Številka:
Datum:

032-3/2014 3
22. 12. 2014

Z A P I S N I K

3. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 18. decembra 2014 ob 17. uri v
konferenčni sobi Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.
Prisotni člani občinskega sveta:
Valentin Zdravko DOLINŠEK – DeSUS
Olga KAJZER – DeSUS
Slobodan TATALOVIČ – ŽUPANOVA LISTA
Lucija GRAHOR – ŽUPANOVA LISTA
Lilijana ZORKO – ŽUPANOVA LISTA
Tomislav SLIVNJAK – SMC LISTA MIRA CERARJA
Tine ŠTEGER – LISTA MLADIH
Dr. Vlasta KRMELJ – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Milan FRAS - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Bernarda MANDRES - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Božidar FLAK - SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Štefan LAZAR – SD SOCIALNI DEMOKRATI (od 17.15 dalje)
Bernarda KOREZ – SD SOCIALNI DEMOKRATI (od 17.05 dalje)
Igor ŠTRUC – NEODVISNA LISTA ZA VARNOST IN POMOČ
Sonja ČREŠNIK – NEODVISNA LISTA ZA VARNOST IN POMOČ

Ostali prisotni:
Jurij LEP – župan, Simona GRUŠOVNIK – občinska uprava, mag. Mira VIZOVIŠEK MOTALN –
občinska uprava, Teja GODEC – zunanja svetovalka, Miha KRANJČEVIĆ – občinska uprava, Kristina
LEŠNIK – občinska uprava in Nada HÖLZL - občinska uprava.
1. točka
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je pričel in nadalje vodil Valentin Zdravko Dolinšek. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 13 članov
občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.
2. točka
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsedujoči je predlagal v sprejem dnevni red.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega
1. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Potrditev skrajšanega zapisa 2. redne seje ter pregled uresničevanja sklepov
Informacije župana
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo branje
Sklep o začasnem financiranju za leto 2015

