
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4 , 2352 Selnica ob Dravi 
 
 
 
Številka: 032 - 1/2006-22 
Datum:   23. 10. 2009 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
22. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 22. oktobra 2009 ob 18.00 uri, 
v prostorih Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi. 
 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
 
Darko DOLINŠEK  SD (do 19.30) 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Milan FRAS   SDS 
Božidar KRIVOKAPIČ LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Jože BREZNIK  LDS 
Božidar FLAK   SDS  
Branko MIUC   NeLi  
Janko STOJKOVIČ  SDS 
Andrej SANDE  SLS 
Janez URBAS   Lista za Kobansko 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice 
 
Odsotna članica občinskega sveta: 
Andreja ROBIČ  SDS (opravičeno) 
 
Ostali prisotni:  
Jurij LEP (župan), mag. Karin JURŠE (direktorica občinske uprave), Bogdan KAJZER 
(Nadzorni odbor), Simona GRUŠOVNIK (občinska uprava), Gordana SVENŠEK (občinska 
uprava), Igor GRUŠOVNIK (občinska uprava), Nada HÖLZL (občinska uprava) in Mateja 
RABOTEG (Mestno redarstvo Maribor). 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

 
Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta KRMELJ. Ugotovila je, da je na seji 13 članov 
občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.  
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2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
Predsedujoča je podala dnevni red v potrditev in razpravo. 
Andrej SANDE je predlagal, da se 5. točka dnevnega reda umakne zaradi tega, ker ni jasna 
vsebina odloka. 
Župan Jurij LEP je povedal, da je sprejetje odloka vezano na veljavno zakonodajo, ki določa, 
da morajo občine takšen odlok sprejeti.  
Andrej Sande je repliciral in še enkrat poudaril, da ni seznanjen z vsebino odloka in bi želel 
vedeti, kaj bodo redarji dejansko delali. 
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je obrazložila, da zakonodaja predpisuje, da 
odlok sprejmemo. Občine so se povezale pri sprejetju odloka zaradi racionalnosti. 
 
Predsedujoča je po razpravi podala na glasovanje predlog Andreja SANDETA za umik 5. 
točke dnevnega reda.  
 
1. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi umakne 5. točko dnevnega reda. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 2 glasovoma ZA, 12 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, da SKLEP NI SPREJET. 
 
 
Predsedujoča je podala na glasovanje dnevni red. 
 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev skrajšanega zapisa nadaljevanja 20. redne seje in 21. redne seje ter   

pregled uresničevanja sklepov 
4. Informacije župana 
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinsko redarstvo« - 

druga obravnava 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v 
letu 2009 – druga obravnava 

7. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi – druga 
obravnava 

8. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – hitri 
postopek 

9. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Selnica ob Dravi – skrajšan postopek 

10. Povišanje cen za najem grobnega prostora na pokopališču v Selnici ob Dravi in pri 
Svetem Duhu na Ostrem Vrhu 

11. Pobude svetnikov 
12. Vprašanja svetnikov 
 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET.  
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3. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa nadaljevanja 20. redne seje in 21. redne seje ter 

pregled uresničevanja sklepov 
 

Na skrajšan zapis nadaljevanja 20. redne seje ni bilo pripomb, zato je predsedujoča podala 
na glasovanje sprejem zapisa.  
 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis nadaljevanja 20. redne 
seje občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
V nadaljevanju je predsedujoča podala na glasovanje sprejem zapisa 21. redne seje.  
 
4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi zapis 21. redne seje občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRAŽAN, od 14 
prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 

 
4. točka 

Informacije župana 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 

- da sta investiciji v Kobansko cesto in cesto Maček Kajzer realizirani; cesta Jelenko 
Vezovnik je v začetni fazi izvedbe, 

- da se bo staro župnišče porušilo. Ministrstvo za okolje in prostor je objekt izvzelo iz 
registra kulturne dediščine; izdana je bila odločba o rušitvi objekta. Skupaj z Direkcijo 
za ceste se bodo lahko pričeli reševati stanovanjski problem, problem poslovnega 
prostora in zemljišč, 

- da se cesta Sv. Duh na Ostrem Vrhu izvaja z državnimi sredstvi; prav tako se je na tej 
relaciji zgradila škarpa pri Lovski družini Zg. Boč, 

- da je za cesto Bečelov klanec že izbran izvajalec, 
- da se pričakuje reorganizacija Pošte Slovenije izpostava na Sv. Duhu na Ostrem 

Vrhu. Za občane bo pričakovana reorganizacija boljša saj bo vsa pošta prinešena 
direktno na dom. Prej so bili izpostavljeni predalčniki. 

