
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
Številka: 032 - 1 / 2006 - 11 
Datum: 4. 4. 2008 
 

Z A P I S N I K  
 
 
11. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 27. marca 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  SD 
Milan FRAS   SDS 
Božidar KRIVOKAPIČ  LDS 
Andreja ROBIČ   SDS 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Andrej SANDE   SLS 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
Janez URBAS   Lista za Kobansko 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Jože BREZNIK   LDS 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice  
Božidar FLAK   SDS 
Branko MIUC   Neli (prihod ob 17.15) 
 
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS – opravičeno, 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko – opravičeno. 
 
 
Ostali prisotni: 
 
Jurij LEP – župan, mag. Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Slobodan TATALOVIČ – 
občinska uprava, Bogdan KAJZER – Nadzorni organ,  
Gostje: 
Darko SAHORNIK, SL CONSULT, koordinator, 
Lucija MIKLAVEC, SL CONSULT. 
 
 

1. točka  
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 

 
Sejo je pričela direktorica občinske uprave, v nadalje jo je vodil župan Jurij LEP. Ugotovil je, da je na 
seji 12 članov občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko nadalje sklepa. V nadaljevanju so svetniki 
sprejeli naslednji sklep: 
 
1. SKLEP 
Za zapisnikarico se izvoli Tinco KMETEC. 
 
Župan kot predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
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2. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi 

 
Skrajšan zapis 10. redne seje Občinskega sveta so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Razprave ni bilo, zato je na predlog župana kot predsedujočega bil soglasno sprejet: 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 10. redne seje občinskega sveta. 
 
Župan kot predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

3. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Ker so na seji prisostvovali tudi predstavnike SL Consult, je župan predlagal, da se točka Investicijski 
program odvajanja in čiščenje odpadnih voda v občini Selnica ob Dravi uvrsti pred točko Informacije 
župana.  
 
Razprave ni bilo, zato je na predlog župana kot predsedujočega bil soglasno sprejet naslednji: 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi naslednji dnevni red. 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Investicijski program odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Selnica 

ob Dravi 
5. Informacije župana 
6. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo javne poti G1-1 

– Mali, Roj 
7. Pridobitev ustanoviteljskih pravic v družbi Snaga javno podjetje, d. o. o.  
8. Ustanavljanje območij brez gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji (GSO) 
9. Pobude svetnikov 
10. Vprašanja svetnikov  

 
Župan kot predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 

 
4. točka  

Investicijski program odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v Občini Selnica ob Dravi 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Projekt je na kratko predstavila Lucija Miklavec, SL Consult, ki je povedala, da je Investicijski program 
pripravljen z upoštevanjem Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, izdelan v skladu z metodološkim delovnim dokumentom, s 
priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Glavni cilji projekta so 
izgradnja kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 9.700,79 m ter priključitev dodatnih 2.500 
prebivalcev na kanalizacijski sistem. Izgradnja čistilne naprave za 5.200 populacijskih enot, priključitev 
dodatnih 2.900 populacijskih enot iz gospodinjstev ter 1200 populacijskih enot iz industrije na čistilno 
napravo. Vrednost projekta skupaj z DDV znaša 10.868.687 EUR. Najvišji stroški bodo nastali med 
letom 2009 in 2012, ko se bo začela gradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, temu pa bo 
sledilo v letu 2013 poskusno obratovanje čistilne naprave. 
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Stališča Odbora za gospodarstvo je predstavil Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, da je Odbor za 
gospodarstvo predlaga program v potrditev Občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. 
 