OBČINSKI SVET OBČINE SELNICA OB DRAVI

7. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold
Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – prva obravnava
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Selnica ob
Dravi – skrajšan postopek
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Selnica
ob Dravi – skrajšan postopek
10. Sklep o imenovanju v Svet Zavoda za gozdove RS, Območna enota Maribor
11. Pobude svetnikov
12. Vprašanja svetnikov
13. Razno
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI od 13
prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
3. točka
Potrditev skrajšanega zapisa 2. redne seje ter pregled uresničevanja sklepov
Predsedujoči je povedal, da so vsi sklepi 2. redne seje realizirani in je dal zapisnik v razpravo.
Ker razprave ni bilo je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejel:
2. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 2. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI od 14
prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
4. točka
Informacije župana
Župan je podal naslednje informacije:
- da bo na današnji seji obravnavan Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno
informacijsko turistični center Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob Dravi v prvi
obravnavi in da bo objekt dokončan predvidoma v mesecu maju 2015; da se je 3. 12.
2014 podpisal aneks k osnovni pogodbi zaradi nepredvidenih dodatnih del na objektu;
- da je bila na področju izvajanja LAS programov sprejeta nova zakonodaja, ki določa
minimalno število prebivalcev, kot pogoj za izvajanje programov, zato se bo naša občina
povezala z občino Ruše in Lovrenc na Pohorju;
- da bo seje občinskega sveta odslej vodil Valentin Zdravko Dolinšek in da je za podžupana
Občine Selnica ob Dravi imenovan Igor Štruc.
5. točka
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo branje
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo branje je podala
Simona Grušovnik iz občinske uprave. Povedala je, da je proračun razdeljen na tri sklope in sicer na
splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov. Pri pripravi proračuna so bile upoštevane tudi
usmeritve, ki jih je podalo Ministrstvo za finance v obliki Proračunskega priročnika. Povedala je, da se
v občini izvajata dva pomembna projekta, in sicer kanalizacija in Kulturno informacijsko turistični
center. V nadaljevanju je obrazložila glavne postavke na posameznih področjih delovanja občine.
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Tomislav Slivnjak in povedal, da se je
komisija seznanila in obravnavala Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo
branje in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi.
Stališče Odbora za negospodarstvo, je podala Lilijana Zorko in povedala, da se je odbor seznanil in
obravnaval Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo branje ter sprejel dva
sklepa, in sicer:
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Odbor za negospodarstvo se je podrobno seznanil z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi
za leto 2015 – prvo branje in predlaga, da v primeru spreminjanja prihodkov proračuna, se dodatna
sredstva v proračunu namenijo za dejavnosti športa in kulture ter mladinske projekte.
Odbor za negospodarstvo se je podrobno seznanil z Odlokom o poračunu Občine Selnica ob Dravi za
leto 2015 – prvo branje in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi – prvo
branje.
Stališče Odbora za gospodarstvo, je podal Slobodan Tatalovič in povedal, da se je odbor seznanil in
obravnaval Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo branje in ga ocenjuje, kot
primernega za obravnavo in splošno razpravo v Občinskem svetu Občine Selnica ob Dravi. Odbor za
gospodarstvo predlaga županu in občinski upravi, da pripravi odlok, ki bo urejal urejanje vodotokov v
občini.
V razpravi so sodelovali:
Milan Fras je menil, da je predlagatelj proračuna brutalno posegel na področje komunale z
zmanjšanjem denarnih sredstev tako, da so onemogočene investicije v komunalno infrastrukturo. Na
področju urejanja cest je razvidno, da se bosta v letu 2015 protiprašno uredili le dve cesti, in sicer
Grašič in Čekl.
Ves denar je namenjen izgradnji kulturno informacijskega centra v Selnici. Ugotavljal je, da so svetniki
prejeli drugačne informacije in sicer, da bo polovico denarja tako zagotovljenega, sedaj pa bo očitno