- da sta trgovina in črpalka TUŠ v zaključni fazi. Otvoritev se pričakuje konec meseca 
novembra oz. v začetku decembra, 

- da bo kulturni dom čez zimo ogrevan tako, da ga lahko uporabljajo društva; v nedeljo 
25. 10. 2009 bo igra v režiji g. Partljiča, 

- da je konferečna soba v pritličju občine v zaključni fazi. V letošnjem letu bodo kupljeni 
stoli medtem, ko bo ostala oprema planirana v proračunu 2010, 

- župan je predlagal da SDS sam predlaga podžupana za leto 2010. 
 

5. točka 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinsko redarstvo« 

- druga obravnava 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
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V uvodu je predstavnica Mestne redarske službe Mateja Raboteg povedala, da je s 
sprejetjem Zakona o občinskem redarstvu država na redarstvo prenesla izvajanje nadzora 
na področju varnosti cestnega prometa in varstva reda in miru; občinam pa naložila obvezo, 
da zagotovijo občinsko redarsko službo. Poudarila je, da se sicer delo policistov in redarjev 
lahko prepleta, ko gre za nadzor recimo mirujočega prometa in ovir v cestnem prometu ter 
nadzor javnega reda  in miru. Občinski redar predvsem poskrbi za odstranitev ovir, ki ovirajo 
ter ogrožajo udeležence v cestnem prometu. 
Bistvena razlika med občinskimi redarji in policijo je tudi v tem, da so globe, ki jih izrekajo 
občinski redarji, prihodek občinskega proračuna. Na drugi strani pa imamo tudi inšpekcijske 
službe, ki sanirajo že nastale posledice medtem, ko redar deluje preventivno. 
Povedala je še, da bi občina morala občinsko redarsko službo ustanoviti že s 1. 1. 2008, 
torej je rok že potekel in je nujno, da občine storijo to kar jim nalaga obstoječa zakonodaja. 
Mestna občina Maribor ima že izkušnje s področja redarstva. Za redarje imajo organizirano 
tudi 3 mesečno izobraževanje. Racionalno je pristopiti k ustanovitvi organa skupne občinske 
redarske službe (država prispeva 50 % sredstev, Občina Selnica ob Dravi bi prispevala 1 % 
sredstev in ostale občine na podlagi sporazuma). Odlok je sprejelo že 11 občin. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Jože Breznik. Povedal je, da se je 
odbor seznanil z gradivom in nanj nima pripomb ter ga predlaga občinskemu svetu v sprejem 
v drugi obravnavi. Stališča  Statutarno pravne komisije je podal Darko Dolinšek in povedal, 
da se je komisija seznanila z gradivom, da zakonske roke že tako zamujamo in predlaga 
Občinskemu svetu, da odlok sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali: 
 
Branko Miuc je povedal, da na prejšnji seji ni bil prisoten. V osnovi ga je motilo, da več občin 
skupaj sprejme odlok in imajo vse občine enako dikcijo. Predlagal je, da bi že prej poskušali 
uskladiti določene člene, preden prispejo na mizo. 
V nadaljevanju je povedal, da je mnenja, če redar dela nezakonito, da stroške takšnega dela 
nosi sam in se mu ne zdi logično, da bi v tem primeru morala kriti stroške občina. Iz 9. člena 
je razbral, da naša občina krije 1 % stroškov v skupni masi. Zanimalo ga je kdo vrši nadzor 
nad redarjem in kakšne so opcije, da občinski redarji opravljajo meritve hitrosti. 
 
Predsedujoča je odgovorila, da je občina sprejela program razdelitve stroškov redarstva med 
posamezne občine pristopnice in da ta delež za našo občino znaša 1 %; nadzor nad delom 
redarja bo vršila občinska uprava. 
 
