
ODGOVORI NA PREDLOGE IN PRIPOMBE IZ PRVE IN JAVNE OBRAVNAVE 
PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2008

Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 so obravnavali:
- Odbor za negospodarstvo, 22. 10. 2007
- Statutarno pravna komisija, 23. 10. 2007
- Odbor za gospodarstvo, 24. 10. 2007
- Občinski svet, 25. 10. 2007

Proračun v prvem branju je bil objavljen na oglasni deski v občinski zgradbi in na spletnih 
straneh občine. S strani občanov oz. širše javnosti nismo prejeli pripomb in predlogov.

V nadaljevanju so zbrani predlogi in pripombe svetnikov in članov odborov ter komisije. 

Investicijskega vzdrževanja pritličnih in kletnih prostorov 
Občinski  svetniki:  Oto  VOGRIN,  Robert  RIBIČ,  Darko  DOLINŠEK  so  predlagali,  da  se 
postavki povečata.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Številka PP Konto Naziv Znesek I. branje Znesek II. branje
01.1.2.2.00 420500 Investicijsko  vzdrževanje 

pritličnih prostorov občine 5.000,00 € 20.000,00 €
01.1.2.2.02 420500 Investicijsko  vzdrževanje 

kletnih prostorov občine 7.000,00 € 8.500,00 €

Vaški odbori
Občinski  svetnik Oto VOGRIN je predlagal,  da se sredstva za vaške odbore planirajo na 
nivoju leta 2007.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Številka PP Konto Naziv Znesek I. branje Znesek II. branje
01.4.1.04 412000 Vaški odbori 600,00 € 626,00 €

Zagon podjetij
Občinski  svetnik  Darko  DOLINŠEK  je  predlagal,  da  se  povečajo  sredstva  na  postavki 
Sofinanciranje zagona novih podjetij.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Številka PP Konto Naziv Znesek I. branje Znesek II. branje
04.5.1.01 410201 Sofinanciranje  zagona 

novih podjetij 3.000,00 € 5.000,00 €

Mladinski projekti 
Občinska svetnika Robert RIBIČ, Oto VOGRIN sta predlagala, da se sredstva za mladisnke 
projekte planirajo na nivoju leta 2007.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Številka PP Konto Naziv Znesek I. branje Znesek II. branje
08.2.1.05 413302 Mladina projekti 4.000,00 € 4.173,00 €
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Vlečnica na Sv. Duhu
Občinski svetnik Oto VOGRIN je predlagal, da se sredstva za vlečnico na Sv. Duhu planirajo 
na nivoju leta 2007.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Številka PP Konto Naziv Znesek I. branje Znesek II. branje
08.1.2.00 431000 Investicijsko  vzdrževanje 

vlečnice Sveti duh 0,00 € 4.269,00 €

Raziskovalne naloge mladih 
Občinski  svetnik  Oto  VOGRIN  je  predlagal,  da  se  oblikuje  nova  postavka  za  namene 
spodbujanja raziskovalnega dela mladih za razvoj občine.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Številka PP Konto Naziv Znesek I. branje Znesek II. branje
10.1.19 411799 Mladi  raziskovalci  za 

razvoj Selnice ob Dravi 0,00 € 3.000,00 €

Popravke besedila odloka in proračunskih postavk
Občinski  svetnik Vladimir SABOLEK je predlagal,  da se v odloku zapiše, da bo proračun 
objavljen na oglasni deski Občine Selnica ob Dravi, da se popravi dolžina lokalnih cest na sr. 
10 gradiva, da se preštevilčijo napačno številčeni členi odloka, da naj se naziv postavke pri 
vzdrževanju javnih  poti  glasi:  Vertnik – Ravna ulica – Ob gozdu in Črešnjevec  – Fala – 
Grahorjeva koča in da se naj v NRP za nakup gasilskega vozila opredeli tudi financiranje v 
letu 2011.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Občinski  svetnik  Darko  DOLINŠEK  je  predlagal,  da  se  v  tretjem  členu  odloka  opredeli 
»zakonodaja, ki ureja javne finance« in naj se ne naštevajo posamezni predpisi, ki jih ni v 
preambuli.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Član odbora za gospodarstvo Igor ŠTRUC je predlagal, da se v tekstualnem delu rednega 
vzdrževanja  ulic  navede,  da  bodo  sredstva  porabljena  tudi  za  zagotovitev  klopi  in 
nadstrešnice na avtobusni postaji v Selnici – pri šoli.