potrebno še vzeti kredit za dokončanje investicije. Predlagal je, da se denar naj vrne v razvojne
programe, izgradnjo vodovodnega omrežja, protiprašne ureditve cest, širitve malih čistilnih naprav itd.
Dr. Vlasta Krmelj se je strinjala z navedbami Milana Frasa in povedala, da občina povečuje sredstva
za plače zaposlenih ob tem pa center Selnice še vedno ni urejen. Na postavki kulturne prireditve je
namenjenih 20.0000,00 EUR, ni pa razvidnih denarnih sredstev za delovanje zavoda. Izrazila je dvom
o dokončni izgradnji kanalizacije ob tem, da se glavnina denarnih sredstev namenja za izgradnjo
kulturno informacijsko turističnega centra. Povedala je še, da bi morale občine zmanjševati število
zaposlenih in da je opazila v kadrovskem načrtu, da je zasedenih 13 delovnih mest, sistemiziranih pa
je 17 delovnih mest. Pri oddaji v najem premoženja občine oz. stanovanj je opozorila, da morajo
lastniki predhodno pridobiti energetsko izkaznico.
Pred zaključkom razprave je dr. Vlasta Krmelj podala obrazložitev svojega glasu:
Povedala je, da Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 – prvo branje ne bo
podprla, zaradi nepravilnosti in neuravnoteženosti.
Ker nadaljnje razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
3. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za
leto 2015 v prvi obravnavi.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 1 PROTI od 15
prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
6. točka
Sklep o začasnem financiranju za leto 2015
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev Sklepa o začasnem financiranju za leto 2015 je podala Simona Grušovnik iz občinske
uprave. Povedala je, da sklep sprejme župan in se z njim seznani občinski svet.
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
4. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju za
leto 2015.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 15 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI od 15
prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
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7. točka
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s
knjižnico Selnica ob Dravi – prva obravnava
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda kulturno turistično informativni center Arnold
Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – prva obravnava je podala Teja Godec – zunanja svetovalka.
Pojasnila je zakonsko podlago za sprejem odloka in vsebino posameznih členov.
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Tomislav Slivnjak in povedal, da se je
komisija seznanila in obravnavala Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični
center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – prva obravnava in ga predlaga v sprejem
Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v prvem branju.
Stališče Odbora za negospodarstvo je podala Lilijana Zorko in povedala, da se je Odbor za
negospodarstvo podrobno seznanil z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno informacijski
turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi – prva obravnava in ga predlaga s stališči
odbora v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi.
Stališča odbora za negospodarstvo so sledeča:
- v 6. členu odloka se ločijo dejavnosti, ki predstavljajo javno službo od dejavnosti, ki niso javna
služba;
- v 6. členu odloka se doda naslednja zadnje alineja: »- nudi vsestransko podporo mladim pri
uresničevanju njihovih zamisli, projektov in pobud«;
- v 6. členu odloka se tretja alineja od spodaj navzgor glasi:« - oddaja tehnično opremo in
ponuja tehnične storitve tretjim za potrebe kulture, športa, dejavnosti mladih, turizma ter izvaja
trgovino na drobno;
- 7. člen odloka se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju športa, Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju trajnostnega razvoja,
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju lokalnega razvoja. (v kolikor obstajajo v
šifrantu);
- drugemu odstavku 22. člena se doda besedilo, ki glasi:« Zavod je dolžan upravljati in
uporabljati premoženje ustanovitelja za opravljanje dejavnosti kulture, turizma, izobraževanja,
dela z mladimi in športa kot javne službe«;
- drugi odstavek 22. člena se glasi: «Nepremičnine in oprema iz prvega odstavka tega člena se
štejejo za javno infrastrukturo na področju turizma, kulture, izobraževanja in športa;
- definirati bi bilo potrebno termin pravočasno.

