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Z A P I S N I K
nadaljevanja 13. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila v petek, 20.
junija 2008, ob 19.30 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
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Odsotni člani občinskega sveta:
Robert RIBIČ
Andrej SANDE
Janez URBAS

Mladi Selnice
SLS
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Ostali prisotni:
Jurij LEP – župan, mag. Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Simona GRUŠOVNIK –
občinska uprava, Bogdan KAJZER – NO, Nada HÖLZL – občinska uprava.
Nadaljevanje seje je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta KRMELJ. Ugotovila je, da je na seji
prisotnih 12 članov občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.
14. točka
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 – hitri
postopek
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 – hitri
postopek je obrazložila direktorica Občinske uprave mag. Karin Jurše.

Janko STOJKOVIČ je podal stališče Odbora za gospodarstvo. Povedal je, da so na odboru
razpravljali o gramoznici, cestah in ostalih postavk proračuna. Odbor je predlagal županu, da
v zvezi s kanalizacijskimi cevmi pri cesti Fala-Mali-Roj vloži amandma na seji občinskega
sveta pri obravnavi te točke. Povedal je, da se je odbor seznanil z Odlokom o spremembi
Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 – hitri postopek in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme.
Oto VOGRIN je podal stališče Odbora za negospodarstvo, ki je sprejel sklep, da se je
seznanil z Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008
– hitri postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Za Statutarno pravna komisija je Darko DOLINŠEK prav tako podal stališče, da se odlok
sprejme.
V razpravi je Branko MIUC povedal, da je gradivo vzorno pripravljeno. V zvezi z vlečnico na
Sv. Duhu na Ostrem Vrhu je pojasnil, da ŠD Turbina ni več upravljavec te vlečnice, vendar
morajo sanirati napravo. Povedal je še, da so v fazi pridobivanja predračunov in da ni
prepričan, da bodo planirana sredstva v zdajšnjem rebalansu zadostovala. Ota VOGRINA je
motilo, da še niso urejeni kletni prostori in prostori bivše pošte v občini, izgrajena
večnamenska dvorana in stanovanja. Povedal je, da upa na to, da bodo investicijska
vlaganja v vlečnico Sv. Duh na Ostrem Vrhu upravičena. Po njegovem mnenju bi bilo
smiselno pripraviti predračune in hkrati obvestiti pravočasno občinsko upravo in odbor za
negospodarstvo.
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je pojasnila, da z rebalansom omogočimo
realno izpeljavo proračunskih sredstev. Predvideva se še en rebalans v jeseni, predvsem
zato, ker se bo odprl en oddelek vrtca. V zvezi z investicijami v objekte je povedala, da se
bodo za realizacijo morala pridobiti sredstva iz zunanjih virov, saj proračunska ne
zadostujejo. Direktorica je prisotne seznanila, da je občina že pridobila eno stanovanje za
reševanje stanovanjskih problemov. V prihodnje si bo občina prizadevala pridobiti še več
stanovanj, saj je povpraševanje veliko. V zvezi s projektom tranzitni vodovod Selnica –
Jelovec je povedala, da bomo prejeli sredstva SVRL.
Po razpravi se je sprejel naslednji
1. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o
proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 – hitri postopek s predlaganim
amandmajem ter se uskladi z načrtom programov.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA
JE SKLEP SPREJET.
15. točka
(Pobude)
Zdravko DOLINŠEK je dal pobudo, da se pri stanovanjski hiši Kenda do Kmetijske zadruge
Selnica ob Dravi uvede dopustna vožnja 60 km/uro.
Vladimir SABOLEK je pozval občane, da se udeležijo posvetovalnega referenduma.
Branko MIUC je predlagal, da se v prihodnje Občinski svet obvesti o nameri imenovanja
direktorjev javnih zavodov.
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Darko DOLINŠEK je predlagal, da naj Občinska uprava in župan pripravijo jasno strategijo
razvoja kraja, ki bo v pomoč tudi občinskim svetnikom pri odločanju. Mnenja je bil, da
rebalansu primanjkuje iniciative.
Božidar KRIVOKAPIČ je izpostavil problematiko zavijanja na Ruško cesto. V zvezi s tem je
dal pobudo, da se spremeni hitrost vožnje.
Župan občine Jurij LEP je pojasnil, da je bil na temo hitrosti na cesti GI-1 izveden sestanek
na občini, ki so se ga udeležili predstavniki DRSC. Predstavniki Direkcije za ceste so na
sestanku pojasnili, da velja splošna omejitev hitrosti 50 km/uro in 90 km/uro, kar pomeni, da
omejitev 60 km/uro in 70 km/uro ni več.
Sledila so vprašanja svetnikov.
Vladimir SABOLEK je vprašal, kdaj bo vzpostavljena cesta od Gasilske ulice do vrtca v
Selnici ob Dravi. Nadalje je vprašal, kdaj se bo izravnal cestni drog pri župnišču. Zanimalo ga
je, kaj se dogaja z udarnimi jamami pri Petrolu. Predlagal je, da se bankine na cesti v Gerečji
vasi čimprej popravijo.
Zdravko DOLINŠEK je vprašal, zakaj se zadeve v zvezi s telekomunikacijo nikamor ne
premaknejo. Meni, da bi bilo potrebno zahtevati odgovor od generalnega pravobranilca.
Seja je bila končana ob 21.15 uri.
Zapisala:
Nada Hölzl, prav.

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