
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
Številka: 032 - 1 / 2006 - 9 
Datum: 16. 12. 2007 
 

Z A P I S N I K  
 

 

9. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 6. decembra 2007 ob 17. 00 uri, 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, od 1810 ure 
Andreja ROBIČ   SDS, od 1810ure 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Andrej SANDE   SLS 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
Janez URBAS   Lista za Kobansko 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Jože BREZNIK   LDS 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice  
Božidar FLAK   SDS  
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
Metod DOLINŠEK  NeLi 
 
Ostali prisotni :  
Jurij LEP – župan, mag. Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Simona GRUŠOVNIK – 
občinska uprava, Slobodan TATALOVIČ – občinska uprava, Bogdan KAJZER – NO, Dušan 
POKERŽNIK, VO 
 
Gostje poročevalci: 
Damijan KOLETNIK, direktor DEM, Danilo ŠALAMON, predstavnik MOM, Mira VIZOVIŠEK MOTALN, 
predstavnica Urbisa.  
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 

 
Sejo je pričel župan Jure LEP in jo nadalje vodil do prihoda dr. Vlaste KRMELJ. Ugotovil je, da je na 
seji 12 članov občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa. V nadaljevanju so svetniki 
z glasovanjem potrdili sklep: 
 
1. SKLEP 
Za zapisnikarico se izvoli Tinco KMETEC. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

2. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 8. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi 

 
Skrajšan zapis 8. redne seje Občinskega sveta so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje. 
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Razprave ni bilo, zato so na predlog predsedujočega svetniki z dvigom rok sprejeli: 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 8. redne seje občinskega sveta. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

3. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Razprave ni bilo, zato so na predlog predsedujočega na podlagi glasovanja sprejeli: 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja  
2. Potrditev skrajšanega zapisa 8. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Informacija o stanju projekta izgradnje ČHE (črpalne hidroelektrarne)  
5. Informacije župana 
6. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava 
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški Dobravi z 

regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše in Mestni občini 
Maribor – skrajšan postopek 

8. Prenehanje mandata svetnika Metoda Dolinška – ugotovitveni sklep 
9. Pobude svetnikov 
10. Vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

4. točka  
Informacija o stanju projekta izgradnje ČHE (črpalne hidroelektrarne)  

 
Informacijo o stanju projekta izgradnje ČHE je svetnikom občine Selnica ob Dravi predstavil direktor 
DEM, Damijan KOLETNIK. V svoji predstavitvi je poudaril pomembnost obnovljivih virov in energetske 
učinkovitosti, razvojne projekte družbe DEM, med katerimi je v izgradnji novih kapacitet tudi ČHE 
Kozjak.  
 
V razpravi so sodelovali Vladimir SABOLEK, Andrej SANDE, Milan FRAS, Božo KRIVOKAPIČ in Oto 
VOGRIN. Izpostavili so zlasti obveščenost javnosti, varnost same ČHE, poteke trase in druge tehnične 
podrobnosti v zvezi s samo gradnjo. Zanimalo jih je tudi, kakšne koristi lahko pričakuje občina od 
ČHE. Na vprašanje je odgovarjal g. KOLETNIK, ki je pri tem poudaril, da bo celovita javna razprava 
stekla, ko bodo v celoti pripravljene študije in dokumentacija, da pa se ne zapirajo poti za 
dogovarjanja. Svoje mnenja so predstavili tudi Janko STOJKOVIČ, Darko DOLINŠEK in Janez 
URBAS, ki so ponovno poudarili, da je sicer odvisno od nas samih, kako bomo izrabili priložnost, da 
bo resnično razvojna, da pa je celovito informiranje javnosti nujno, saj obstaja bojazen med ljudmi 
glede vplivov ČHE in daljnovodov. Vlasta KRMELJ je opozorila na pomen trajnostnega razvoja, saj je 
trajnostni razvoj to, kar si ljudje v tem kraju želijo. V ta namen so bile izvedene delavnice v centru 
Selnice, Gradišču, na Sv.Duhu na Ostrem Vrhu, na Slemenu. Dobili smo sliko, kaj si želi Selnica kot 
celota in to niso želje samo župana ali občinske uprave, temveč občanov Selnice.  
 
G. KOLETNIK je povedal, da bodo v nadaljevanju dali večji poudarek na informiranju, da planirajo tudi 
Dan odprtih vrat na temo Elektromagnetno sevanje in vpliv na človeka in da je možno na njihovi 
spletni strani lahko postaviti vprašanja. 
 
