
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
 
 
Številka: 032 - 1 / 2006 - 13 
Datum: 19. 6. 2008 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
13. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 19. junija 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  SD  
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Milan FRAS   SDS 
Božidar KRIVOKAPIČ LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Andreja ROBIČ  SDS  
Vladimir SABOLEK  SLS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Jože BREZNIK  LDS 
Božidar FLAK   SDS  
Branko MIUC   NeLi (od 18.17ure) 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
Andrej SANDE  SLS (do 20.40 ure) 
Janez URBAS   Lista za Kobansko 
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice (opravičeno) 
 
Ostali prisotni:  
Jurij LEP – župan, mag. Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Nada HÖLZL – 
občinska uprava, Bogdan KAJZER – NO, Simona GRUŠOVNIK – občinska uprava, Klara 
KRAJČIČ – PLINARNA MARIBOR d.d., Branko KOSI – SNAGA JP d.o.o. 
 
 

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. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

2. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 12. redne seje občinskega sveta občine Selnica ob Dravi 
 
Skrajšani zapis 12. redne seje so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. K razpravi se je 
prijavil Vladimir SABOLEK, ki je zahteval, da se pri točki štiri dnevnega reda popravi napačen 
zapis, in sicer se pravilno glasi "400 kilovoltni daljnovod". 
 
Po razpravi je na predlog predsedujoče bil soglasno sprejet: 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 12. redne seje občinskega 
sveta s predlaganim popravkom. 
 
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 menil, da bi bilo smiselno razširiti dnevni red s 
točko, ki je predlagana za sejo občinske sveta 20. 6. 2008, saj meni, da sklic jutrišnje seje ni 
v skladu s 23. členom Poslovnika občinskega sveta. Povedal je tudi, da je točka, ki bo 
obravnavala stališča in pripombe iz javne obravnave osnutka državnega prostorskega načrta 
ČHE Kozjak in daljnovodske povezave primerna le za razpravo, ne pa za zavzemanje 
sklepov občinskega sveta. Povedal je, da je že na prejšnji seji imel pomisleke glede 
upravičenosti uvrstitve točke dnevnega reda "informacije župana". Na sami seji mu je bilo 
tudi odgovorjeno, da bo Statutarno pravna komisija obravnavala to pripombo. Tudi Oto 
VOGRIN in Zdravko DOLINŠEK sta bila istega mnenja ter predlagala, da se predlagana 
točka uvrsti na petnajsto točko dnevnega reda, ostale pa se smiselno preštevilčijo. 
 
Predsedujoča je podala predlog g. SANDEJA na glasovanje 
 
3. SKLEP  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev o dodatni uvrstitvi točke 
dnevnega reda z vsebino"Obravnava stališč in pripomb iz javne obravnave osnutka 
državnega prostorskega načrta ČHE Kozjak in daljnovodske povezave." 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (1 ZA, 13 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
SKLEP NI SPREJET. 
 
Župan Jurij LEP je predlagal, da se zaradi časovne stiske na dnevni red uvrsti točka z 
vsebino "odločitev občinskega sveta o imenu pokrajin" ter se uvrsti na 15. točko dnevnega 
reda, ostale pa se smiselno preštevilčijo. 
 
Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa: 
 
 
 



 
3 

4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red s predlagano dodatno točko 
dnevnega reda: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Potrditev skrajšanega zapisa 12. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob 

Dravi 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Informacije župana, podžupanov in direktorice OU  
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta Gradnje odprtega 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Selnica ob Dravi 
6. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 
7. Predlog cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2008 
8. Sklep o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ 

Selnica ob Dravi 
9. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na 

domu« v Občini Selnica ob Dravi 
10. Pooblastilo za prodajo zemljišč na Sv. Duhu na Ostrem vrhu 
11. Pristop Občine Selnice ob Dravi k lokalni akcijski skupini 
12. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2008 – 

hitri postopek 
13. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 

geografsko območje Občine Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Občine Miklavž 
na Dravskem polju, Občine Rače-Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, 
Občine Starše in Občine Šentilj 

14. Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju 
Občine Selnica ob Dravi 

15. Opredelitev o imenu pokrajine 
16. Pobude svetnikov 
17. Vprašanja svetnikov 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 1 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

4. točka 
Informacije župana, podžupanov in direktorice OU 

 
Pisnega gradiva svetniki/ce niso prejeli.  
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 

- izvajajo se gradbena dela na cestah in pločnikih ter aktivno tečejo dogovori in 
usklajevanja za dokončno podobo pri pokopališču, 

- aktivnosti za izgradnjo trgovskega podjetja TUŠ se nadaljujejo, 
- pričela so se dela za več stanovanjsko stavbo, 
- tečejo aktivnosti na cesti proti Gosaku, proti Vertniku ter na cesti Fala – Mali - Roj. 
- sodeloval je na sestanku sveta županov, kjer je tekel govor o Selniški dobravi, ter za 

ta namen tudi naročena projektna dokumentacija. 
Podžupan Janez URBAS je podal sledeče informacije: 

- udeležil se je sestanka Skupnosti občin Slovenije v Ptuju, kjer je bilo dogovorjeno, da 
se bodo sredstva EU razdeljevala po novem ključu, kajti ne bo potreben sofinancerski 
delež v višini 20%, ampak bodo ta sredstva v celoti financirana, 

- tečejo dogovori za skupno dobavo električne energije za vse članice SOS-a, 
- tečejo pripravljalne aktivnosti za enotne cene vseh zbirnih centrov, 
- sodeloval je na sestanku z lastniki zemljišč za potrebe vodovoda v Bistrici in na Sv. 

Duhu na Ostrem vrhu. 
Podžupan Milan FRAS je podal naslednje informacije: 
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- sodeluje v projektu širokopasovnega omrežja, 
- tečejo končni dogovori s investitorji za grad Viltuš, v razmerju 85% ministrstvo in 15% 

investitor 
- udeležil se je sestanka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadev, kjer so tekli 

pogovori o problematiki domskega varstva, 
- v teku so dogovori za izgradnjo doma starostnikov. 

 
 

5. točka 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Gradnje odprtega širokopasovnega 

omrežja elektronskih komunikacij v Občini Selnica ob Dravi 
 

Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic 12. seje . 
 
V uvodu je mag. Karin JURŠE povedala razloge za gradnjo odprtega širokopasovnega 
omrežja. Za cilj gradnje omenjenega omrežja v občini je izpostavila predvsem povezavo 
vseh naselij v občini in s tem dostop pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in 
ponudnikom storitev. Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko 
STOJKOVIČ. Povedal je, da je odbor obravnaval to točko, se seznanil z gradivom in skupaj s 
predlaganimi pripombami predlagal, da se dokument sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, ki jo je pričel Andrej SANDE in vprašal, na kakšen način bo 
investitor pokrival vse nastale stroške. Karin JURŠE je povedala, da bodo stroški kriti iz 
sredstev razpisa. Darko DOLINŠEK je izpostavil predvsem problematiko izbrane tehnologije 
na področju belih lis in s tem povezano nerealno kalkuliranje stroškov in cen. Kljub temu bo 
dokument podprl. