OBČINA SELNICA OB DRAVI
ZBOR OBČANOV ZA OŽJI DEL OBČINE
Sv. DUH NA OSTREM VRHU
Datum: 25. 2. 2015

ZAPISNIK
Zbora občanov za ožji del Občine Selnica ob Dravi – Sv. Duh na Ostrem vrhu, ki je bil v
sredo, 25. februarja 2015, ob 18. uri, na Turistični kmetiji Vališer.

1. OTVORITEV ZBORA OBČANOV IN UGOTOVITEV
SKLEPČNOSTI
Župan Jurij LEP je uvodoma pozdravil zbor občanov in v kratkem uvodu povedal
razloge za sklic zbora ter prisotnim povedal, da bo zbor občanov vodil novi podžupan
Igor ŠTRUC, za zapisnik zbora pa bo poskrbel Karl LAMPREHT iz Občinske uprave
Občine Selnica ob Dravi.
Podžupan Igor ŠTRUC se je predstavil in pozdravil zbrane občane. Za ugotovitev
sklepčnosti je besedo predal Karlu LAMPREHTU.
Karl LAMPREHT je v skladu s 73. členom Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV,
19/2007), UGOTOVIL, da je prisotnih 24 volivcev iz območja ožjega dela občine Sv.
Duh na Ostrem vrhu. Ugotovil je, da je zbor občanov s tem sklepčen in lahko veljavno
sprejema odločitve.
SOGLASNO je bil sprejet
1. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi – Sv. Duh na
Ostrem vrhu je sklepčen, saj mu prisostvuje 24 volivk in volivcev. Zbor lahko
pravno veljavno sklepa v okviru svojih pristojnosti. Zbor občanov bo vodil
podžupan Igor ŠTRUC, za zapisnik zbora pa bo skrbel Karl LAMPREHT.
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2. PREDLOG IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA ZBORA
OBČANOV
Prisotnih občanov pred glasovanjem: 22
Brez razprave je bil s 22 glasovi ZA sprejet
2. SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi - Sv. Duh na
Ostrem vrhu sprejme naslednji
DNEVNI RED
1. Otvoritev zbora občanov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Predlog in potrditev dnevnega reda zbora občanov.
3. Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov
Občine Selnica ob Dravi ter Sklepom o določitvi ožjih delov občine.
4. Imenovanje članov vaškega odbora.
5. Izvolitev predsednika vaškega odbora.
6. Razno.

3. SEZNANITEV Z ODLOKOM O USTANOVITVI IN
PRISTOJNOSTIH VAŠKIH ODBOROV OBČINE SELNICA
OB DRAVI TER SKLEPOM O DOLOČITVI OŽJIH DELOV
OBČINE
Karl LAMPREHT je prisotne na zboru občanov seznanil z obema aktoma, ki sta bila
sprejeta na 10. redni seji z dne 23. 9. 2003. Odlok govori o ustanovitvi, pristojnostih,
delu vaških odborov. S sklepom pa prisotne seznani o določitvi meje naselij, v katerih so
vaški odbori ustanovljeni.
Razprave ni bilo.

4. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKEGA ODBORA
Podžupan Igor ŠTRUC je zboru občanov prebral kandidate, ki jih je prejel iz sredine
občanov ožjega dela občine – Sv. Duh na Ostrem vrhu, za volitve v novi 5 članski vaški
odbor Sv. Duh na Ostrem vrhu:
- Rudi MAČEK,
- Dušan POKERŽNIK
- Cveto TAJKE,
- Polonca SIVEC in
- Marjan POSNIC.

Predlog je bil dan na razpravo.
Karolina PODVRŠNIK je predlagala, da bi bil član v vaškem odboru tudi kdo od
mlajših občanov.
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Tako je Matej KOREN predlagal Tomaža PODVRŠNIKA in obratno je Tomaž
PODVRŠNIK predlagal Mateja KORENA za člana v VO.
Kandidati za članstvo v VO so bili: Rudi MAČEK, Cveto TAJKE, Dušan POKERŽNIK,
Marjan POSNIC, Polonca SIVEC, Matej KOREN in Tomaž PODVRŠNIK.
Sledilo so volitve o izvolitvi članov Vaškega odbora Sv. Duh na Ostrem vrhu. Prisotnih
pred volitvami je bilo 22 volivcev.
Prisotni so se strinjali s podžupanovim predlogom, da glasujejo tako, da vsak prejme en
listek in nanj napiše pet kandidatov izmed 7 predlaganih. Kateri so kandidati je
podžupan v času glasovanja večkrat ponovil. Tistih pet, ki prejme največ glasov bodo
izvoljeni v VO.
Po preštetju glasov je bilo ugotovljeno, da so kandidati dobili naslednje število glasov:
Cveto TAJKE – 22, Rudi MAČEK – 20, Marjan POSNIC – 18, Matej KOREN – 16,
Polonca SIVEC – 14, Dušan POKERŽNIK – 11 in Tomaž PODVRŠNIK – 9.
Kandidati Cveto TAJKE, Rudi MAČEK, Marjan POSNIC, Matej KOREN, Polonca
SIVEC, so prejeli dovolj glasov za izvolitev v VO.

