta KRMELJ je svetnike najprej vprašala ali ima kdo kakšen predlog za spremembo 
dnevnega reda. 
 
Andrej SANDE je predlagal, da se naj pri 4. točki dnevnega reda umakne uporaba določila 87. 
člena Poslovnika občinskega sveta. To je utemeljil s tem, da bi bilo potrebno celoviteje obdelati 
vprašanje števila ožjih delov občine in volitev v organe le-teh. 
 
Župan Jurij LEP je v odgovoru na predlog Andreja SANDETA povedal, da je predvsem iz 
dobrih namenov in upoštevajoč visoko stopnjo usklajenosti predstavnikov političnih strank in 
list na usklajevalnem sestanku, predlagal dnevni red 6. redne seje tako, kot je predlagal. 
 
Po krajši usklajevalni pavzi je Andrej SANDE umaknil svoj predlog sprememb. 
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 Sledilo je glasovanje o predlogu dnevnega reda. 
  
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

SOGLASNO je bil sprejet 

4. SKLEP: Sprejme se naslednji DNEVNI RED 
1.  PRIČETEK SEJE 

 � Ugotovitev sklepčnosti, 

 � Izvolitev zapisnikarja. 

 � pregled, obravnava in potrditev skrajšanega zapisa 5. redne seje  Občinskega 
sveta Občine Selnica ob Dravi.   

2. OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA. 

3. INFORMACIJE ŽUPANA. 

4. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE SELNICA OB 
DRAVI – nadaljevanje prvega branja, v skladu s 37. členom Poslovnika občinskega 
sveta. Predlog za uporabo 87. člena Poslovnika občinskega sveta. 

5. PREDLOG OBMOČIJ POKRAJIN V SLOVENIJI, Z IMENI IN SEDEŽI – mnenje 
občine. 

6. SKLEP O DOLOČITVI JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 280/56 V K.O. SP. 
SELNICA. 

7. SKLEP O PRODAJI PARC. ŠT. 394/12 V K.O. SP. SELNICA. 

8. POBUDE SVETNIKOV. 

9. VPRAŠANJA SVETNIKOV. 

 
 
 

Ad/3 
INFORMACIJE ŽUPANA 

  
Župan Jurij LEP je občinskemu svetu posredoval naslednje informacije: 

� zaključuje se izdelava II. faze idejnega projekta za kanalizacijo v občini in v ta namen 
je bila že podpisana pogodba; 

� podpisana je bila pogodba za izdelavo predinvesticijske zasnove za kanalizacijo v občini 
– ta PIZ je že v izdelavi; 

� na področju investicij v komunalno infrastrukturo so trenutno v teku investicije 
oziroma rekonstrukcije ceste od G1/1 do Abramenka, ceste Robič – Krivec in ceste 
Habidov jarek, v teku pa so priprave za asfaltiranje odseka Jenčič – Fišer na Janževi 
gori. Pri slednji bo investiranje zastavljeno po sistemu sofinanciranja občanov v 
razmerju občina 50% in občani 50% celotne investicije; 

� 23. junija je bil svečano predan svojemu namenu odsek občinske ceste Sv. Duh na 
Ostrem vrhu – Hajdič mlin, še pred tem pa je bil opravljen tudi kvalitetni prevzem med 
občino in izvajalcem del – CPM Maribor; 

� izvedla se je javna razgrnitev za regionalni cevovod od Selniške Dobrave, preko Ruš do 
Maribora, ki je pokazala, da je potrebno še uskladiti potek trase tega cevovoda s 
projekti za plinovod, kanalizacijo in elektriko – transformator; 
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� ponovno je bil objavljen razpis za izdelavo projekta za ureditev hudournika v 
Mačkovem naselju; 

� izdan je bil razpis za ureditev centra Selnice. Razpis temelji na podlagi pripravljalnega 
popisa del; 

� podpisana je bila pogodba z ZUM za izdelavo podrobnejšega zazidalnega načrta za 
nova zazidalna področja v Selnici in za center Selnice; 

� v dogovoru z vodstvom OŠ Selnica ob Dravi se bo v le-tej izvajal program enega 
oddelka vrtca, z namenom, da se v vrtcu zadržijo otroci, katerih število v tem trenutku 
presega kapacitete vrtca. 

