OBČINA SELNICA OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 032 - 1 / 2006 - 10
Datum: 27. 2. 2008

Z A P I S N I K
10. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 21. februarja 2008 ob 17. 00 uri, v
prostorih Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi.
Prisotni člani občinskega sveta:
Darko DOLINŠEK
Zdravko DOLINŠEK
Milan FRAS
Božidar KRIVOKAPIČ
Dr. Vlasta KRMELJ
Andreja ROBIČ
Vladimir SABOLEK
Janez URBAS
Oto VOGRIN
Jože BREZNIK
Robert RIBIČ
Božidar FLAK
Branko MIUC

SD (od 18.10 ure dalje)
DESUS
SDS
LDS
Lista za Kobansko
SDS
SLS
Lista za Kobansko
Neodvisna lista za razvoj Kobanskega
LDS
Mladi Selnice
SDS
NeLi (od 18.45 ure dalje)

Odsotni člani občinskega sveta:
Janko STOJKOVIČ
Andrej SANDE

SDS – opravičeno
SLS – opravičeno

Ostali prisotni:
Jurij LEP – župan, mag.Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Slobodan TATALOVIČ –
občinska uprava, Nada HÖLZL – občinska uprava, Srečko GOSAK – občinska uprava, Gordana
SVENŠEK – občinska uprava, Bogdan KAJZER – NO, Stanislav JECELJ – direktor Mariborski
vodovod, d. d.
1. točka
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja
Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta KRMELJ. Ugotovila je, da je na seji 11 članov občinskega
sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa. V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep:
1. SKLEP
Za zapisnikarico se izvoli Zdenko Koper.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.

2. točka
Potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje občinskega sveta občine Selnica
Skrajšani zapis 9. redne seje so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
K razpravi se je prijavil Vladimir SABOLEK, ki je zahteval, da se pri dr. Vlasti KRMELJ zabeleži ura
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prihoda, in sicer od 18. ure dalje, ter pri Andreji ROBIČ od 18. ure dalje. Prav tako je potrebno
dopolniti seznam ostalih prisotnih gostov na seji občinskega sveta (na seznamu prisotnih ni podpisa
drugih oseb, ki so bile prisotne, op. zap.). Pri zapisu razprave 4. točke dnevnega reda je potrebno
dosledno upoštevati pravilen zapis imena Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Prav tako je potrebno pri 4. sklepu
zapisnika popraviti število glasujoči, in sicer na 14 prisotnih. Opozoril je, da pri 7. točki manjka celovit
predlog Zdravka DOLINŠKA, in sicer, da se naj njegov »amandma upošteva pri rebalansu, v kolikor ni
v proračunu namenjenih teh sredstev«.
Po razpravi je na predlog predsedujoče bil soglasno sprejet:
2. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 9. redne seje občinskega sveta s
predlaganimi dopolnitvami.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
3. točka
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoča dala sklep o predlaganem dnevnem redu na glasovanje.
3. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja
2. Potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi za
preostanek mandatne dobe
5. Strategija cen za vodo za leto 2008 v Občini Selnica ob Dravi
6. Informacije župana
7. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del območja katastrske
občine Spodnja Selnica – skrajšani postopek
8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob
Dravi – prva obravnava
9. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Selnica ob Dravi
10. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi
11. Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Selnica ob Dravi
12. Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra
13. Informacija o ureditvi Slovenskega trga v Občini Selnica ob Dravi
14. Pobude svetnikov
15. Vprašanja svetnikov
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
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4. točka
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi za
preostanek mandatne dobe
Gradivo so svetniki/ce prejeli pred sejo. Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave
mag. Karin JURŠE. Povedala je, da so se postopki vodili skladno z zakonodajo in sklepi občinskega
sveta. Razprave ni bilo, zato je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep:
4. SKLEP:
Občinski svet ugotavlja, da pripada pravica do prevzema mandata za člana Občinskega sveta
Občine Selnica ob Dravi za preostanek mandatne dobe naslednjemu kandidatu z liste NeLi,
Branku MIUCU, roj. 07. 04. 1971, s stalnim prebivališčem Ravna ulica 1, 2352 Selnica ob Dravi.