Pripomba : UPOŠTEVANA

Javna razsvetljava
Član  odbora  za  gospodarstvo  Štefan  LAZAR  je  predlagal,  da  se  naj  poveča  postavka 
investicij v javno razsvetljavo, da se bo lahko naredila razsvetljava v Šturmovi grabi.

PRIPOMBA:  Predlog ni  upoštevan,  saj  je  Šturmova graba gozdna cesta in  s tem v lasti 
Zavoda za gozdove RS, zato ni v pristojnosti Občine Selnica ob Dravi. V zvezi z ureditvijo 
gozdnih  cest  nameravamo  v  letu  2008  organizirati  razgovor  s  pristojnimi  iz  Zavoda  za 
gozdove.

Hudourniki
Član odbora za gospodarstvo Igor ŠTRUC in svetnik Darko DOLINŠEK sta predlagala, da se 
sistematično pristopi k problematika odvodnjavanja in ureditve hudournikov. 

PRIPOMBA:  Občinska uprava bo pripravila  načrt  za urejanje  te  problematike,  kakor  tudi 
problematike urejanja cest in cestnega katastra.
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Bistriški potok
Občinska svetnika Jože BREZNIK in Janko STOJKOVIČ sta opozorila na problem ureditve 
potoka. Nujno bi ga bilo potrebno urediti in k sodelovanju tudi pritegniti državo.

PRIPOMBA: Pripomba je utemeljena. Najnujnejša dela se bodo opravila iz sredstev, ki jih že 
imamo opredeljene v proračunu za ta namen. Povezali pa se bomo tudi z MOP.

Cesta na Janževo goro
Občinski svetnik Janko STOJKOVIČ je opozoril na ureditev ceste na Janževo goro (Krejan, 
Kocjančič).

PRIPOMBA:  V  okviru  razpoložljivih  sredstev  za  redno  vzdrževanje  javnih  poti  se  bodo 
izvedla tudi vzdrževalna dela za to cesto.

Križišče pri Kmetijski zadrugi
Občinska svetnika Jože BREZNIK in Božidar KRIVOKAPIČ sta opozorila na izredno nevarno 
križišče pri  Kmetijski  zadrugi,  kjer  se zavija  proti  gostišču Pec.  Potrebno bi  bilo  postaviti 
dodaten pas za zavijanje.

PRIPOMBA:  Ker  gre  za  cesto  G  I-1,  ki  jo  upravlja  DRSC,  jim  bomo  to  pobudo  tudi 
posredovali.

Pločniki v Bistrici in na Fali
Občinski svetnik Milan FRAS je opozoril na nujnost enakomernega razvoja občine in s tem 
povezano izgradnjo pločnikov v Bistrici in na Fali.

PRIPOMBA: XXXXXXXXXXXX

Stanovanjska izgradnja
Občinski  svetnik  Darko  DOLINŠEK  je  opozoril  na  dejstvo,  da  za  namene  stanovanjske 
izgradnje nimamo planiranih sredstev. Morali bi postaviti strategijo za pridobivanje zemljišč, 
ki so primerna za stanovanjsko gradnjo.

PRIPOMBA: Ugotovitev občinskega svetnika je točna. V letu 2008 bomo pristopili k izdelavi 
strategije, kot je bila predlagana. 

Avtobusna postaja
Občinski  svetnik  Andrej  SANDE  je  opozoril,  da  v  Selnici  nimamo  rešene  problematike 
avtobusne postaje.

PRIPOMBA: Rešitev, ki je trenutno najbolj uresničljiva je ureditev lokacije pri šoli. Preučuje 
pa se tudi predlog, da bi se z ureditvijo krožišča pri šoli (križišče proti Kristalu) uredilo tudi 
avtobusno postajališče.
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