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

Številka: 032 - 1 / 2006 - 12
Datum: 15. 5. 2008

Z A P I S N I K
12. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 15. maja 2008 ob 18. 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
Oto VOGRIN
Jože BREZNIK
Božidar FLAK
Branko MIUC
Janko STOJKOVIČ
Andrej SANDE
Janez URBAS

SD
DESUS
SDS
LDS
Lista za Kobansko
SDS (od 19.30 ure dalje)
SLS
Neodvisna lista za razvoj Kobanskega
LDS
SDS
NeLi
SDS
SLS
Lista za Kobansko

Odsotni člani občinskega sveta:
Robert RIBIČ

Mladi Selnice

Ostali prisotni:
Jurij LEP – župan, mag. Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Nada HÖLZL –
občinska uprava, Bogdan KAJZER – NO, Simona GRUŠOVNIK - občinska uprava, Jože
MIUČ predstavnik HSE INVEST, Jožef HIBAR – DEM, Rudi VONČINA – EIMV, Alenka
KOVAČIČ – VGB MB d.o.o., Mira VIZOVIŠEK MOTALN – URBIS d.o.o., Dušan OGRIZEK –
LINEAL d.o.o., Mitja ŠTURM – IBE, Igor ČUT – DEM, Vladimir DOLINŠEK – Odbor za
spremljanje izgradnje ČHE, Jurij PUŠNIK - VO Sv. Duh, Dušan POKERŽNIK - VO Sv. Duh.
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 13 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 (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA
JE SKLEP SPREJET.
2. točka
Potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi
Skrajšani zapis 11. redne seje so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
K razpravi se je prijavil Vladimir SABOLEK, ki je zahteval, da se pri točki šest dnevnega reda
popravi zapis imena javne poti Mali – Roj ter pri peti točki četrte alinee se pravilno zapiše
" dokumentacija PGD in PZI za Bistriško grabo."
Po razpravi je na predlog predsedujoče bil soglasno sprejet:
2. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 11. redne seje občinskega
sveta s predlaganima popravkoma.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 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.
K razpravi se je prijavil Andrej SANDE, ki je imel pripombo na zapis sklica za sejo
občinskega sveta in je predlagal, da se zabeleži način in postopek sprejema posamezne
točke dnevnega reda.
Menil je tudi, da točka pet dnevnega reda z vsebino informacije župana, podžupanov in
direktorice OU ni potrebna, saj morajo te informacije biti posredovane že iz naslova narave
dela vsakega posameznika.
Po razpravi je na predlog predsedujoče bil sprejet:
3. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja
2. Potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob
Dravi
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Informacija o stanju projekta izgradnje ČHE Kozjak in daljnovodne povezave ČHE –
RTP Maribor
5. Informacije župana, podžupanov in direktorice OU
6. Dokument identifikacije investicijskega projekta Gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Selnica ob Dravi
7. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007
8. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih službah v Občini Selnica ob
Dravi – skrajšani postopek
2