Župan kot predsedujoči je nato odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Branko MIUC, ki je povedal, da svetnikom, ki niso v odboru za gospodarstvo, 
manjkajo preostale tabele, da bi del stroškov krile tudi ostale občine, ter da ga moti, da je Nigrad že v 
naprej predviden za upravljavca. Predlagal je tudi, da se kratek povzetek projekta objavi v Selniških 
novicah. Janko STOJKOVIČ je povedal, da je odbor prav tako razpravljal o upravljavcu, sklepa o tem 
pa niso zavzeli, saj je prej potrebno razjasniti, ali je poimenska navedba upravljavca nujna. Pojasnil je 
tudi, da je možno vpogledati v celotno dokumentacijo na občini. V razpravi, kjer je sodeloval Andrej 
SANDE, Janko STOJKOVIČ in župan je bilo izpostavljeno vprašanje, ali je lahko vodja projekta g. 
Tatalovič. G. SANDE in g. VOGRIN sta bila tudi mnenja, da je potrebno seznaniti svetnike z vso 
dokumentacijo, saj vse stranke in liste nimajo predstavnikov v odborih, kot je poudaril g. MIUC. Darko 
DOLINŠEK je bil mnenja, da je projekt potrebno peljati transparentno in s sprotnim seznanjanjem 
občanov. Božo KRIVOKAPIČ pa je povedal, da gre vse še prepočasi, saj so bili prvi začetki že v letu 
1998 in podpira, da se projekt sprejme. Oto VOGRIN je predlagal, da se razprava prestavi na drugo 
sejo, kjer bi sodeloval tudi predstavnik Nigrada. Sprejem projekta je podprl Vladimir SABOLEK, ki pa 
je ob tem predlagal sklic okrogle mize, kjer bi razpravljali in dajali konstruktivne predloge ter zavzeli 
sklepe, ki bi jih kasneje upoštevali pri realizaciji. Pojasnila glede gradiv in njihove dostopnosti sta dala 
Darko SAHORNIK SL CONSULT in župan. 
 
Po koncu razprave je župan kot predsedujoči preveril, ali svetniki podpirajo predlog g. Vogrina, da se 
točka premakne na naslednjo sejo. Za predlog ni glasoval nihče od svetnikov, zato je župan predlagal 
sprejem naslednjega sklepa: 
 
4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Investicijski program odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda v občini Selnica ob Dravi. 
 
Župan kot predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA od 13 
prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
5. točka 

Informacije župana 
 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 

- aktivnosti za izgradnjo našega trgovskega centra TUŠ so v teku, 
- nadaljujejo se aktivnosti za nadaljevanje del na G1-1, od starega župnišča do križišča 

z Rušami, 
- prav tako se bo vklopila zamenjava vodovodnega sistema Selnica - Jelovec, ki je 

osnova za vodovod Sv. Duh na Ostrem vrhu, 
- dokumentacije PGD in PZI za Bistriško garabo v zadnji fazi, 
- v planu za obnovitev sta dve občinski cesti, 
- z Direkcijo RS tečejo razgovori za sanacijo ograje v Bistrici, porušitev župnišča, 

rešitev stanovanjske problematike stanujočih v župnišču ter ublažitev ovinka pri 
kapelici Lisjak. 

- občina je objavila 8 javnih razpisov. 
Na povabilo župana, da poroča o aktivnostih v zvezi z razpisi je direktorica OU povedala: 

- da so bila vsa društva obveščena po pošti, oziroma po elektronski pošti o objavi 
razpisov, 

- da kmete poziva, da čim hitreje oddajo vloge za razpis za kmetijstvo "primar", 
- s predstavnicami EIM je bila izvedena javna predstavitev razpisov, ki jih ima 

podjetniški sklad (vabila so bila posredovana na 160 naslovov naših podjetij), 
- z g. Stojkovičem sta bila na predstavitvi kmetijskih razpisov na Ministrstvu za 

kmetijstvo. Informacija je bila posredovana našim kmetom in podjetje, ki bi jih ti razpisi 
lahko zanimali. 

 
Župan je nato povabil podžupana Janeza URBASA, da poroča o aktivnostih v zvezi z mladino, za kar 
je bil zadolžen. Le-ta je pojasnil, da do sedaj ni bilo večjih aktivnosti v zvezi z mladino, da je vzpostavil 
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stik z Ministrstvom za šolstvo, pogovarjal se je z ga. Barbaro Zupan, ki je predlagala, da opravimo 
najprej analizo stanja, nato določimo ustrezno organiziranost mladine in da smo se že povezali s 
Cezamom iz Ruš. 
 