Obrazložitev 5. člena odloka je podala ga. Mateja Raboteg iz Mestne redarske službe in 
povedala, da za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v redarstvu na podlagi 
določil Zakona o lokalni samoupravi krijejo občine soustanoviteljice solidarno. Povedala je 
še, da je potrebno odgovornost zavarovati. Redarji lahko izvajajo tudi meritve hitrosti. 
 
Andrej Sande je bil mnenja, da bo za izvajanje redarske službe vso odgovornost prevzel 
župan. Želel je vedeti, kakšne so sploh naloge redarja in spoznati človeka, ki bo te naloge 
opravljal. 
 
Predsedujoča je povedala, da bo iz sistemizacije delovnih mest točno razvidno, kakšna bodo 
delovna opravila redarja, sicer pa je v odloku tudi določeno kaj redar dela. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep. 

 
5. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinsko redarstvo« v drugi obravnavi. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 2 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

6. točka 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Selnica ob Dravi v 
letu 2009 – druga obravnava 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Obrazložitev odloka je podal Slobodan Tatalovič iz občinske uprave. Pojasnil je, da je občina 
v letu 2004 sprejela spremembe in dopolnitve prostorskega plana. Z leti je prišlo do 
sprememb na področju javne infrastrukture, predvsem kanalizacijskega sistema, ki ga je 
potrebno ustrezno umestiti v prostor. Zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
kanalizacije je nujno sprejeti spremembe in dopolnitve prostorskega plana. Povedal je še, da 
bo centralna čistilna naprava umeščena v gramoznici Selnica ob Dravi. Odbor za 
gospodarstvo je obravnaval predlog sprememb in dopolnitev; prav tako se je z Ministrstvom 
za okolje in prostor usklajevalo besedilo 5. člena odloka kjer je v zadnjem odstavku dodan 
stavek, da je za čistilno napravo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Jože Breznik. Povedal je, da se 
odbor z vsebino strinja in odlok predlaga občinskemu svetu v sprejem v drugi obravnavi. 
Stališče Statutarno pravne komisije je podal Darko Dolinšek in povedal, da se komisija strinja 
z vsebino odloka in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem v drugi obravnavi. 
 
Glede na to, da ni bilo razprave je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep. 

 
6. SKLEP 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine 
Selnica ob Dravi v letu 2009 – druga obravnava. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

7. točka 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi – druga 

obravnava 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Uvodno obrazložitev odloka je podala direktorica mag. Karin Jurše. Povedala je, da je 
občinska uprava upoštevala vse ključne pripombe iz prve obravnave; priložen pa je tudi pisni 
del, ki se nanaša na vodovodne linije. Z 31. 12. 2009 prevzame občina v upravljanje in last 
celotno infrastrukturo. Z izvajalcem tečejo dogovori o izračunu cene, ki bo enaka za vse. 
Občinski svet bo moral določiti subvencijo za šibkejše sloje prebivalstva s tem, da se 
sprejme ustrezen odlok. 
Glede vloženih amandmajev je direktorica obrazložila, da se za spremembo predlaganega 
19. člena odloka občinska uprava ne more strinjati saj ne gre za gradbeni nadzor, vsi novi 
vodi so skladni z dokumentacijo in strategijo upravljavca; prav tako se ne more strinjati s 
spremembo 22. in 25. člena odloka. 
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Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Jože Breznik. Povedal je, da se je 
odbor seznanil z vsebino odloka in nanj nima pripomb ter ga predlaga občinskemu svetu v 
sprejem v drugi obravnavi. Stališče Statutarno pravne komisije je podal Darko Dolinšek in 
povedal, da je komisija odlok obravnavala, se seznanila z gradivom in ga predlaga 
občinskemu svetu v sprejem v drugi obravnavi. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo in opozorila, da se lahko vlagajo amandmaji, ker je druga 
obravnava odloka.  
 
Branko Miuc je vložil prvi amandma, ki se nanaša na drugi odstavek 19. člena odloka in ga je 
po krajši razpravi in obrazložitvi občinske uprave umaknil. 
 
Nadalje je Branko Miuc predlagal drugi amandma, da se tretji in četrti odstavek 22. člena 
združita; 22., 24. in 25. člen odloka po njegovem mnenju med seboj niso usklajeni, saj 
predvidevajo dva različna načina obračunavanja vode (števnino in priključnino). 
 