9. Predlog cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2008
10. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Selnica ob Dravi v svet
zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi
11. Sklep o podelitvi spominskih plaket v letu 2008
12. Sklep o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ
Selnica ob Dravi
13. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na
domu« v Občini Selnica ob Dravi
14. Pooblastilo za prodajo zemljišč na Sv. Duhu na Ostrem vrhu
15. Pobude svetnikov
16. Vprašanja svetnikov
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA
JE SKLEP SPREJET.
4. točka
Informacija o stanju projekta izgradnje ČHE Kozjak in daljnovodne povezave ČHE –
RTP Maribor
Pisnega gradiva svetniki/ce niso prejeli. Uvodni pozdrav je podal župan Jurij LEP, ki je
povabil predstavnike pripravljavcev gradiva, da podajo informacije o stanju projekta izgradnje
ČHE Kozjak.
Uvodno besedo je prevzel Igor ČUT predstavnik DEM, ki je predstavil vse sodelujoče
pripravljavce informacij o stanju projekta ČHE Kozjak.
Mitja ŠTURM - IBE, je predstavil hidroriat projekta črpalne elektrarne na Dravi. Predstavil je
časovni plan, od idejne zasnove, študije lokacij, do idejnega projekta ter do končne
predstavitve tehničnih podatkov za izgradnjo ČHE na Kolarjevem vrhu.
Mira VIZOVIŠEK MOTALN – URBIS d.o.o., je podala postopke priprave državnega
prostorskega načrta za potrebe izdelave projekta izgradnje ČHE Kozjak. Podala je tudi
študije dveh variant za daljnovodne povezave, ki sta bili obravnavani v tem postopku.
Alenka KOVAČIČ – VGB Maribor d.o.o., je podala okoljska poročila. Povedala je, da
omenjen projekt vsebuje več vsebin in sicer od ciljev, kazalcev do metodologije dela.
Natančno je predstavila tudi vse vplivne segmente, ki so zajeti v okoljskem poročilu (ocena
hrupa, vibracije, površinske vode, podzemne vode, izdelava vplivov tal, naravna in krajina
varnost pregrade zgornjega akumulacijskega jezera, elektromagnetna sevanja). Povedala je
tudi, da faze vplivov na okolje, bodo nadgrajevali in še dodatno izdelovali med samim
projektom.
Rudi VOČINA – EIMV je predstavil elektromagnetna polja oziroma sevanja, ki se bodo
pojavila na teh območjih. Istočasno predstavi tudi stopnje zavarovanja ljudi na tem območju,
ter pojasni korake zagotavljanja varnosti. Kot za zaključno misel pove, da so bile ugotovitve
za ta poseg spremljive za okolje.
Dušan OGRIZEK – LINEAL d.o.o. je predstavil vseh sedem možnih dostopov do zgornjega
akumulacijskega bazena na Kolarjevem vrhu. Izpostavila je tudi kritične točke s katerimi so
se srečali med samo izdelavo projekta za dostop (kritična točka pri osnovni šoli Selnica ob
Dravi, med stanovanjskimi hišami, dvosmerne ceste ob Logarjevem potoku).
Predsedujoča je nato povabila vse prisotne svetnike/ce k razpravi.
V razpravi so sodelovali Vlado SABOLEK, ki je vprašal, kam bo odpeljan material od
izgradnje cevovoda, ter kakšen tip daljnovoda bo postavljen na teh lokacijah?
Odgovor na vprašanje s strani investitorja je bil, da se bo za ta material naredila začasna
deponija, nato pa se bo ta material uporabil še kot gradbeni material pri dokončni izgradnji,
ter da se bo na tem območju postavil dvosistemski 400 kilovoltni daljnovod.
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Božidar KRIVOKAPIČ je vprašal, ali je varnost objekta, ki bo zgrajen dovolj varen pred
potresom in ali so daljnovodi, ki bodo tekli skozi Bistrico zadostno varni za okolico? Zanimalo
ga je tudi, ali se dela kakšna študija za zaščito ribogojnega potoka na tem območju? Tudi na
to vprašanje so pripravljavci projekta odgovorili, da je varnost objekta na najvišji ravni in da
se je naredila posebna študija za ta namen, ter tudi za varnost daljnovodov oziroma ljudi ob
njih je stroka upoštevala najstrožje dovoljene parametre. Strokovnjaki so v tem projektu
predvideli tudi regulacijo oziroma pretočnost potoka za zaščito ribjega zarodka. V tem delu
projekta je vključena tudi ribiška družina.
Branko MIUC je vprašal, koliko m3 bo vgrajenega betona, ter kakšna razdalja je predvidena