Predsedujoči je nato povabil še podžupana Milana FRASA, ki je pojasnil dogajanja pri iskanju novega 
investitorja za grad Viltuš. V zvezi s tem skupaj z dr. Krmelj aktivno vodi razgovore na Ministrstvu za 
kulturo. Nadalje je pozval, da vse stranke in liste dajo svoje predloge za kandidate za organe institucij. 
G. VOGRIN je povedal, da so svoje predloge posredovali že pred časom, direktorica OU pa je 
pojasnila, da so ponovno posredovani pozivi strankam in listam ter da vse prosi, da naj svoje predloge 
posredujejo še enkrat. 
 
Župan kot predsedujoči je točko zaključil.  
 
Janez Urbas je zapustil sejo ob 18.15. 
 

6. točka 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

za rekonstrukcijo javne poti G1-1 – Mali, Roj 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli na mizo pred sejo. 

 
Uvodno predstavitev sta podala župan in direktorica OU. Stališča Odbora za gospodarstvo je 
predstavil predsednik odbora Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, da je Odbor za gospodarstvo 
pregledal gradivo ter ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem. Na odboru so posebej pohvalili 
transparentno pripravljeno dokumentacijo in pozdravljajo takšen način dela. 
 
V razpravi so sodelovali Oto VOGRIN, ki je pohvalil takšen pristop k delu in predlagal, da se lotimo 
naslednjih projektov na podoben način. Tudi Andrej SANDE je podprl projekt, še posebej, ker ne 
zahteva sofinanciranja krajanov. Branko MIUC je opozoril, da je potrebno preučiti možnost položitve 
kanalizacije pred polaganjem novega asfalta. Darko DOLINŠEK je povedal, da je takšen pristop 
pravilen in da je smiselno tudi v bodoče projekte pripravljati v naprej. G. SABOLEKA je zanimalo, ali 
sta že pripravljena PGD in PZI, ter da je potrebno zagotoviti dovolj sredstev za izvedo ceste v celotni 
dolžini. Odgovore sta podala direktorica OU in župan, ki je med drugim poudaril, da bo sofinanciranje 
občanov za izgradnjo cest izvedeno takrat, ko bo skupina občanov sama predlagala takšen način. 
 
Župan kot predsedujoči je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
5. SKLEP 
Občinski svet občine Selnica ob Dravi, sprejme Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) rekonstrukcija ceste Fala – Mali – Roj. 
 

Župan kot predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih) ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
Ob 19.30 uri je sledil odmor. 
 

7. točka 
Pridobitev ustanoviteljskih pravic v družbi Snaga javno podjetje, d. o. o. 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je podala uvodno obrazložitev. Povedala je, da sta za 
reševanje ravnanja z odpadki na voljo dve varianti – prva rešitev je, da iščemo novega koncesionarja, 
druga pa, da kot solastnik javnega podjetja sklenemo neposredno pogodbo o izvajanju gospodarske 
javne službe. V drugem primeru moramo seveda pridobiti delež v podjetju še pred koncem maja, saj 
moramo skleniti pogodbo s 1. 6. 2008. Solastništvo javnega podjetja ne izključuje možnosti, da se 
kasneje odločimo in izbiramo koncesionarja z javnim razpisom, seveda pa bo pred tem potrebno 
urediti vse akte občine. 
Predsednik Odbora za gospodarstvo Janko Stojkovič je povedal, da je odbor obravnaval to točko, se 
seznanil z gradivom in predlaga, da se oba sklepa sprejmeta. Župan pa je povedal, da bomo naredili 
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primerjavo cen za ravnanje z odpadki z drugimi občinami. Župan je kot predsedujoči nato odprl 
razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Božo KRIVOKAPIČ, ki je opozoril na višino minimalnega deleža v gradivu in 
predlagal, da se po MOJ TV objavi poziv za odvoz kosovnih odpadkov. Oto VOGRIN je podprl 
predloge sklepov, prav tako Branko MIUC. Darko DOLINŠEK je postavil vprašanje, ali že vemo, 
kakšni bodo novi pogoji in cene ter nadalje predlagal postavitev stalnih mest za kesone. Darko FLAK 
je podprl sklepe in opozoril na problematiko odvoza kesonov za ločene odpadke. Vladimir SABOLEK 
je poudaril, da je Zbirni center v Rušah odprt vsak torek od 12h do 18h ter vsako soboto od 9h do 17h. 
Božo KRIVOKAPIČ je predlagal, da se na mesta, kjer so kesoni prehitro polni, postavijo večje kesone. 
Problem kesonov sta izpostavila tudi Janko STOJKOVIČ in Jože BREZNIK. 
 