Kandidat je dne 24. 12. 2007 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
5. točka
Strategija cen za vodo za leto 2008 v Občini Selnica ob Dravi
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Uvodno besedo je podal direktor Mariborskega vodovoda Stanislav JECELJ. Predstavil je dve možni
varianti strategije cen vode v letu 2008. Pri prvi varianti gre za povišanje vrednosti občinske takse,
med tem ko druga varianta pomeni uvedbo mesečne števnine po posameznem priključku.
Stališča Odbora za gospodarstvo je predstavil Jože BREZNIK, nato je predsedujoča odprla razpravo.
V razpravi je sodeloval Milan FRAS, ki je ugotovil, da ima občina Selnica ob Dravi napram drugim
okoliškim občinam višjo cene vode, zato je posledično proti temu povišanju cene vode. Vladimir
SABOLEK je menil, da bi s tem povišanjem v občinski proračun priteklo kar nekaj sredstev, s katerimi
bi lahko občanom izboljšali kvaliteto vode, zato predlaga uvedbo števnine. Božidar KRIVOKAPIČ je
nasprotoval povišanju cen vode, saj je bil mnenja, da s temi sredstvi, ki bi pritekla v proračun, ne bi
toliko pridobili, kot pa bi občane s tem povišanjem finančno obremenili. Darko DOLINŠEK je prav tako
menil, da to povišanje ni primerno v tem trenutku, saj ne vemo, kam natančno plasirali ta dodatno
pridobljena sredstva. Oto VOGRIN je povedal, da je potrebno preučiti, kaj pomeni ta podražitev cene
vode v primerjavi s kvaliteto vode za naše občane, saj bo zaradi izvedbe dodatnih aktivnosti uporabnik
imel koristi, zato meni, da je predlog povišanja cen opravičen. Dr. Vlasta KRMELJ je bila mnenja, da
to povišanje odložimo na kasnejši čas, vse do tedaj, ko bomo imeli pred seboj natančne cilje in ko
bomo seznanjeni, kaj bomo s to podražitvijo pridobili. Župan Jurij LEP je pojasnil, da imamo na
postavki amortizacije res pozitivno stanje, da se pripravljajo novi evropski načini obračunavanja cene
vode, kaj bo pa konkretno prineslo s seboj, pa se še ne ve. V razpravo se vključil tudi direktor
Mariborskega vodovoda Stanislav JECELJ, ki je soglašal s županom, obrazloži pa je tudi, da je
cevovod grajen kot kompleksna celota in ne v okvirih občinskih meja, zato je potreben prav tako
celosten pristop k reševanju tega segmenta. Zdravko DOLINŠEK, je izrazil željo, da ga seznanimo s
cenami vode v drugih občinah, kjer je upravljavec vodovodnega sistema podjetje Mariborski vodovod.
G. JECELJ je to informacijo tudi podal.
Predsedujoča je dala sklep o strategiji cen za vodo za leto 2008 po prvi varianti na glasovanje.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Selnica ob
Dravi (MUV, št. 19/2007) potrjuje novo vrednost občinske takse (priključna moč/m3) v višini
0,2272 €/m3.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (0 ZA, 9 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA SKLEP NI
SPREJET.
Sledilo je glasovanje druge predlagane variante.
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6. SKLEP:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na podlagi 16. in 89. člena Statuta Občine Selnica ob
Dravi potrjuje uvedbo mesečne števnine v višini 1,3050 € po priključku.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 9 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA SKLEP NI
SPREJET.
6. točka
Informacije župana
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije:
- pridobljena so sredstva za ureditev dokumentacije vodovod Selnica – Jelovec,
- idejni projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt izdelave vodovoda od Bistrice do
Sv. Duha na Ostrem Vrhu – I in II faza je v teku,
- pospešeno tečejo aktivnosti za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN),
- v pospešenem teku so tudi aktivnosti za rešitev obdelanih variant za ČHE,
- popis cest in cestnih odsekov so v končni fazi priprave,
- rešeno je bilo šest pravdnih zadev, ki so bile uspešno rešene za obe stranki v postopku,
- sklenjena je bila najemna pogodba za stanovanje s podjetjem Agrokombinat Maribor,
- v pripravi je sklic sestanka na temo iskanja rešitev za problem komunalnih odpadkov v občini.