za izgradnjo daljnovodov? Imel je tudi pobudo, da bi pri izgradnji daljnovodov čim bolj
upoštevali vizualni izgled le teh. Pri tem projektu je izpostavil tudi moteč element, ki se bo
pojavil in to je transportna cesta v fazi izgradnje in s tem povezane težave. Vprašal je tudi ali
je bilo upoštevano dejstvo, da je na selniški Dobravi nahajališče pitne vode?.
V odgovoru je bilo povedano da bo vgrajenega med 70.000 - 100.000 m3 betona, ter da je
približna dolžina 23 km daljnovodov. Vizualni izgled daljnovodov ter transportna cesta bosta
oziroma sta prikazana v okoljskem poročilu. Vprašal je tudi, ali je možno, da se predstavijo
tudi druge variante dostopa do akumulacijskega jezera ter v kakšnem stanju lahko
pričakujemo da bo cesta po končanih gradbenih delih? Menil je tudi, da bi bilo dobro da bi
razmišljali, da bi po končanem delu pri osnovni šoli napravili dodatna parkirna mesta, ki jih
tudi kronično primanjkuje in s tem koristno preuredili začasno dovozno cesto v parkirišča.
Pripravljavci gradiva so pojasnili, da bodo vse študije dostavili še naknadno.
Andrej SANDE je predlagal, da naj se investitor čim bolj prilagodi občanom in njihovim
željam, ter vprašal čigava last bo izgrajena cesta, ki bo vodila do akumulacijskega jezera?
Menil je tudi, da bi morala občina pred tem uskladiti prostorski plan, šele nato pa bi lahko
država pristopila k temu projektu.
Oto VOGRIN je imel pripombo na način predstave tega projekta in istočasno predlaga, da bi
bil celosti projekt predstavljen tudi občanom, saj je mnenja, da je takšen način temeljna
podlaga za razpravo. Predlaga, da bi vse svetniške skupine dobile ta material v elektronski
obliki, tako bi se lahko tudi lažje odločili za najbolj optimalno rešitev izgradnje cest, predvsem
pri osnovni šoli.
Darko DOLINŠEK je vprašal, ali so res optimalno najboljše izbrane variante glede na vpliv
kvalitete bivanja ljudi ob teh trasah? Meni, da bi bilo potrebno tudi upoštevati, da bo ta
projekt čim manj obremenjujoč za naše občane, čeprav je ciljno naravnan v pridobitev tudi
razvojnih možnosti.
Zdravko DOLINŠEK je imel pripombo glede na predstavljeno in za investitorja spremljivo
varianto, češ da ne upošteva ceste, ki bi lahko povezovala istočasno tudi kraj Sv. Duh na
Ostrem vrhu.
Milan FRAS je vprašal, ali se ve koliko odškodnin za oškodovance zoper neugoden vpliv na
okolje bo deležnih v tem projektu?
Vladimir SABOLEK je vprašal, ali se ve kdaj bo pričetek gradnje ter zakaj je v predstavitvi
tega projekta spremenjeno ime projekta? Investitor je odgovoril, da bo predviden pričetek del
v letu 2009 in končan predvidoma leta 2013, ime projekta je pa uradni naslov s strani države.
Vladimir DOLINŠEK je v razpravi postavil vprašanje, kako bi občinski svet skupaj z
odgovornim odborom zagotovil kvalitetno javno razpravo. Predlagal je, da bi strokovni
sodelavec vsakodnevno bil na razpolago občanom, za njihova vprašanja.
Predstavnik DEM je v odgovoru povedal, da bo v informacijski pisani knjiga pripomb za vse
občane, zato se lahko vanj vpišejo pripombe, katere bodo nato poskušali akceptirati.
Zagotovil pa je tudi, da bo za vprašanja vedno na voljo g. Mravljak iz DEM.
V razpravi je sodeloval tudi Janko STOJKOVIČ, ki je investitorjem dal pobudo, da bi v okviru
tega projekta povabili vse svetnike in strokovni odbor za spremljanje izgradnje ČHE na
strokovni ogled takšne že izgrajene ČHE v tujini. Predlagal je tudi, da bi investitor pripravil za
informiranje občanov preproste zloženke s konkretnimi podatki.
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Gospod Igor ČUT se je po končani razpravi zahvalil za vse pripombe, predsedujoča pa je
nato predlagala ob 21.05 uri odmor.
Po odmoru je predsedujoča zaradi časovne stiske in zaradi zakonskih obvez predlagala
svetnikom in svetnici spremembo dnevnega reda, in sicer, da se na dnevni red uvrsti le 8.,
10., in 11. točka dnevnega reda.
Na predlog predsedujoče je bil soglasno sprejet
4. SKLEP:
Občinski svet sprejme spremembo dnevnega reda 12. seje občinskega sveta tako, da