Ob 19.30 je sledil polurni odmor. 
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Po odmoru je župan predlagal, da se točka 7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
črpališče na Selniški Dobravi z regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, občini Ruše in 
Mestni občini Maribor, uvrsti pred 5. točko Informacije župana, ostali dnevni red pa bi se ustrezno 
preštevilčil. Svetniki so se s predlogom strinjali, preštevilčen dnevni red pa je naslednji: 
 
4. SKLEP 
Dnevni red se spremeni in glasi: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Potrditev skrajšanega zapisa 8. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Informacija o stanju projekta izgradnje ČHE (črpalne hidroelektrarne) 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški Dobravi z 

regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše in Mestni občini 
Maribor – skrajšan postopek 

6. Informacije župana 
7. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava 
8. Prenehanje mandata svetnika Metoda Dolinška – ugotovitveni sklep 
9. Pobude svetnikov 
10. Vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (15 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 

5. točka 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški Dobravi 

 z regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše  
in Mestni občini Maribor – skrajšan postopek 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Uvodno besedo je podal g. Danilo ŠALAMON, predstavnik Mestne občine Maribor in ga. Mira 
VIZOVIŠEK MOTALN, predstavnica URBISA.  
 
Po predstavitvi je predsedujoča dala besedo predsednikom Odbora za gospodarstvo in Statutarno 
pravne komisije. Oba sta predstavila stališča odbora oz. komisije, ki so jih v pisni obliki prejeli tudi vsi 
svetniki. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali Oto VOGRIN, Janko Stojkovič, Vladimir 
SABOLEK, Andrej SANDE, Darko DOLINŠEK in Zdravko DOLINŠEK, ki jih je zanimalo, kako je z 
lastniškimi razmerji, tehničnimi rešitvami, različnimi trasami vodovoda, plinovoda in kanalizacije, 
možnosti položitve optike, delitvijo stroškov oz. finančnimi obremenitvami občine. Dr. KRMELJ je 
povedala, da bodo sledili še razgovori z g. TAVZESOM, ki je že obljubil sofinanciranje s strani države. 
Slobodan TATALOVIČ pa je obrazložil, da je vloga že vložena za kandidaturo na kohezijska sredstva. 
Predstavnik MOM g. ŠALAMON je obrazložil, da je možnost pridobitve sredstev iz državnega vira in iz 
evropskih sredstev od 75 do 80 %, ostalo se bo delilo po ključu dolžine potekajoče trase v posamezni 
občini. Darko DOLINŠEK je še dodal pripombo, da se zaradi dodatnih stroškov delež Selnice ustrezno 
zmanjša.  
 
Predsedujoča je po končani razpravi dala na glasovanje dva sklepa, in sicer: 
 
5. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za črpališče na Selniški Dobravi z regionalnim cevovodom v Občini Selnica ob Dravi, 
Občini Ruše in Mestni občini Maribor po skrajšanem postopku. 
 
6. SKLEP 
Zaradi stroškov urejanja kanalizacije v občini Selnica ob Dravi, ki bo zaradi poteka trase 
vodovoda in plinovoda morala potekati v odmiku od prvotno začrtane trase, in zaradi posledic 
posega v prostor, se ustrezno zmanjša delež Občine Selnica ob Dravi v investiciji izgradnje 
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črpališča Selniška Dobrava in regionalnega vodovoda. Te pogovore naj župan začne takoj in 
predstavi predlog pred podpisom v odločanje občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovila, DA STA 
SKLEPA SPREJETA. 
 

6. točka  
Informacije župana 

 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 

- dne, 26. novembra 2007, smo oddali prošnjo na Ministrstvo za okolje in prostor – kanalizacija, 
- glasilo, z izdajo katerega zaostajamo, bo izšlo konec decembra, 
- v mesecu oktobru smo končali pet razpisov, pogodbe so podpisane, sredstva se bodo 

razdelila do konca decembra, 
- poziva, da se poda čimveč predlogov za nova pravilnika za kulturo in šport, kajti le tedaj bosta 

lahko boljša kot sedaj. 
 
Podžupan Milan FRAS je podal informacijo o denacionalizacijskem postopku, ki poteka za grad Viltuš. 
Grad se zadrži v državni lasti, del pa se vrne upravičenki. Ima informacijo, da pritožb ni za pričakovati. 
Občina ima pavico do dostopnosti, koriščenja prostorov in če bo imel pooblastilo še naprej, poziva za 
sodelovanje tudi Ota VOGRINA, da s skupnimi močmi pripravijo vsebino gradu. 
 