 
Informacije župana je dopolnil podžupan Milan FRAS z informacijo, da s podžupanom 
Janezom URBASOM sodelovala na informativnem dnevu, na katerem so bile predstavljene 
možnosti izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na področjih Občine 
Selnica ob Dravi, ki nimajo možnosti uporabe interneta. Predviden je podpis konzorcialne 
pogodbe s tremi poslovnimi partnerji za pridobitev potrebne dokumentacije s katero bo občina 
sodelovala na Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
 
 

Ad/4 
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE 
SELNICA OB DRAVI – nadaljevanje prvega branja, v skladu s 37. 
členom Poslovnika občinskega sveta in z  uporabo 87. člena Poslovnika 

občinskega sveta 
 
Predsedsedujoča dr. Vlasta KRMELJ  je najprej spomnila na dosedanji tek razprave o 
sprejemu novega statuta, potem pa predala uvodno besedo predlagatelju, v imenu katerega je 
uvodno poročilo podal Slobodan TATALOVIČ 
 
V nadaljevanju je stališča Statutarno pravne komisije podal njen predsednik Darko 
DOLINŠEK. Povedal je, da je imela komisija sejo tik pred sejo OS in, da komisija, glede na 
veliko stopnjo usklajenosti vseh političnih strank in list, predlaga sprejem novega statuta v 
predlagani obliki. 
 
Tudi župan Jurij LEP je uvodoma podal nekaj informacij o tem kako je potekalo usklajevanje 
– predvsem okrog 25. člena, ki določa stalno število delovnih teles OS.  
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali 
 
Andrej SANDE je povedal, da je nezadovoljen s prevelikim prenosom pristojnosti na vaške 
odbore, kar ob ustanavljanju le-teh ni bil namen. Vaškim odborom se daje možnost 
razpolaganja s finančnimi sredstvi in to se mu ne zdi prav. Vprašal je tudi zakaj se takšna 
možnost ne da tudi drugim naseljem v občini. Še posebej odločno je bil mnenja, da je potrebno 
temeljito prevetriti način volitev v vaške odbore. Dogaja se, da samo 15 ljudi pride na zbor 
občanov in se potem tam nekaj najglasnejših izvoli v vaški odbor. Tudi se mu ne zdi prav, da 
se trenutno izvajajo komunalne investicije – rekonstrukcije cest na Sv. Duhu na Ostrem vrhu 
ter na Slemenu, v dolini pa se nič ne dogaja. Menil je še, da odbori, kot delovna telesa OS 
sploh niso potrebni, ker od njih do sedaj ni bilo nobene koristi. 
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Oto VOGRIN je imel naslednja vprašanja oziroma predloge: 

� ali je dr. Borut HOLCMAN izpolnil obljubo, ko je obljubil, da bo preveril zakonsko 
osnovo za določilo 4. točke 4. člena; 

� že izvoljeni v delovna telesa OS s sprejemom novega statuta izgubijo svoja mesta v le-
teh. Rešitev vidi v ponovnem imenovanju istih ljudi v nova delovna telesa; 

� glede na določilo 34. člena je župana vprašal ali občina res potrebuje 2 podžupana; 
� že zaradi poročanja župana o izvrševanju proračuna bi kazalo v statutu zadržati 

določilo po katerem sta župan in direktor občinske uprave dvakrat na leto dolžna 
občinskemu svetu poročati o izvrševanju odločitev le-tega. 

 
Darko DOLINŠEK je na pomisleke Andreja SANDETA odgovoril s pojasnilom, da je vse o 
ožjih delih občine v predlogu novega statuta natančno predvideno. Poudaril je, da je potrebno 
novi statut sprejeti predvsem zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. Otu VOGRINU pa je 
odgovoril, da je imenovanje podžupana v izključni pristojnosti župana. Menil je še, da bi bilo 
potrebno ustanovitev novih ožjih delov občine, v kolikor seveda pride do takšne pobude, 
podpreti. 
 