Predsedujoča je glede na predlog Branka Miuca podala na glasovanje sklep. 

 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi daje podporo za razpravljanje o predlogu 
Branka Miuca. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, od 14 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 
V nadaljevanju je sledila daljša razprava v zvezi z drugim amandmajem in na splošno o 
vsebini odloka. 
 
Župan Jurij Lep je obrazložil, da imamo vzdrževalnino, takso; uvajamo pa števnino. 
Darko Dolnišek se je strinjal z Brankom Miucom  v obeh točkah. 
Milan Fras je menil, da v odloku manjka delovni tlak, ki bi moral biti določen do 5 barov. V 
odloku bi po njegovem mnenju moralo biti določeno, koliko tlaka zagotavlja upravljavec oz. 
točno določeno koliko znaša delovni tlak in kaj pomeni, če se delovni tlak preseže. Predlagal 
je, da bi se v primeru, ko se preseže 5 barov tlaka, namestil ventil. 
Igor Grušovnik iz občinske uprave je obrazložil, da so vse vodovodne pipe narejene na 5 
barov. Tlak ne sme biti večji od 5 barov, v nasprotnem primeru vodovod odgovarja za 
povzročeno škodo. 
Božo Krivokapič je povedal, da ima probleme z vodnim pritiskom, ponoči doseže pritisk tudi 
10 barov in je zaradi tega že imel večkrat poplave. Meni, da ni prav, da si mora vsak 
posameznik sam kupiti reducirni ventil. 
Janko Stojkovič je poudaril, da imamo pri nas drugačen obračun, kot v ostalih občinah. V 
zvezi s števnino je povedal, da smo jo pred leti že hoteli uvesti, vendar predlog ni bil sprejet. 
Menil je, da v zvezi z 19. členom ni toliko za razpravljati saj v primeru, da se gradi vodovodno 
omrežje, je nujno, da občina to nadzira. 22. člen odloka bi sicer lahko bil spremenjen, vendar 
pa vse to zajema že 25. člen odloka. Ocenil je, da zaenkrat ni potrebe po takšnih 
spremembah odloka. 
Andrej Sande je povedal, da je smiselna pobuda Milana Frasa v zvezi z bari, saj dejansko ne 
sme biti pritiska več kot 5 barov. 
Vladimir Sabolek se je strinjal z amandmaji Branka Miuca, vendar mu še vedno »gre na 
živce« 23. člen odloka. Upravljavec bi naj vzdrževal do vodomera, od tod dalje pa lastnik 
sam.  
Darko Dolinšek je povedal, da je potrebno v vodovodnem sistemu zagotoviti takšen pritisk, ki 
omogoča normalno rabo vode. 
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Predsedujoča je povedala, da je v zvezi s tem odlokom nastala resna razprava in da 
pričakuje vložitev amandmajev; razprava se prekine in se obravnava odloka nadaljuje na 
naslednji seji. 
 
Direktorica mag. Karin Jurše je še povedala, da se naj vložijo pisni amandmaji; občinska 
uprava pa bo v sodelovanju z Mariborskim vodovodom pripravila gradivo, kjer bo strokovno 
obrazloženo zahtevano. 
 
Predsedujoča je po razpravi predlagala, da se ta točka dnevnega reda prekine in nadaljuje 
na naslednji seji ter predlagala sklep. 
 
9. SKLEP 
Občinski svet občine Selnica ob Dravi se strinja s prekinitvijo razprave v zvezi s 7. 
točko dnevnega reda, vložijo se amandmaji in se na naslednji seji razprava nadaljuje. 
 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, od 14 prisotnih) ugotovila, DA JE 
SKLEP SPREJET. 
 