7. točka
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del območja katastrske občine
Spodnja Selnica – skrajšani postopek
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitve je podal Slobodan TATALOVIČ, ki je predstavil razloge za začasni ukrep za
zavarovanje urejanja prostora za del območja Spodnja Selnica in sprejem ustreznega odloka.
Stališča Odbora za gospodarstvo je predstavil Jože BREZNIK. Darko DOLINŠEK je podal stališča
Statutarno pravne komisije, ki ni imela pripomb in prav tako predlaga sprejem po skrajšanem
postopku.
V razpravi so sodelovali: Božidar KRIVOKAPIČ, ki ga je zanimalo, ali se bodo s tem začasnim
ukrepom zaustavila aktivna iskanja za reševanje trikotnega cestnega križišča; Oto VOGRIN je podprl
to zamisel in je mnenja, da je to ključna stvar strategije urejenosti urbanega prostora. Predlagal je tudi,
da bi skrbeli za aktivno komuniciranje med svetniki in občinsko upravo; Zdravko DOLINŠEK je podprl
odlok, saj bo s tem ukrepom odpravljen nered na področju urejanja prostora; Darko DOLINŠEK se je
pridružil mnenju predhodnika, saj bi s tem Selnica ob Dravi pridobila lepo krajinsko urejeno območje.
Predsedujoča je po razpravi dala na glasovanje naslednji sklep:
7. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora za del območja katastrske občine Spodnja Selnica po skrajšanem postopku.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
8. točka
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi –
prva obravnava
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
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Uvodno obrazložitev je podala Nada HÖLZL, ki je pojasnila razloge za sprejem novega odloka. Pri
tem je izpostavila še dopolnitev 45. člena odloka, ki jo je na svoji seji podprl tudi Odbor za
negospodarstvo in Statutarno pravna komisija.
Pred razpravo je Darko DOLINŠEK podal stališča Statutarno pravne komisije, ki podpira predlagan
odlok v celoti. Oto VOGRIN je podal stališča Odbora za negospodarstvo, ki prav tako soglaša s
predlogom.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoča predlagala glasovanje. Pred samim glasovanjem direktorica
občinske uprave predlagala, da se odlok v skladu s 81. členom Poslovnika sprejme po skrajšanem
postopku. Predsedujoča je tako dala na glasovanje naslednji sklep:
8. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi v skrajšanem postopku s predlagano
dopolnitvijo po skrajšanem postopku.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
9. točka
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Selnica ob Dravi
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Karin JURŠE. Povedala je, da so bila v postopku priprave
izhodišč za nov pravilnik k sodelovanju povabljena vsa kulturna društva in da so bile upoštevane oz.
usklajene vse pripombe pri pripravi gradiva.
Pred razpravo je Darko DOLINŠEK podal stališča Statutarno pravne komisije, ki ni imela pripomb.
Stališča Odbora za negospodarstvo je podal Oto VOGRIN, ki pravilnik prav tako podpira.
V razpravi so sodelovali Zdravko DOLINŠEK, ki pravilnik podpira, pripombo je imel le na 7. člen, v
katerem naj se črta beseda »lahko«; Oto VOGRIN je podprl predlog predhodnika; Darko DOLINŠEK
je menil, da se delo posameznih kulturnih društev lahko ocenjuje le na osnovi jasnih meril; Oto
VOGRIN je menil, da delo, ki ga opravlja Sklad ljubiteljskih kultur v Rušah precej drago, zato je pravi
trenutek za prejetje tega pravilnika. Direktorica uprave je odgovorila na predloge svetnikov in
pojasnila, kaj je naloga komisije in kakšna so merila za ocenjevanje kulturnih društev v smislu tega
pravilnika.
9. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi, s predlagano spremembo,
da se v 7. členu pravilnika črta beseda »lahko«.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
Ob 19.00 uri je sledil odmor.
10. točka
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Karin JURŠE, ki je podala vzroke za spremembo Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi. Povedala je, da so bila v postopku
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priprave izhodišč za nov pravilnik, k sodelovanju povabljena vsa športna društva in da je bil podan le
en pisen predlog, ki je bil v največji možni meri tudi upoštevan oz. usklajen s predlagateljem. Glede na
razpravo pri prejšnji točki, tudi predlaga, da se v 9. členu črta beseda »lahko«.