Oto VOGRIN je v repliki Darku DOLINŠKU povedal, da se ni dotikal pristojnosti župana. 
Povedal pa je, da je občinski svet tisti, ki se odloča koliko podžupanov bo imel župan. 
 
Andrej SANDE je v repliki Darku DOLINŠKU povefal,  da bi bilo potrebno v 15. členu dodati 
tudi volitve vaških skupnosti. 
 
Zdravko DOLINŠEK je v repliki Otu VOGRINU dejal, da je res, da je bil VOGRIN na 
političnem usklajevanju za enega podžupana, da pa je res tudi, da so se na koncu usklajevanja 
razšli kot usklajeni. 
 
Božo KRIVOKAPIČ je poudaril, da se je župan že izjasnil, da želi imeti dva podžupana. 
Zanimalo ga je tudi ali se da neko pobudo za ustanovitev nove vaške skupnosti realizirati 
preko 65. člena. 
 
Vladimir SABOLEK je menil, da bi lahko in morali upoštevati nove predloge za ustanovitev 
vaških skupnosti. Menil je še da je potrebno spoštovati odločitve zborov občanov in, da je 
sedanji način volitev vaških odborov dober. 
 
Janko STOJKOVIČ je glede števila podžupanov citiral določilo 33/a člena Zakona o lokalni 
samoupravi. Tudi on je prisotne spomnil, da so se na usklajevalnem sestanku vodij svetniških 
skupin glede vsega uskladili in, da se seda na novo odpirajo neke zadeve. Potem je prisotne 
spomnil še zakaj so bile ustanovljene vaške skupnosti. Pokazalo se je namreč, da so v 
nekaterih predelih občine zaradi odmaknjenosti vaške skupnosti potrebne. 
 
Darko DOLINŠEK je menil, da ima občinski svet pred seboj usklajen statut in zato ni pravega 
razloga, da o njem ne bi glasovali. Če pa ima kdo kakršenkoli nov predlog o vaških skupnostih 
naj ga predlaga v tem času.  
 
Predsedujoča je zaključila razpravo. 
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Andrej SANDE pa je v obrazložitvi svojega glasu povedal, da bo glasoval za sprejem prvega 
branja, če se potem ne bo izvedlo še drugo branje. Predlagal je še, da se pred začetkom 
drugega branja odredi 5 minutni odmor. 
 
Predsedujoča je nato ob 19.10 uri odredila 5 minutni odmor. 
 
Po odmoru je sledilo glasovanje o prvem branju Statuta Občine Selnica ob Dravi. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet 

5. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme predlog sprememb in 
dopolnitev Statuta Občine Selnica ob Dravi v prvem branju. . 

 
Takoj zatem je sledila obravnava drugega branja predloga sprememb statuta. 
 
V skladu z določbami Poslovnika občinskega sveta je predsedujoča brala člene statuta. 
 
Pri 15. členu je Andrej SANDE vložil naslednji amandma 
AMANDMA:  
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi: »Volitve članov občinskega sveta in vaških 
odborov so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.«. 
 
V razpravi, ki je sledila amandmaju je Darko DOLINŠEK opozoril na posledice, ki bi bile, če 
bi bil amandma sprejet saj bi se posledično spreminjali od 65. dalje.  
 
Milan FRAS je predlagal, da bi v izogib novim volitvam v vaške odbore predlagane 
spremembe povezali s spremembo volilnih enot ter predlagano takrat upoštevali. 
 
Andrej SANDE je nato menil, da bo nesprejetje njegovega amandmaja pomenilo kršitev 
volilne pravice pri naslednjih volitvah v vaške odbore. 
 
Darko DOLINŠEK pa je nasprotno zatrdil, da v nobenem primeru ne bo šlo za kršenje volilne 
pravice. 
 
Janez URBAS pa je menil, da nekateri, kot kaže, niso seznanjeni z delom vaških odborov. 
Očitno je, da je ima predlog Andreja SANDETA politično ozadje, ker si politična stranka na 
način volitev v vaški odbor želi zagotoviti svoj politični vpliv. Povedal je še, da so bili prav vsi 
trije zbori občanov za posamezna območja zelo dobro obiskani in, da niti približno ne gre za 
samo 15 ljudi. 
 