Po ugotovitvi, da informacij več ni, je predsedujoča zaključila s to točko. 
 

7. točka 
Odlok o Proračuni občine Selnica ob Dravi – druga obravnava 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. Uvodno besedo je podal župan Jurij LEP, 
nato je predsedujoča pozvala predstavnike odborov in komisije, da podajo stališča stališča.  
 
Predsedujoča je odprla razpravo. 
 
Zdravko DOLINŠEK je obrazložil amandma na predlog Proračuna za leto 2008, ki so ga svetniki 
prejeli z gradivom sklica seje. Po obrazložitvi s strani občinske uprave je amandma umaknil in 
predlagal, da se amandma upošteva pri rebalansu, v kolikor ni v proračunu namenjenih teh sredstev. 
 
Vlado SABOLEK je v zgodbi nazorno prikazal predlog za vsebinsko spremembo Načrta razvojnih 
programov za leto 2008-2011, in sicer tako, da bi se v tabeli na strani 50 postavka 03. 2. 00. 
Investicije v gasilstvo za leto 2009 – povečala za 25.000 EUR in bi tako znašala 50.000 EUR. Za enak 
znesek (25.000 EUR) se naj poveča tudi seštevek 4001 na strani 52 na 1.097.000 EUR 
 
Direktorica Karin JURŠE je na koncu pohvalila svetnike in svetnici občinskega sveta, saj smo med 
prvimi občinami v Sloveniji, ki smo oz. bomo proračun že sprejeli. Predsedujoča je predlagala 
glasovanje: 
 
7. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za 
leto 2008 v drugem branju.  
 

Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 

8. točka 
Prenehanje mandata svetnika Metoda Dolinška – ugotovitveni sklep 

 
Predsednik KVIAZ-a je prebral pismo g. Metoda DOLINŠKA, v katerem daje odstopno izjavo iz 
funkcije občinskega svetnika. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje predlog: 
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8. SKLEP 
G. Metodu DOLINŠKU preneha mandat člana občinskega sveta občine Selnice ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 

9. točka 
Pobude svetnikov 

 
Oto VOGRIN je podal pobudo, da se predstavitev (projektov, realizacije projektov in projektnega 
razvoja) kompletnega centra Selnice (trg) uvrsti na točko dnevnega reda na naslednji seji. 
 
Andrej SANDE je podal pobudo, da se zaradi razvoja in potrebe, še posebej turizma, pristopi k 
spremembi odloka o plovnosti reke Drave. Direktorica uprave je povedala, da smo v zvezi s tem 
skupaj z občino Ruše že dali vlogo za pripravo smernic pri ureditvi plovnosti reke Drave na pristojno 
ministrstvo. 
 
Vladimir SABOLEK je podal pobudo županu in višjemu svetovalcu za okolje in prostor, da se za 
hitrejše izvajanje projekta »Kanalizacija » na vodovarstvenem območju Selniške Dobrave povežeta z 
župani Dravskega in Ptujskega polja, kajti ti župani in njihovi svetovalci so uspeli v zelo kratkem času 
pridobiti denar za izgradnjo kanalizacije na njihovem območju od Ministrstva za okolje in prostor, kakor 
tudi sredstva EU. Omenjene občine bodo primaknile le 10% od celotnega projekta, ki je vreden cca 50 
MIO EUR. Razmišljati pa je potrebno tudi naprej, taksa za obremenjevanje voda se bo lahko 
uporabljala za gradnjo kanalizacij le do konca leta 2008, potem pa ne več, ker bo všteta v delež 
Ministrstva za okolje in prostor. V primeru, da sta z rednimi obveznostmi preobremenjena, pa naj 
župan zaposli še kakšnega svetovalca, ampak ne višjega. 
 
Darko FLAK daje pobudo glede prometnega režima v centru Selnice. Predlaga, da se ne glede na 
rušenje starega župnišča, gradnja pločnikov nadaljuje. Ta stavba v bistvu ne ovira, ampak umirja 
promet. Opozarja pa občane, da še vedno velja pravilo hoje po levi strani in ne po desni, kar je proti 
predpisom in tudi varnosti. 
 