Pred razpravo je Darko DOLINŠEK podal stališča Statutarno pravne komisije, ki ni imela pripomb. Oto
VOGRIN je podal stališče Odbora za negospodarstvo, ki tudi ni imel pripomb.
V razpravi so sodelovali Branko MIUC, ki je soglašal s pravilnikom, saj se bodo društva na osnovi teh
kriterijev pravilno financirala. Imel pa je pripombo v 8. členu v drugem odstavku, bi bilo potrebno
dodati besedilo, da je potrebno vsa društva pozvati vsaj en teden prej k javnemu razpisu. Pripombo je
imel tudi na nenatančno definicijo vrhunskih športnikov na strani 6, kjer bi morali natančneje določiti
merila. Pripombo je imel tudi na strani 7 gradiva, pod točko dodatki, zaporedna št. 2, v zvezi s tem je
izrazil mnenje, da je za vrhunske športnike, ki so izven območja občine namenjeno premalo finančni
sredstev in predlaga, v kolikor se bo to izkazalo, da se sredstva zagotovijo z rebalansom.
Oto VOGRIN je repliciral na pripombo k 8. členu, ker meni, da na takšen način se samo zavlačuje
postopek javnega razpisa.
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je povedala, da predlagana dikcija v 8. členu ni
potrebna, ker se že izvaja, definicija vrhunskih športnikov pa je zapisana v merilih in vezana na
kategorizacijo OKS.
Predsedujoča je končala razpravo in dala na glasovanje predlagan sklep:
10. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov športa v
Občini Selnica ob Dravi s predlagano spremembo, da se v 9. členu pravilnika črta beseda
»lahko«.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
11. točka
Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Selnica ob Dravi
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Obrazložitev je podala Gordana SVENŠEK. Opozorila je, da se vrednost točke ni dvignila že nekaj let
in izpostavila primerjavo z vrednostjo točke v drugih primerljivih občinah.
Pred razpravo je Jože BREZNIK podal stališča Odbora na gospodarstvo, ki predlaga, da Občinski svet
občine Selnica ob Dravi sprejme predlagani sklep. Predlagal pa je, da bi morda napravili inventuro
nezazidanih stavbnih zemljišč v občini in s tem delom pokrili visoke stroške, ki nastajajo.
V razpravi so sodelovali: Branko MIUC, ki je postavil vprašanje, ali se izvaja Odlok o nezazidanih
stavbnih zemljiščih saj, če bi ga izvajali, ne bi obremenjevali zavezance za stavbna zemljišča in
posledično, ne bi bilo potrebe po zvišanju vrednosti točke; Darko DOLINŠEK je menil, da je potrebno v
prvi fazi morda razmisliti, da ne bi lastnike nezazidanih zemljišč preveč obremenjevali. Istočasno je
mnenja, da ko bomo imeli napravljeno strategijo, kam vložiti ta sredstva, se bo strinjal s povišanjem
cen, v dani situaciji pa temu nasprotuje; Oto VOGRIN je bil mnenja, da so ta sredstva namenska in da
bi ta dvig resnično omogočil hitrejšo vlaganje v tej smeri; Darko DOLINŠEK je v repliki povedal, da se
načeloma strinja s povišanje, vendar le v primeru, da bo izdelana strategija; Božo KRIVOKAPIČ je
povedal, da bo podprl predlog le v primeru, da bo predstavljen upravičen vzrok za povišanje vrednosti
točke; Vladimir SABOLEK je pojasnil, da se bodo ta sredstva porabila v dobrobit vseh občanov;
Zdravko DOLINŠEK je med svojo razpravo postavil vprašanje v smislu, kam se bodo plasirala ta
sredstva?
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Odgovore na vprašanja, ki so se pojavila med razpravo, je podala mag. Karin JURŠE. Povedala je, da
so ta sredstva sestavni del integralnega proračuna, torej niso strogo namenska sredstva. Zaradi
nepopolnih podatkov o zavezancih, se do sedaj ni obračunavalo nezazidano stavbno zemljišče, bo pa
uprava pristopila k iskanju načinov izvedbe obračuna. Župan Jurij LEP je v odgovoru poudaril razloge
za povišanje vrednosti točke, saj je to tudi en izmed mnogih virov prihodkov proračuna.