Andreja SANDE pa je na to dejal, da pri vsem tem gre za zagotovitev političnega vpliva in še 
enkrat zagotovil, da bo ob nesprejetju njegovega amandmaja ljudem na področju vaških 
skupnosti kršena volilna pravica.   
 
Direktor občinske uprave Slobodan TATALOVIČ je nato zatrdil, da predlagatelj s svojim 
predlogom ni imel nobenega namena komurkoli kršiti volilno pravico in, da je s predlogom, ki 
je bil posredovan v obravnavo ne krši.  
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Sledilo je glasovanje o podpori amandmaju Andreja SANDETA. 
 
Ob prisotnosti 14 svetnic in svetnikov je bil 1 svetnik ZA podporo amandmaju k 15. členu, 8 
svetnic oziroma svetnikov pa je bilo PROTI. Tako amandma k 15. členu sprememb statuta NI 
DOBIL PODPORE. 
  
Sledilo je glasovanje o predlaganih spremembah v celoti: 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet 

6. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Statut Občine Selnica 
ob Dravi.  

 
 
 

Ad/5 

PREDLOG OBMOČIJ POKRAJIN V SLOVENIJI, Z IMENI IN 
SEDEŽI – mnenje občine 

 

Uvodno je podal župan Jurij LEP. 
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali 
 
Milan FRAS je glede na izkušnje oziroma mnenja okrogle mize na kateri je pred kratkim 
sodeloval predlagal občinskemu svetu, da se naj naša pokrajina imenuje »ŠTAJERSKA 
POKRAJINA«. 
 
Tudi Andrej SANDE je povedal, da je bil navzoč na okrogli mizi pri kateri je sodelovalo 13 
občin, ki pa so navkljub predlogu, da bi se naj pokrajina imenovala »PODRAVSKA 
POKRAJINA« menile, da se naj pokrajina imenuje »ŠTAJERSKA POKRAJINA«. 
 
Božo KRIVOKAPIČ je prav tako menil, da se naj naša pokrajina imenuje »ŠTAJERSKA 
POKRAJINA«. 
 
Oto VOGRIN pa je menil, da je Dravska dolina na nek način zaključena celota in bi naša 
občina imela več stičnih točk z občinami na tem področju, kot pa s tistimi južno od nas. Menil 
je, da ime »PODRAVSKA POKRAJINA« za nas ni primerno in je zato, da se pokrajina 
imenuje »OSREDNJA ŠTAJERSKA POKRAJINA«. 
 
V nadaljevanju razprave je župan Jurij LEP izpostavil dilemo kaj bo s sedanjimi upravnimi 
enotami. Obstajata namreč dve varianti, od katerih bi naj po eni upravne enote večino svojih 
pristojnosti prenesle na pokrajinski nivo, po drugi strani pa bi naj večino sedanjih pristojnosti 
ohranila država. 
 
Darko DOLINŠEK je poudaril, da gre tukaj za tako imenovani drugi nivo odločanja lokalne 
samouprave. Zavzema se, da bi se upravne enote zlile s svojimi pristojnostmi na pokrajinski 
nivo. 
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Oto VOGRIN je opozoril, da bi v primeru, da v Rušah ne ostane več ničesar največ izgubili 
prav občani sedanjih treh občin s tega področja. Čakalne dobe oziroma vrste v Mariboru bi se 
namreč v tem primeru močno podaljšale. 
 
Andrej SANDE pa se je zavzel še za to, da bi gradbena dovoljenja izdajale občine. 
 
Janko STOJKOVIČ se je zavzel za ime »ŠTAJERSKA POKRAJINA«. 
 