V razpravi so sodelovali:
Dr. Vlasta Krmelj je povedala, da je tehnično odlok dobro pripravljen, nekoliko jo je motilo, da odloku ni
bila priložena uradna obrazložitev. Menila je, da so v 7. členu odloka dejavnosti pomešane in da se na
nek način posega v javni sektor s slaščičarsko in zdravstveno dejavnostjo. V odloku bi morala biti
opredeljena vloga občinskega sveta pri sprejemanju nekaterih zadev in podajanju predhodnih soglasij,
kot je npr. soglasje k finančnemu načrtu. Prav tako ni razvidno, koliko denarnih sredstev bo
ustanovitelj namenil za delovanje zavoda.
Teja Godec je povedala, da se imenovanje direktorja zavoda izvede v skladu z določili Zakona o
uresničevanju javnega interesa.
Miha Krajnčević je povedal, da je odlok širše zasnovan, predvsem v navajanju dejavnosti zavoda.
Navedenih je več mogočih oblik opravljanja dejavnosti, predvsem, zato, da kasneje ne bi nastopili
nepotrebni problemi, da ne bi bilo mogoče določene dejavnosti, zaradi preveč ozkih opredelitev v
odloku, opravljati.
Župan Jurij Lep je pojasnil, da se z gradnjo kulturnega doma ukvarjamo že nekaj let, najprej z
dokumentacijo in kasneje s pričetkom samih del. Povedal je, da je vsaka pripomba v prvem branju
dobrodošla, ni pa mogoče sprejeti vseh kritik. Pri pripravi odloka je občinska uprava čim širše
opredelila nekatere dejavnosti in določila odloka, konkretizacija bo sledila v statutu, kjer pa bo občinski
svet ponovno lahko sodeloval s svojimi sugestijami in predlogi.
V statutu bo med drugim tudi navedeno, da bo občinski svet podal predhodno soglasje k imenovanju
direktorja zavoda.
Dr. Vlasta Krmelj je povedala, da se strinja s tem, da mora imeti občinski svet večjo vlogo pri
potrjevanju načrtov. Zavod bo moral dobro delovati, zato je potrebno že v izhodišču določila odloka in
statuta pravilno zasnovati.
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Tomislav Slivnjak je pojasnil, da je zavod zagotovo najcenejša oblika, ukinjali se bodo samo tisti
zavodi, kjer bi občina prerazporedila ljudi v zavod; zavodi, ki imajo pozitivne rezultate se ne bodo kar
tako ukinjali.
Glede registracije dejavnosti v zavodu je smiselno, da se registrirajo tiste, ki so smotrne in možne.
Kulturno informacijsko turistični center ni mrtva, temveč živa zadeva, ki mora imeti širšo vsebino.
Ker nadaljnje razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
5. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno
informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi v prvi obravnavi.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 15 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI od 15
prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
8. točka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Selnica ob Dravi –
skrajšani postopek
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Selnica ob
Dravi – skrajšani postopek je podala mag. Mira Vizovišek Motaln in povedala, da je potrebna
sprememba odloka, zaradi možnosti uveljavljanja predkupne pravice tudi na območjih t. i. razpršene
gradnje v primerih, ko občina potrebuje zemljišče za gradnjo infrastrukturnih objektov in omrežij.
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Tomislav Slivnjak in povedal, da se je
komisija seznanila in obravnavala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici
Občine Selnica ob Dravi – skrajšani postopek in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine
Selnica ob Dravi v skrajšanem postopku.
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Slobodan Tatalovič in povedal, da se je
odbor seznanil in obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine
Selnica ob Dravi – skrajšani postopek in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob
Dravi.
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
6. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Selnica ob Dravi – skrajšani postopek.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI, 1 NI
GLASOVAL od 15 prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
9. točka
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Selnica ob Dravi –
skrajšani postopek
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev Sprememb in dopolnitev Pravilnika o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Selnica ob Dravi – skrajšani
postopek je obrazložila Simona Grušovnik iz občinske uprave.
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Tomislav Slivnjak in povedal, da se je
komisija seznanila in obravnavala Spremembe in dopolnitve Pravilnika o prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini
Selnica ob Dravi – skrajšani postopek in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob
Dravi v skrajšanem postopku.
V razpravi je Milan Fras povedal, da v obravnavanem gradivu ni videl nobene spremembe, temveč
zgolj prerazporeditev dveh postavk pri čemer skupna vsota za financiranje ostaja nespremenjena.
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Zato so svetniki SDS predlagali sledeči sklep:
1. Svetnikom se ukinejo sejnine.
2. Podžupanom se ukine plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije.
3. Županu se zniža plača za 15 %.
4. Ukine se sejnina NO.
5. Ukinejo se sejnine vaškim odborom.
6. Ukineta se oba neobvezna odbora, ki sta zgolj posvetovalna, in sicer Odbor za gospodarstvo
in Odbor za negospodarstvo.
7. Predlagatelj proračuna naj prevetri postavke plačilo podjemne pogodbe.
8. Za 10 % se zniža stroške prireditev v okviru občinskega praznika.
Povedal je še, da se bo s temi sklepi stranka SDS odpovedala sejninam in se bodo privarčevala
sredstva v višini 22.000,00 EUR, ukinili bi še nekatere škodljive podjemne pogodbe in znižali za 10 %
stroške proslav, pokroviteljstva in občinski praznik. Tako bi privarčevali krepko čez 30.000,00 EUR
prispevka h krizi. Privarčevani denar bi se namenil socialno šibkim, kosilom za šolske otroke, pomoči
javni kuhinji in letovanju otrok.
Simona Grušovnik je pojasnila, da občina nima nobene podjemne pogodbe.
Slobodan Tatalovič je povedal, da sta Odbor za gospodarstvo in Odbor za negospodarstvo obvezna
na podlagi določil statuta občine.
Tomislav Slivnjak je pojasnil pojem koalicije o čemer je bilo govora v zvezi s predlaganimi sklepi SDS.
Dr. Vlasta Krmelj je povedala, da bi se svetniki morali odpovedati sejninam, znižati reprezentanco, saj
je veliko lačnih oz. socialno ogroženih in bi se denar lahko namenil za reševanje socialne
problematike.
Župan Jurij Lep je povedal, da občina na področju socialnega varstva uspešno sprotno rešuje nastalo
problematiko s podeljevanjem občinskih izrednih socialnih pomoči, prehrano socialno ogroženim
učencem in letovanjem otrok.
Lilijana Zorko je predlagala, da se naj vsak svetnik sam odloči, ali se bo sejnini odpovedal in jo
namenil socialno ogroženi družini, ki si jo sam izbere.
Po končani razpravi je predsedujoči na podlagi določil poslovnika dal v glasovanje naslednji sklep:
7. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme naslednji sklep:
1.
Svetnikom se ukinejo sejnine.
2.
Podžupanom se ukine plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije.
3.
Županu se zniža plača za 15 %.
4.
Ukine se sejnina NO.
5.
Ukinejo se sejnine vaškim odborom.
6.
Ukinemo oba neobvezna odbora, ki sta zgolj posvetovalna, in sicer
gospodarstvo in Odbor za negospodarstvo.
7.
Predlagatelj proračuna naj prevetri postavke plačilo podjemne pogodbe.
8.
Za 10 % se zniža stroške prireditev v okviru občinskega praznika.