Milan FRAS je povedal, da bi morala občina imeti vizijo pridobivanja evropskih finančnih sredstev in
da se naj počaka do jeseni, da bo pripravljen podroben prostorski načrt Občine Selnica ob Dravi.
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil Oto VOGRIN, ki je povedal, da je bila predstavitev s strani
občinske uprave preveč nenatančna.
Predsedujoča je končala razpravo in dala na glasovanje predlagan sklep, ki se je izoblikoval med
razpravo.
11. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se 11. točka dnevnega reda
»Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Selnica ob Dravi« prekine in o njej ne glasuje, ter se obravnava nadaljuje, ko bo pripravljen
podrobni prostorski načrt Občine Selnica ob Dravi.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 1 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
12. točka
Sklep o dodelitvi statusa javnega dobra
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Uvodno besedo je podala Nada HÖLZL, ki je v obrazložitvi podala vzroke za dodelitev statusa javnega
dobra.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoča dala na glasovanje predlagan sklep:
12. SKLEP
S sklepom se dodeli status javnega dobra na parc. št. 381/21 v K.O. Sp. Selnica, v naravi cesta,
2
ki meri 148,00 m .
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
13. točka
Informacija o ureditvi Slovenskega trga v Občini Selnica ob Dravi
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Uvodno besedo je podal Srečko GOSAK, ki je predstavil postopke, ki so se izvajali za ureditev
Slovenskega trga v Občini Selnica ob Dravi.
V razpravi so sodelovali: Oto VOGRIN, ki ni bil zadovoljen s predstavljenim gradivom, saj bi želel, da
se poda oziroma pripravi vizija rešitve za ureditev celotnega Slovenskega trga v katero bo vključen
tudi lastnik bližjega gostinskega lokala in župnišče ter pripravljen natančnejši popis del. Med samo
razpravo je tudi predlagal umik te točke z dnevnega reda na kasnejši čas, ko bodo pripravljena
dodatno gradivo za ureditev Slovenskega trga; Darko DOLINŠEK je menil, da so bila dela opravljena
korektno, motilo ga je le dikcija naslova te točke, saj je bilo iz vsebine pripravljenega gradiva razbrati,
da je gradivo pripravljeno v obliki finančnega poročila. Če pa je bil namen točke ureditev Slovenskega
trga v celoti z prostorskim načrtom v tem primeru, bi morali to razpravljati in bi bilo korektno, da se
točka umakne iz dnevnega reda. Zato je predlagal, da se ta točka sprejme le kot informacija, v eni od
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naslednjih sej pa se uvrsti točka o ureditvi trga in centra Selnice ob Dravi; Vladimir SABOLEK je
pogrešal v tej informaciji popis del in sicer, koliko se je položilo novih tlakovcev; Oto VOGRIN je v
repliki povedal, da to točko ne smatra kot finančno poročilo.
Župan Jurij LEP je povedal, da je v tej informaciji šlo le za ureditev Slovenskega trga v smislu
rekonstrukcije ceste. Celostna ureditev tega območja pa bo izvedena, ko bo pripravljena prostorsko
ureditvena dokumentacija.
Predsedujoča je končala razpravo in dala na glasovanje predlagan sklep, ki se je izoblikoval med
razpravo.
13. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se za eno izmed naslednji sej
Občinskega sveta pripravi in uvrsti točka o celoviti ureditvi trga in centra Selnice ob Dravi.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu.
14. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil z informacijo o ureditvi Slovenskega trga
v Občini Selnica ob Dravi.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
14. točka
Pobude svetnikov
Predsedujoča je vse prisotne povabila k točki pobude, v katerih so sodelovali:
Božo KRIVOKAPIČ je podal pobuda, da se preuči možnost ureditve zaščitne ograje na mostu v
Bistrici.
Robert RIBIČ je podal pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta uvrsti točka z naslovim
»ureditev mladinskega centra«, ter pričakuje, da bo občinska uprava pripravila časovni in planski
načrt.
Božidar FLAK je vsem prisotnim pojasnil, da je ograja na cesti G I-1 stvar države, saj gre za državno
cesto.