Razprava je bila zaključena in sledilo je glasovanje 
 
Sprejeta sta bila dva sklepa. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

Z 8 glasovi ZA je bil sprejet 

7. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da se predlog območij pokrajin z imeni in sedeži, ki je bil posredovan 
pod številko II/7 »Podravska pokrajina ali Osrednja Štajerska pokrajina, ki 
obsega območja občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, 
Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 
Oplotnica, Poljčane, Pesnica, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska 
Bistrica, Starše, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveta Ana in Šentilj, s sedežem v Mariboru.« imenuje OSREDNJA 
ŠTAJERSKA POKRAJINA, da ima sedež v Mariboru in, da deluje na 
predlaganem območju. 

 
in 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

Z 8 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet 

8. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da naj ob formiranju pokrajin, po načelu subsidiarnosti kar največ 
pristojnosti prenese na pokrajinsko raven. Za izvajanje pristojnosti na 
pokrajinski ravni naj se s strani države zagotovijo ustrezna finančna sredstva. 

 
 

 

Ad/6 in Ad/7 
SKLEP O DOLOČITVI JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 280/56  

V K.O. SP. SELNICA in 
SKLEP O PRODAJI PARC. ŠT. 394/12 V K.O. SP. SELNICA 

 
Uvodno poročilo za točki 6 in 7 je podala Nada HÖLZL iz občinske uprave. 
 
Predsednik Odbora za komunalo in urejanje prostora Janko STOJKOVIČ je povedal, da je 
odbor zahteval dodatna pojasnila in gradiva. Svetnikom so bila ta dodatna pojasnila 
posredovana in zato odbor meni, da lahko občinski svet potrdi predloge občinske uprave. 
 
Razprave ni bilo in sprejeti so bili naslednji sklepi: 
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Prisotnost pred glasovanjem: 14 

SOGLASNO je bil sprejet 

9. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na podlagi 26. člena Zakona o 
lokalni samoupravi in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi sprejme 
naslednji 

SKLEP 
o dodelitvi statusa javnega dobra 

I. 
s tem sklepom se dodeli status javnega dobra na parc. št. 280/56 v k.o. Sp. 

Selnica, v izmeri 206,50 m2; 
II. 

s tem sklepom navedena parcela pridobi status javnega dobra. 
III. 

ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v MUV. 

 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

SOGLASNO je bil sprejet 

10. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na podlagi 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi sprejme 
naslednji 

SKLEP 
o ukinitvi javnega dobra 

I. 
s tem sklepom se ukinja status javnega dobra na parc. št. 394/12 v k.o. Sp. 

Selnica, v izmeri 59,00 m2; 
II. 

ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v MUV. 

 
in 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

SOGLASNO je bil sprejet 

11. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sklene, da se po izvedenem 
postopku ukinitve javnega dobra in uradne ocenitve nepremičnine le-ta proda 
Davorinu HABULINU, stanujočemu v Mariboru, Majerjeva ulica 21. 

 
 
 

Ad/8 
POBUDE SVETNIKOV 

 
Andrej SANDE je podal dve pobudi 

1. POBUDA: »Ker je bila na prejšnji seji OS ob informacijah župana tudi ČHE na 
Kozjaku. Predlagam oz. dajem pobudo, da se na eni od naslednjih sej pred sestankom 
na ministrstvu za okolje in prostor, uvrsti točka o tej gradnji in kaj bomo v Selnici s 
tem pridobili in kaj izgubili. Ker gre za stvari in objekte, ki bodo trajno v našem 
prostoru ste nas dolžni sproti obveščati in se posvetovati z občinskim svetom.«. 
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2. POBUDA: »Da bi ob projektiranju povezave vodovoda, vodohram – Ruše potekala 
trasa primarnega voda ob glavni cesti Selnica – Ruše – most, saj zdaj tako kot poteka 
čez gramoznico ni primerno, saj s tem zaviramo razvoj tega dela Selnice, ki je s 
prostorskim aktom opredeljen kot gramoznica in ko se bo zaprla tudi zazidljivo 
zemljišče. Vse druge povezave, ki so potekale čez gramoznico so že prestavljene samo 
vodovod še ne.«.  

 
Oto VOGRIN je županu podal pobudo, da takoj skliče Komisijo za šport. 
 