Darko DOLINŠEK daje pobudo,da se v dolgoročnih smernicah začnejo idejni projekti in naši pritiski za 
izgradnjo selniške obvoznice. Četudi gradimo pločnike naprej in porušimo župnišče, ne bomo rešili 
prometa skozi Selnico. Ta bo naraščal glede na razvoj Koroške in Štajerske. Samo obvoznica bo 
lahko rešila Selnico in njen center ter ji zagotovila varnost, urejenost in organiziranost kraja, kot si ga 
vaško jedro Selnica ter kot ožji kraj zasluži. Pripravi se naj ena točka dnevnega reda v bližnji 
prihodnosti, da se bo lahko začelo o tem razpravljati. 
 
Predsedujoča je svetnike pozvala, da glasujejo o predlogu uvrstitve točke na naslednjo sejo: 
 
9. SKLEP 
Na dnevni red 10. redne seje občinskega sveta mora biti uvrščena točka o izvedbi ureditve trga 
– centra Selnice ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 

10. točka 
Vprašanja svetnikov 

 
Zdravko DOLINŠEK je podal naslednja vprašanja: 

1. Kako potekajo aktivnosti v zvezi z načrtovanjem izgradnje trgovskega centra TUŠ? 
2. Ali je občini poznano, kaj namerava storiti lastnik objekta Feroterm z objektom, ki že nekaj 

časa ne služi več svojemu namenu? 
3. Ali je občina prejela kakršnokoli sporočilo pravobranilstva v zvezi s povrnitvijo stroškov za 

preveč plačane pristojbine za telefonske priključke. Če ne, ali je občina v tej zvezi povzela 
aktivnosti? 
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Župan Jurij LEP je odgovoril najprej na tretje vprašanje. S pravobranilstvom v Ljubljani smo v 
nenehnem stiku. Dejstvo je, da skupinske vloge ostajajo za konec, vsekakor pa bomo po njihovem 
zagotovilu dobili odgovor kmalu. Glede vprašanja izgradnje trgovskega centra TUŠ razgovori tečejo 
naprej, projekt je v fazi pripravljanja dokumentacije, do prvih realizacij bo prišlo junija, julija, zaživel pa 
bi naj v letu 2009. Na vprašanje o Ferotermu je župan povedal, da še vedno teče stečajni postopek, 
primer je prevzela druga sodnica, stvar je še naprej neznana. Vemo pa, da dokler stečajni postopek ni 
zaključen, ni moč podpisati nobene pogodbe.  
 
Vladimir SABOLEK je postavil vprašanje oziroma zahtevo, kako je z nadaljevanjem aktivnosti v zvezi s 
povračilom telefonije. Že leta 2004 smo pričeli z zahtevkom za povračilo preveč plačanih prispevkov 
za izgradnjo telefonije v letih od 1983 do 1990. Dokumentacija je bila pravočasno poslana na Državno 
pravobranilstvo, ki jo vodijo pod številko spisa NT 3853/2004. Spis se nahaja na Šubičevi 2 v Ljubljani. 
Zahteva, da občinska uprava takoj pošlje na prej omenjeni naslov poizvedbo, kaj je z našim 
zahtevkom in v kateri fazi reševanja je. Po prejetem odgovoru s strani Državnega pravobranilstva se 
mora vsebina odgovora posredovati vsem oškodovancem in lokalnim medijem.  
 
Vladimir SABOLEK postavlja drugo vprašanje oziroma zahtevo na osnovi ustnih pritožb krajanov iz 
Selniške ceste, Ul. Franca Pinterja, Belingerjeve ulice, Ulice pod Kozjakom in prebivalcev Zg. Selnice 
nad Ferotermom (vprašanje postavljeno tudi na odboru za gospodarstvo). Za prej omenjene krajane in 
na sploh Selničane je postalo obratovanje in proizvodnja v Ferotermu tako moteče, da prosijo 
občinsko upravo (višjega svetovalca za okolje in prostor) za takojšen poklic inšpektorja za delo in 
inšpektorja za varstvo okolja. V prostorih Feroterma se opravljajo dela tudi v času, ki za to ni primeren, 
(ob sobotah in nedeljah), to je čas, ko bi si večina rada odpočila. Prav tako delavci in njihovi delovni 
stroji povzročajo prekomeren hrup, da o onesnaževanju brežin Logarjevega potoka ne govorijo. 
 