 

8. točka 
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – 

hitri postopek 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Uvodno obrazložitev Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za 
leto 2009 – hitri postopek je podala Simona Grušovnik iz občinske uprave. Podrobno je 
obrazložila razloge za rebalans po ključnih postavkah proračuna. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Jože Breznik. Povedal je, da je 
odbor to vsebino obravnaval, se seznanil z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, da 
odlok sprejme po hitrem postopku. 
Stališče Statutarno pravne komisije je podal Darko Dolinšek. Povedal je, da je komisija 
obravnavala vsebino, se seznanila z gradivom in predlaga občinskemu svetu, da odlok 
sprejme po hitrem postopku. Stališče Odbora za negospodarstvo je podal Oto Vogrin in 
povedal, da se je odbor seznanil z vsebino gradiva in predlaga občinskemu svetu, da odlok 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali: Zdravko Dolinšek je povedal, da je v 
Večeru zasledil članek v zvezi z gozdnimi cestami in vlakami. Nenadzorovane gozdne vlake 
povzročajo škodo. Predlagal je, da bi se v občini opredelilo, katere ceste so gozdne in služijo 
javnemu namenu. V nadaljevanju je predlagal, da se naj končno poruši staro župnišče in naj 
gre občina tožiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, če toliko ovira porušitev tega objekta. 
Mnenja je bil, da bi bilo potrebno porušiti tudi nasprotni zgradbi (bivše Volmajerjevo 
posestvo), zaradi ureditve centra Selnice ob Dravi. Vladimir Sabolek je povedal, da bi želel, 
da se končno pristopi k ureditvi asfalta v okolici gostilne Hojnik. Branko Miuc je pohvalil 
vzorno pripravljeno gradivo in vzpostavitev proračunske rezerve. Zanimalo ga je, če bo 
občina kaj privarčevala na račun nove razsvetljave pri tokovini; ali zadeve v zvezi z 
odškodnino za gramoz tečejo naprej;  veselilo ga je, da se je končno kupilo novo dostavno 
vozilo; na področju družbenih dejavnosti je pohvalil prerazporeditev denarnih sredstev, 
predvsem, da so se nabavila igrala za otroke. Predlagal je tudi, da bi bilo prav, če bi se 
neizkoriščena denarna sredstva na postavki Ureditev igrišč namenila za ureditev šolskega 
igrišča in igral. Poudaril je še, da bi bila potrebna tudi igrala pri blokih na Fali. 
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Božo Krivokapič je vprašal, če je pri postavki Investicijsko vzdrževanje javna razsvetljava 
zajeta cesta Špes, Grušovnik, Brunšek? Predlagal je, da se sredstva za ureditev igrišč 
namenijo za igrišče ob Osnovni šoli Selnica ob Dravi, saj so koši in mreže že načeti. Oto 
Vogrin je predlagal, da občinska uprava pripravi dodatno informacijo za javnost glede 
koriščenja nujne nočne zobozdravstvene službe. Nekatere postavke, kot so ureditev igrišč, 
restavriranje kulturnih spomenikov, so neizkoriščene. Za naslednje leto je mnenja, da se 
bodo te postavke izkoristile za namene za katere so bile planirane. Darko Dolinšek je 
povedal, da bo končno sliko dal zaključni račun; da nikjer ne vidi varčevalnih ukrepov. Ta 
predlog rebalansa mu predstavlja signal, da je potrebno končno narediti strategijo razvoja 
Selnice ob Dravi. V rebalansu ni videl vizije občine. 
 