Darko DOLINŠEK je podal naslednjo pobudo: 
»Dajem pobudo, da se pričnejo pogovori s koncesionarjem za javni mestni promet za podaljšanje 
mestnih linij tudi do občine Selnica ob Dravi. Na podlagi članka v Večeru iz dne 18.4.2007 so pri 
koncesionarju Veolia transport za takšno sodelovanje zainteresirani mi pa bi s sklenitvijo takšnega 
dogovora našim občankam in občanom omogočili cenejše in rednejše prevoze iz naše sredine.  V 
sredo dne 18.aprila 2007 je bil v časopisu večer članek z naslovom Mestni avtobusi znova v Duplek, 
v katerem predstavnik avtobusnega prevoznika Veolia – bivši Certus izraža namen vzpostavitve 
mestne linije tudi v našo občino. Glede na reorganizacijo mestnih linij pri Veolii in na izredno slabo 
povezanost avtobusnih linij z mestom Maribor in možnostjo vzpostavitve mestne linije, kar pomeni 
manjše stroške prevoza za občane dajem pobudo, da se čimprej vzpostavi kontakt s pristojnimi in če 
je le mogoče izvede ta linija.«.  

 
Jože BREZNIK je podal pobudo, da se naj kar najhitreje uredi križišče v Bistrici pri KZ 
Selnica, ker je na tem mestu največ prometnih nesreč. 
 
 
 

Ad/9 

VPRAŠANJA SVETNIKOV 
 
Zdravko DOLINŠEK je postavil tri vprašanja: 
»Investicije, ki se financirajo iz občinskega proračuna so rokovno opredeljene in se tako tudi 
izvajajo. Zanimajo pa me investicije, ki bi se naj delno financirale iz republiškega proračuna in so 
zajeta v občinskih programih. Gre za večnamensko dvorano, rušenje starega župnišča in izgradnje 
pločnika do pokopališča. V začetku tega meseca je Telekom Slovenije izplačala 10 občinam 
odškodninski zahtevek, ki so ga le-te zahtevale preko pravobranilstva za svoje občane za preveč 
zaračunane pristojbine telefonskih priključkov. 
Sprašujem: 

1. VPRAŠANJE: Ali so te investicije zajete v republiškem proračunu za l. 2007 – 2008, če ne 
kako se v tej smeri odvijajo aktivnosti? 

2. VPRAŠANJE: Kako daleč je z dogovorom glede izgradnje trgovine, ki bi jo naj gradilo 
podjetje TUŠ ? 

3. VPRAŠANJE: Ali je naša občina že prejela odgovor glede zahtevkov preveč plačanih 
pristojbin za telefonske priključke, ki jih je v imenu prizadetih občanov prijavila na 
pravobranilstvo in če ne kakšne so aktivnosti občine v zvezi s temi zahtevki?«  

Svetnik želi pisne odgovore. 
 
Oto VOGRIN je postavil dve vprašanji:  

1. VPRAŠANJE: »Kdaj lahko pričakujemo metodologijo sofinanciranja občine na področju 
dejavnosti komunale? 
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2. VPRAŠANJE:      Zakaj ne poteka postopek vračanja kulturne dediščine (umetniške slike 
Duh) ?«. 

Svetnik želi pisne odgovore. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Andreja SANDETA glede ČHE. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

SOGLASNO je bil sprejet 

12. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sklene, da se na dnevni red ene 
od naslednjih sej občinskega sveta uvrsti točka ČHE, ki izhaja iz 1. pobude, ki jo 
je na tej seji podal Andrej SANDE. 

 
Na podlagi ankete o dopustih svetnic in svetnikov v mesecu juliju je ugotovljeno, da meseca 
julija ni pogojev za sklic seje. 
 
Na koncu je župan vse prisotne pozval, da se udeležijo proslave ob spominskem dnevu občine, 
ki bo pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, 1. julija 2007, ob 12. uri. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
                                              
 
 
 
 
ZAPISALA: 
Zdenka KOPER         
 
 
                       
                                                                                                       ŽUPAN 
                                                                                  OBČINE SELNICA OB DRAVI 
                                                                                        Jurij LEP, univ.dipl.inž. 
 