Vladimir SABOLEK postavlja še tretje vprašanje oziroma prošnjo županu v imenu strank, ki obiskujejo 
zdravnika, pošto, lekarno, zobozdravnika ter v imenu občanov, ki prihajajo v prostore občinske stavbe, 
da uslužbenca občinske uprave vljudno napoti na parkirišče za občinsko stavbo (na "Pečarjevo"), kjer 
že parkirajo ostali uslužbenci. Odgovore pričakuje v pisni obliki do naslednje seje OS. Odgovore naj 
dobijo vsi svetniki, lahko tudi na mizo na 10. seji OS. 
 
Andrej SANDE postavlja vprašanje v zvezi z avtobusno postajo v Bistrici, ki je naslednje. "Zakaj je 
Cestno podjetje brez vednosti lastnika in projekta na zasebnem premoženju ogradilo parkirišče pri 
trgovini in bistroju KOBANKA? Iz tega se postavlja drugo vprašanje, zakaj se ne uredi prehod za 
pešce, saj je prehajanje čez cesto smrtno nevarno." Odgovor se naj posreduje v pisni obliki na 
naslednji seji. 
 
Darko FLAK postavlja vprašanje, oziroma prošnjo prenešeno od občanov. Uredi se naj pešpot iz 
Selnice v Ruše. Ta pot vodi čez gramoznico in je postala nevarna ter skorajda neuporabna. 
Uporabljajo jo mnogi občani, med njimi tudi šolarji.  
 
Janko STOJKOVIČ postavlja prvo vprašanje, kako dolgo bomo še čakali, da se poruši staro župnišče, 
saj so pogovori s stanovalci že bili. Drugo vprašanje pa je, ali lahko on kot fizična oseba vloži preko 
svojega odvetnika zahtevek za povračilo vložka v telefonijo tako za sebe kot za ostale občane Selnice 
ob Dravi. 
 
Darko DOLINŠEK Skupaj z gradivom je dobil poročilo v zvezi s porabljenimi sredstvi za sanacijo 
posledic neurja v letu 2005. V ta namen je bilo porabljenih 14 MIO tolarjev. Ugotavlja, da vsa ta 
sredstva niso bila porabljena za sanacijo neurja. V zvezi s tem sprašuje: "Koliko sredstev je bilo 
namenjenih za sanacijo neurja in koliko jih je bilo v ta namen pridobljenih s strani države ter kako so 
bila ta sredstva porabljena?" Na vprašanje je odgovorila Simona GRUŠOVNIK, občinska uprava. 
Povedala je, da smo pridobili sredstva od države enkrat 2 MIO SIT, drugič 6 MIO SIT, kot refundacijo 
na priložene račune, 6 MIO SIT pa iz rezervnega sklada. V poročilu je bilo napisano, zakaj so bila ta 
sredstva porabljena, napisane so vsebine teh faktur, prav tako so sklenjene pogodbe z državo za 
prejeta sredstva ter sklep občinskega sveta za aktiviranje rezervnega sklada. Svetnikom lahko samo 
še naredi kopije vseh dokumentov. Posebej za Janževo goro občina ni prejeli iz države namenjenih 
sredstev za sanacijo posledic neurja. Darko DOLINŠEK se je za pojasnila zahvalil. 
 
Milan FRAS odgovarja Andreju SANDETU za postavljeno vprašanje – Cestno podjetje – Kobanka. 
Cestno podjetje je glede na prejeto odločbo inšpekcije, odšlo na omenjeno lokacijo z namenom, da 
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zavarujejo območje po njihovem mnenju črnega parkiranja. Lastnik je iskal župana, ki je bil službeno 
odsoten. Cestno podjetje je začelo postavljati ograjo. Za zaščito prizadetih in ogroženih je g. FRAS od 
CP zahteval odločbo, načrt, vendar niso imeli ničesar. Čeprav so posegali v zasebno zemljišče so 
postavljali ograjo naprej, prišel je vodja gradbišča ter nadzornik. Po dveh urah čakanja so napisali 
zapisnik. Nadzornik je zahteval, da se v smeri proti Selnici ograja odmakne, kar se je tudi storilo. V 
zapisnik pa so zapisali, da se naredi geodetska meritev in, če je bilo poseženo v zasebno zemljišče, 
se bo odstranil še ostali del. Svetu za preventivo pa predlaga, da celostno obdela to območje, saj je 
postala zelo nevarna pot  
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 
 
 
Zapisala: 
Tinca KMETEC, svetovalka 
 
 
 

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

 