Vladimir SABOLEK je podal pobudo, da naj občinska uprava pripravi spremembo Poslovnika o plačah
svetnikov. S spremembo se naj ponovno uvedejo sejnine, saj bi le na takšen način prihranili finančna
sredstva v proračunu. V razmislek županu pa je vprašal, ali res potrebuje pri svojem delu dva
podžupana? Predlagal je tudi, da občinska uprava pripravi spremembo Odloka o pokopališču,
predvsem v smislu obreda pokopa oziroma spremstva pokojnika do grobnega mesta.
Darko DOLINŠEK je dal pobudo, da se pristopi k ureditvi in označevanju naselij in ulic v Občini Selnici
ob Dravi. Podal je tudi pobudo, za ponovno vzpostavitev dialoga z avtobusnim prevoznikom Veolia
Transport za vzpostavitev medmestnega prometa z mestom Maribor. Vsebina te točke naj se prav
tako uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta. Predlagal je tudi, da se pripravi časovni termin do kdaj
bo trajala prepoved parcelacije v K.O. Spodnja Selnica v okviru PPON in se posledično formulira tudi
sklep.
Jože BREZNIK je podal pobudo, da se izdela inventura nezazidanih stavbnih zemljišč v občini,
predvsem pa v strnjenih naseljih. Ugotovil je, da bi ta popis služil obdavčitvi slednjega, kar bi pa lahko
znižalo že tako visoke stroške stavbnih zemljišč.
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Mag. Karin JURŠE je odgovorila Darku DOLINŠKU, da so aktivnosti za rešitev avtobusnega prevoza s
podjetjem Veolia Transport v teku.
Predsedujoča je na podlagi pobude Roberta RIBIČA podala na glasovanje predlagan sklep:
15.SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme pobudo, da se na eni izmed naslednjih sej
občinskega sveta uvrsti točka dnevnega reda »mladinski center s finančnim in terminskim
načrtom«.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA JE
SKLEP SPREJET.
15. točka
Vprašanja svetnikov
Pri točki Vprašanja svetnikov so s svojimi vprašanji sodelovali:
Zdravko DOLINŠEK je podal vprašanje:
- Ali je možna prostorska rešitev za ročnodelsko društvo Marjetice iz Selnice ob Dravi?
Predlagal je, da občinska uprava skupaj z društvo Marjetice najdejo skupno rešitev za boljše
delo.
Vladimir SABOLEK je podal naslednja vprašanja:
- Kako daleč je postopek za rušitev starega župnišča?
- Kako daleč je prodaja delnic, ki jih imamo v podjetju Nigrad?
- Kdaj dobimo povrnjen denar za preveč plačane prispevke za javno telefonijo?
- Kako daleč je projekt pločniki skozi Selnico?
- Ali župan razmišlja o ustanovitvi režijskega obrata?
Oto VOGRIN je podal vprašanje, kako potekajo dogovori in aktivnosti z izgradnjo trgovskega centra
Tuš.
Darko DOLINŠEK je vprašal, kaj pomeni sprejet 6. sklep iz prejšnje seje občinskega sveta, ki je
zavezujoč sklep, v smislu tranzitnega vodovoda Selnica – Maribor? Vprašal je tudi, kakšno strategijo
bomo zavzeli pri zagotavljanju in pridobivanju tujih investitorjev v občino?
Župan Jurij LEP je odgovoril na vprašanja:
- da tujim (in drugim) investitorjem lahko pomagamo s sredstvi subvencij preko javnih razpisov,
- s podjetjem Tuš se medsebojno usklajujemo in informiramo o tekočih aktivnostih,
- dogovori z DRSC in Občino Selnica za ureditev pločnikov skozi Selnico so v teku,
- o ustanovitvi režijskega obrata trenutno ne razmišljamo,
- projekti za tranzitni vodovod Selnica – Ruše – Maribor so v izdelavi,
- dogovori za rušitev starega župnišča so v teku, odprta so dodatna vprašanja, ki jih je potrebno
vzporedno reševati (stanovanja, poslovni prostori),
- za delnice podjetja Nigrad trenutno ni povpraševanja, zato jih ne moremo prodati.
Vlasta KREMLJ je v informacijo tudi povedala, da so aktivnosti izdelave študije trajnostnega razvoja
Občine Selnica ob Dravi v končni pripravi.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Zapisala:
Zdenka Koper, poslovna sekretarka
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
ŽUPAN
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