se na dnevni red uvrstijo samo predhodno predlagana 8., 10. in 11 točka dnevnega
reda.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA
JE SKLEP SPREJET.
8. točka
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
V uvodu je mag. Karin JURŠE povedala razloge za spremembo Odloka o lokalnih
gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi. Izpostavila je dejstvo, da je začel veljati novi
Zakon o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil tudi povod za spremembo odloka.
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, katere je podal predsednik Darko DOLINŠEK.
Povedal je, da je komisija obravnavala to točko, se seznanila z gradivom in predlagajo, da se
predlagan sklep sprejme.
Stališče Odbora za gospodarstvo je podal predsednik Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, da
so s točko seznanjeni in predlagajo Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi, da sprejme
omenjen odlok po skrajšanem postopku.
V razpravi sta sodelovala Andrej SANDE, ki je vprašal zakaj se spreminjajo ti členi odloka?
Branko MIUC je vprašal ali lahko podelimo koncesijo tudi drugemu podjetju, čeprav nismo mi
kot občina solastniki .
Mag. Karin JURŠE je odgovorila, da je bilo od leta 1999 več zakonskih sprememb. V 6.
členu, ki ga spreminjamo, moramo zagotoviti možnost za neposredno izvajanje javne
gospodarske službe javnemu podjetju, saj zakon to natančno definira. Torej gospodarske
službe se lahko izvajajo neposredno, lahko preko režijskega obrata ali javno gospodarskega
zavoda, na drug možen način pa s koncesijo preko javnega razpisa v tem primeru pa
govorimo o javno zasebnem partnerstvu.
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep:
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o lokalnih
gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA
JE SKLEP SPREJET.
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10. točka
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Selnica ob Dravi v svet
zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Andrej SANDE predsednik KVIAZ-a, je posredoval imena kandidatov, ki so bili posredovani s
strani strank in list ter nato še podal predlog komisije
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Oto VOGRIN, ki je najprej vprašal kje in zakaj se je
predlog, ki je bil poslan prvič s strani koalicije izgubil oziroma zakaj ga občinska uprava sploh
ni prejela?
Mag. Karin JURŠE je odgovorila, da tudi če se je izgubil na občinski upravi, je bil s strani
KVIAZA obravnavan oziroma akceptiran njihov predlog.
Oto VOGRIN je v repliki povedal, da glede na odgovor direktorice posledično predlaga kratki
odmor, ki ga bodo izkoristili za sestanek koalicije.
Sledil je odmor ob 21.40 uri .
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep:
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o imenovanju predstavnikov
ustanoviteljice Občine Selnica ob Dravi v svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi.
Oto VOGRIN je pred glasovanjem v obrazložitev svojega glasu povedal, da se ne strinja s
predlaganimi kandidati ter da istočasno zaradi nesoglasja tudi izstopa iz koalicije.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 1 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA
JE SKLEP SPREJET.
11. točka
Sklep o podelitvi spominskih plaket v letu 2008
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
Predsednica Komisije za priznanja in nagrade dr. Vlasta KRMELJ je podala uvodno
obrazložitev in postopek javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi.
Posredovala je prispele predloge, katere je komisija natančno preučila ob upoštevanju
kriterijev.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep:
7. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o podelitvi spominskih plaket za
leto 2008:
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA
JE SKLEP SPREJET.
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Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

Zapisala:
Zdenka Koper, poslovna sekretarka

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