Odgovore sta v glavnem podala župan Jurij Lep in Simona Grušovnik iz občinske uprave: 
Glede porušitve starega župnišča je župan pojasnil, da bo kmalu porušeno. Prav tako je 
predvidena tudi sanacija oz. preureditev nasprotne strani (bivša Volmajerjeva posest). 
Propust pri Hojniku se bo uredil; vodo je potrebno odpeljati, očistiti kanal in preprečiti dostop 
gramoza v jašek. 
Gramoz bo realiziran; problem predstavlja leto 2008 in 5.000,00 €, kar je v reševanju pri 
odvetniku. 
Župan je še poudaril, da je naš proračun dober. Doslej so bili vsi proračuni sprejeti; z 
razvojem in idejami gremo naprej. Proračun je izpolnjen v 90 %, res pa je, da vse ni idealno. 
Skozi vse leto se varčuje; nekaj denarja, ki je bil namenjen za ceste se je preusmerilo na 
javno razsvetljavo. Kritika, da proračun oz. rebalans ni razvojno usmerjen je bila po njegovi 
oceni neumestna. 
Simona Grušovnik je podala odgovor Branko Miucu v zvezi s proračunsko rezervo. 
Obrazložila je, da je ta postavka v skladu z določbami Zakona o javnih financah in se lahko 
porabi za karkoli po odločitvi župana. Investicije v javno razsvetljavo so bile izvedene zaradi 
zamenjave z energetsko varčnimi svetilkami. Svetilke so manjši porabniki elektrike, zato bo 
tokovina približno za 20 % nižja. Vložitev denarja v šolsko igrišče je smotrna, predvsem zato, 
ker se v Bistrici ne dogaja nič. Z izvajanjem nočne zobozdravstvene službe se je strinjala, da 
je potrebno občane o delovanju le-te na primeren način obvestiti. Igor Grušovnik iz občinske 
uprave je še dodal, da se je v zvezi z ureditvijo jaška pri gostilni Hojnik intenzivno delalo; 
sedaj se čaka samo še na izvajalce Nigrada, ki bodo vod očistili in posesali gramoz. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo; Oto Vogrin je še hotel obrazložiti svoj glas. Ni se strinjal 
z županovo obrazložitvijo, da je proračun 90 % izkoriščen, še posebej, če pogleda občinsko 
upravo pri kateri ni zasledil nobene racionalizacije; prav tako niso bile izkoriščene postavke 
ureditev igrišč, ureditev fasade Sv. Duh na Ostrem Vrhu, restavriranje kulturnih spomenikov 
in mladinski center. Kljub temu je povedal, da bo odlok podprl. 
 
Ker ni bilo več razprave je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep. 
 
9. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – hitri postopek. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

9. točka 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnova šola Selnica ob Dravi – skrajšan postopek 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
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Uvodno obrazložitev odloka je podala direktorica mag. Karin Jurše. Povedala je, da gre za 
uskladitev odloka z obstoječo zakonodajo, ki določa 5 predstavnikov zavoda, namesto 
prejšnjih 3. 
Mandat le-teh traja do konca trajanja mandata občinskega sveta. 
 
Sledila so stališča Odbora za negospodarstvo, ki jih je podal Oto Vogrin. Povedal je, da je 
odbor to vsebino obravnaval, se seznanil z gradivom in predlaga občinskemu svetu, da 
predlagan odlok sprejme po skrajšanem postopku. 
Stališče Statutarno pravne komisije je podal Darko Dolinšek, ki je povedal, da je komisija 
vsebino odloka obravnavala in se seznanila z gradivom ter ga predlaga občinskemu svetu, 
da predlagan odlok sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Ker razprave ni bilo je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep. 
 
10. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi –
skrajšan postopek 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 
 

10. točka 
Povišanje cen za najem grobnega prostora na pokopališču v Selnici ob Dravi in pri 

Svetem Duhu na Ostrem vrhu 
 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.  
 