Župan in direktorica sta podala pojasnila glede dogovorov z Občino Duplek in planom aktivnosti, ki jih 
bo občina vodila za zmanjševanje oz. ravnanje z odpadki. 
 
Ker ni bilo več razpravljavcev, je župan kot predsedujoči dal na glasovanje predlagana sklepa: 
 
6. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi pooblašča župana, da v imenu občine pristopi k izvedbi 
postopkov za pridobitve dela ustanoviteljskih pravic v družbi Snaga javno podjetje, d. o. o.  
 
7. SKLEP 
Občinska uprava pripravi izhodišča za razpravo o ureditvi gospodarske javne službe 
gospodarjenja z odpadki v obliki neposredno podeljene koncesije oziroma podelitvi koncesije 
na javnem razpisu. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
Sejo je ob 19.45 zapustil Andrej SANDE.  

8. točka 
Ustanavljanje območij brez gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji (GSO) 

 
Uvodno besedo je podala direktorica OU. Stališča Odbora za gospodarstvo je predstavil predsednik 
Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, da je odbor obravnaval to točko in jo predlaga občinskemu svetu v 
potrditev s predlaganim sklepom. V odboru so tudi trije kmetijci, ki želijo osvestiti tudi druge, da ne bi 
na naše območje uvajali gensko spremenjene organizme. 
 
V razpravi so sodelovali Branko MIUC, ki ga je zanimalo, komu bomo poslali izjavo. Predlagal je tudi, 
da pametno pristopimo k odobravanju spreminjanja kmetijskih v gradbena zemljišča. Tudi drugi 
svetniki Oto VOGRIN, Darko DOLINŠEK in Janko STOJKOVIČ so poudarili, da občina sicer nima 
velikega vpliva na GSO, da pa je dobro, da pokažemo naše stališče glede te problematike. 
 
Župan in direktorica OU sta v odgovoru pojasnila, da če že potekajo aktivnosti za vzpostavitev 
ekološke tržnice v Selnici in da smo DEM zaprosili, da v uporabo uradno dobimo študijo trajnostnega 
razvoja občine.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša z izjavo – Nočemo gensko spremenjene 
tehnologije na naših poljih! In pooblašča župana občine za njen podpis. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
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9. točka 
Pobude svetnikov 

 
Branko MIUC je podal pobudo, da tudi občina na spletni strani objavi, katere stranke so predlagale 
člane v posamezne odbore in komisije. 
Oto VOGRIN je predlagal, da člani odbora za negospodarstvo prejmejo razpise in razpisno 
dokumentacijo za šport ter kulturo. Dalje je predlagal, da Nadzorni odbor pregleda dokumentacijo o 
opravljenih delih v zvezi s centrom Selnice ob Dravi, na naslednji seji pa pričakuje odgovor. 
 
 

10. točka  
Vprašanja svetnikov 

 
Oto VOGRIN je postavil vprašanje, kaj je z obcestnim stebrom na Fali, ki je povešen in predstavlja 
nevarnost? Zanimalo ga je, kaj je z odgovorom g. Saboleku glede potrebnosti dveh podžupanov. Prav 
tako je poudaril, da g. Urbas ni kompetenten, da govori o stanju med mladimi v občini, še zlasti, ker so 
analize in programi za mlade že narejeni. Povedal je, da pričakuje pooblastilo in poročilo g. Urbasa na 
prihodnji seji. Glede podpore domačim podjetnikom pa je postavil vprašanje županu, zakaj ni bil 
pozvan domač tiskar za tiskanje Selniških novic. 
 