Brez glasovanja je sledil
3. UGOTOVITVENI SKLEP: Zbor občanov ožjega dela Občine Selnica ob Dravi
- Sv. Duh na Ostrem vrhu ugotavlja, da je na osnovi predhodno opravljenih
volitev, izvoljen novi Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem vrhu v naslednji sestavi:
 Cveto TAJKE,
 Rudi MAČEK,
 Marjan POSNIC,
 Matej KOREN in
 Polonca SIVEC.

5. IZVOLITEV PREDSEDNIKA VAŠKEGA ODBORA
Podžupan Igor ŠTRUC je povedal, da je prav tako prejel predlog za kandidata
predsednika VO, in sicer je predlagani kandidat za predsednika VO Rudi MAČEK.
Razprave ni bilo.
Sledilo je glasovanje o podanem predlogu.
Prisotnih pred glasovanjem: 24
Z 24 glasovi ZA je bil sprejet
6. SKLEP: Zbor občanov izvoli za predsednika Vaškega odbora Sv. Duh na Ostrem
vrhu Rudija MAČEKA.
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Podžupan Igor ŠTRUC je predal besedo novoizvoljenemu predsedniku VO.
Rudi MAČEK se je zahvalili in si želel dobrega sodelovanja z občino, prav tako je
apeliral na prisotnost bodisi župana bodisi podžupana na sejah VO. Želi tudi, da je na
seje povabljen svetnik Slobodan TATALOVIČ.

6. RAZNO
Tomaž PODVRŠNIK je postavil vprašanje glede ceste Sv. Duh–Selnica, kaj se dogaja na
tem področju?
Odgovoril je župan Jurij LEP, ki je povedal, da je bilo v preteklosti pridobljenih cca.
700.000,00 € sredstev, s katerimi so obnovili del ceste. Takšnih sredstev je vedno manj,
kljub temu bo občina pritiskala na državne organe, da bi se lahko v smeri obnove kaj
uredilo.
Dejan JARC izpostavi problem čiščenja kanalov na Seršenovem klancu, saj naj bili
cestni jaški zamašeni prav tako tudi kanali.
Slobodan TATALOVIČ opozori na pomembnost zapisnikov, ki se premalo uporabljajo
oz. preberejo.
Milan KREL je opozoril na problem izvajanja nadzora nad samo gradnjo cest v
občinski lasti, saj nadzor naj ne bi bil dovolj kakovosten.
Župan Jurij LEP je odgovoril, da je ob vsaki investiciji v ceste naročen tudi nadzor, ki
prevzema tudi odgovornost.
Zdenka GRADNIŠNIK je postavila vprašanje glede ureditve vaškega jedra pri Sv.
Duhu.
Župan Jurij LEP je povedal, da se trenutno obnavlja kulturni dom, ki je bil obnove
nujno potreben. Dom je v lasti Občine Selnica ob Dravi, investitor obnove je Damjan
HERIC, ki je za ta namen pridobil tudi sofinancerska sredstva.
Monika JARC je izpostavila problem kadrovskega stanovanja.
Župan Jurij LEP je povedal, da prosilec za stanovanje mora izpolnjevati pogoje za
dodelitev stanovanja.
Polonco SIVEC je zanimalo kakšno vsebino bo imel Dom Breza.
Župan Jurij LEP je odgovoril, da je stavba pred kratkim postala last občine in da se je
potrebno še sestati in skupno najti ustrezno vsebino za dom.
Slobodan TATALOVIČ je povedal kratek povzetek del, ki so bila opravljana v zvezi z
igriščem v preteklem letu. V letošnjem letu pa je predviden zaključek izgradnje igrišča.
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Karolina PODVRŠNIK je podala pobudo, da bi se ob igrišču namestila tudi igrala za
manjše otroke.
Župan Jurij LEP, je povedal, da se naj predlog poda na VO in se tam obravnava ter se
poskusi pridobiti sredstva za izvedbo.
Zbor občanov je bil zaključen ob 20.05 uri.

ZAPISNIK VODIL
Karl LAMPREHT

PREDSEDUJOČI ZBORA OBČANOV
OŽJEGA DELA OBČINE SELNICA OB DRAVI
SV. DUH NA OSTREM VRHU
Podžupan Igor ŠTRUC
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