V uvodu je Gordana Svenšek povedala, da je bilo zadnje povišanje cen za najem grobnega 
prostora v letu 2004, zato je nujno povečati obstoječo ceno. Pri tem gre za sleditev določilom 
odloka in določitev primerljive cene z ostalimi občinami. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Jože Breznik. Povedal je, da je 
odbor to vsebino obravnaval, se seznanil z gradivom in predlaga občinskemu svetu, da 
predlagani sklep sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali: Andrej Sande je povedal, da se bo 
strinjal s podražitvijo cene, ko mu bo znana namenska raba denarja. Mnenja je bil, da se na 
pokopališču še ni naredilo nič konkretnega. Branko Miuc je poudaril, da bomo verjetno morali 
za investicije planirati novo postavko v proračunu. Zdravko Dolnišek je bil mnenja, da je 20 % 
podražitev preveč; dovolj bi bila 10 % podražitev. Povedal je še, da je pokopališče res lepo 
urejeno. Vladimir Sabolek ni bil za podražitev in je povedal, da naj vzdrževanje pokopališča 
prevzame občina; pogrebno dejavnost pa opravlja koncesionar. Tudi režijski obrat bi že 
lahko bil po njegovem mnenju ustanovljen. 
Andrej Sande je podal repliko Zdravku Dolinšku in povedal, da se na nek način strinja, da je 
pokopališče urejeno v smislu ureditve grobov, ne pa zidne ograje, ki je povsem dotrajana. 
Branko Miuc je povedal, da je strošek smeti na pokopališču breme občine. Oto Vogrin je 
ocenil, da je 20 % povišanje veliko. Mnenja je bil, da lahko pristopimo k ureditvi pokopališča 
šele takrat, ko bomo imeli pisno vizijo (projekt). Strinjal se je za 10 % dvig cene. Milan Fras je 
povedal, da je nepotreben 20 % dvig cene, ker vnaša nemir med občane. Strinjal se je z 10 
% dvigom cene. 
V nadaljevanju je Igor Grušovnik iz občinske uprave povedal, da je ta podražitev nujno 
potrebna; predstavlja pa povišanje za ca 2 € na občana. Povedal je še, da sta sedaj na 
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pokopališču dva kesona za ločeno zbiranje odpadkov, prav tako je pokopališče redno 
vzdrževano. Potrebno bo odstraniti smreke, ki so se preveč razrasle in puščajo iglice na 
grobove, korenine pa dvigujejo spomenike. Stojkovič Janko je bil mnenja, da je 20 % dvig 
cene previsok in da na občini obstaja projekt obnove pokopališča, ki ga je izdelal Niko Stare. 
Župan Jurij Lep je obrazložil, da cene nismo dvignili že 5 let. Gordana Svenšek je pojasnila, 
da bomo v bodoče iz naslova grobarin dobili manj, saj se občani odločajo večinoma za žarne 
pokope; spreminjajo pa tudi grobove iz dvojnih v enojne. Božo Krivokapič je bil mnenja, da ni 
prav, če se dviguje grobarina samo zaradi odstranitve smrek, saj morajo biti sredstva za to 
zagotovljena v proračunu občine. Potrebno bi bilo v celoti rešiti problem. 
Gordana Svenšek je pojasnila, da ves čas govorimo o investicijskem vzdrževanju, grobarina 
pa je del tega vzdrževanja. Vladimir Sabolek je povedal, da se strinja z 10 % povišanjem 
cene. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in podala nov sklep na glasovanje. 
 
11. SKLEP  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o določitvi višine najemnine za 
najem grobnega prostora v višini 10 % na pokopališčih Selnica ob Dravi in Sveti Duh 
na Ostrem vrhu. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN od 13 prisotnih) 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 
 

11. točka 
Pobude svetnikov 

 
Pri točki pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali: 
 
Andrej Sande je podal naslednjo pobudo: 

- da se opravi razprava v zvezi investicijami in politiko pokopališča. 
Predsedujoča je povedala, bo celotna problematika pokopališča obravnavana na eni izmed 
naslednjih sej. Na podlagi povedanega je predsedujoča podala v glasovanje sklep. 
 
12. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi bo na eni izmed naslednjih sej obravnaval 
problematiko pokopališča. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
Zdravko Dolinšek je podal naslednjo pobudo: 

- da bi v bodoče pobude dobili skupaj z zapisnikom in vabilom za sejo. 
 
Darko Flak je podla naslednjo pobudo: 

- da postaja v cestnem prometu vedno bolj nevarno, zato je potrebno biti vidljiv še 
posebej ponoči in uporabljati svetlobne znake. 
 

Andrej Sande je podal naslednjo pobudo: 
- da bi za snemanje sej dobili novo snemalno napravo, ki bi bila verodostojna. 

 
Oto Vogrin je podal naslednjo pobudo: 

- da je eden podžupan dovolj. 
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11. točka  
Vprašanja svetnikov 

 
Pri točki vprašanja svetnikov so s svojimi vprašanji sodelovali: 
 
Milan Fras je podal naslednje vprašanje: 

- Ali občina razmišlja o plačevanju položnic na sedežu občine? 
 

Dr. Vlasta Krmeljlj je podala naslednje vprašanje: 
- Ali je možno, da položnice, ki jih izdaja osnovna šola združijo v eno položnico? 

 
Vladimir Sabolek  je podal naslednje vprašanje: 

- Kdaj se bodo zmanjšale sejnine? 
 
Glede plačevanja položnic na sedežu občine je direktorica mag. Karin Jurše povedala, da 
bomo preverili stanje. Prav tako se bomo povezali z osnovno šolo in preverili ali je možno, da 
izdajo eno položnico. 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Nada Hölzl 
 
 

Občine Selnica ob Dravi 
Župan 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 