Vlado SABOLEK je postavil vprašanje glede ga. Namestnik, ki sicer ne živi v naši občini, ampak na 
njenem obrobju in mora iskati rešilca v Radljah ob Dravi in ne v Mariboru. 
 
Božo KRIVOKAPIČ je postavil vprašanje, kaj se dogaja z igriščem v Bistrici. Turbina ima zanj najemno 
pogodbo do leta 2011. Dobil pa je informacijo, da je to zemljišče razpisano za prodajo. Da je temu 
tako, je potrdil Janko STOJKOVIČ, ki je videl na portalu UE Ruše, da Sklad kmetijskih zemljišč oddaja 
v najem celotno zemljišče (parc.št. 105 k. o. Sp. Selnica), kjer je tudi gozd in igrišče ni posebej 
izločeno. 
 
Darko DOLINŠEK je postavil vprašanje v zvezi s prevozi Veoile. Zanimalo ga je še, kakšna je 
informacija o anketi, ki je bila poslana občanom Selnice ob Dravi in kaj bo vsebina gradu Viltuš. 
 
Na postavljena vprašanja je odgovarjal župan, podžupan g. FRAS in direktorica, in sicer: 

- imenovanje podžupanov je pravica župana, zato sta bila imenovana in bosta tudi ostala 
podžupana, saj korektno opravljata svoje zadolžitve; 

- če so gradiva za točko o stanju med mladimi že pripravljena, ni nobenega problema, da tisti, ki 
jih ima le-te posreduje za točko dnevnega reda; 

- glede podpore domačim podjetnikom so informacije popolnoma nasprotne. Stanje v 
gospodarstvu je po podatkih ruške obrtno-podjetniške zbornice dobro, občinski razpisi so bili 
objavljeni, kar pa se tiče tiskanja časopisa, smo izbrali najugodnejšega ponudnika, ki opravlja 
celovito storitev od oblikovanja, priprave in tiskanja. Kdorkoli želi preveriti zbrane ponudbe, 
lahko to tudi naredi; 

- glede oddaje igrišča v Bistrici bo OU to preverila in poročala na naslednji seji; 
- glede ga. Namestnik se predlaga, da aktivnosti vodi župan občine, katere občanka je omenjena 

gospa, t. j. Občina Podvelka; 
- glede obcestnih stebrov je bilo ugotovljeno, da niso v lasti občine. Ustrezne službe so si jih že 

ogledale in opozorile lastnike; 
- glede prevozov so bili izvedeni razgovori z Veolio. Linija Sv. Duh – Selnica ni rentabilna, zato 

Veolia razmišlja o ukinitvi. Če pa bo občina plačevala izgubo iz tega naslova, pa jo lahko tudi še 
naprej izvajajo. Za možnost povezave med Selnico in Mariborom, kot mestnim prometom, smo 
zaprosili za mnenje MO Maribor, vendar odgovora še ni. Tudi v tem primeru moramo sami kriti 
morebiti nastalo izgubo zaradi premalo prodanih kart. Na Veolio pa smo tudi pisno že 
posredovali predlog-pobudo o dodatni trasi na Gradišču, linija Kapla-Ožbalt(do bivšega mejnega 
prehoda); 

- rezultati ankete so že narejeni in so sestavni del študije trajnostnega razvoja. Ko bomo dobili od 
DEM soglasje za njeno uporabo, jih bomo objavili tudi v Selniških novicah; 

- vsebine v gradu Viltuš bodo zlasti nekomercialne, npr. poročna dvorana, galerija … Več bomo 
izvedeli po razgovoru na Ministrstvu za kulturo, ki bo predvidoma 16. 4. 2008. 
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Ker je bil nezadovoljen z odgovori, je Oto VOGRIN zahteval pisne odgovore, in sicer: 
• pooblastilo podžupanu Urbasu v pismeni obliki, 
• zakaj je bil domači izvajalec (Tiskarna Lithos) izvzet v delih pogajanj in zakaj se ga ni 

zaprosilo za ponudbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 20. 40.uri. 
 
Zapisala: 
Tinca Kmetec, svetovalka 
 

 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 

 