Odbor za

Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 11 PROTI, od 15
prisotnih članov, ugotovil, DA SKLEP NI SPREJET.
V nadaljevanju je predsedujoči dal v glasovanje naslednji sklep:
8.SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov v Občini Selnica ob Dravi – skrajšani postopek.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 4 PROTI, od 15
prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
10. točka
Sklep o imenovanju v Svet Zavoda za gozdove RS, Območna enota Maribor
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.

6

Obrazložitev Sklepa o imenovanju v Svet Zavoda za gozdove RS, Območna enota Maribor je podal
župan Jurij Lep.
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Tomislav Slivnjak in povedal, da se je
komisija seznanila in obravnavala Sklep o imenovanju v Svet Zavoda za gozdove RS, Območna enota
Maribor in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi.
9. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o imenovanju predstavnika v Svet
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 15 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI, od 15
prisotnih članov, ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.
11. točka
Pobude svetnikov
S pobudami so sodelovali:
Tine Šteger je povedal, da so bili pripravljavci pri pripravi občinskega praznika pogosto v manjši
časovni stiski. Verjetno si želijo vsi, da bi se kvaliteta samega praznika iz leta v leto zviševala. Zato je
predlagal, da se v letu 2015 prične s samimi aktivnostmi že v mesecu januarju. V nadaljevanju je
povedal, da so bili v letošnjem letu pridobljeni prostori za mlade v kleti pod občinsko stavbo. Da bi te
prostore čim bolj oživili, je podal pobudo, da se čimprej izpelje sestanek med mladimi in občino, da se
skupaj doreče vizija razvoja teh prostorov.
Božidar Flak je predlagal, da bi se v proračunu zagotovil del denarnih sredstev za izgradnjo pločnikov
in kolesarskih stez.

12. točka
Vprašanja svetnikov
Milan Fras je povedal, da bi bilo potrebno na Sp. Slemenu na območju hišne številke 40 u, urediti
obračališče (neposredno ob bivšem gostišču). Glede na to, da si je zadevo župan že ogledal, je
vprašal, kdaj se bo pričelo z ureditvijo obračališča?
Nadalje je še povedal, da so markacije v naši občini zelo slabe in bi bilo potrebno le-te čimprej urediti
in je vprašal, kdo bi lahko to uredil?
Tine Šteger je vprašal, zakaj se je transformator postavil v bližino šolskega igrišča?
Župan Jurij Lep je podal odgovore:
- da se trenutno ureja projekt krožišča na odcepu v Ruše; uredili se bodo tudi pločniki do
trgovine Tuš in dalje;
- da za markacije občina ni odgovorna, vendar se bo občinska uprava pozanimala, glede
ureditve markacij;
- da je bila trafo postaja po projektu predvidena v bližini šolskega igrišča in se bo z ustrezno
zasaditvijo tudi umestila v prostor;

Seja je bila zaključena ob 19.30.

Zapisala
Nada Hölzl

Zdravko Valentin DOLINŠEK
PREDSEDUJOČI

7

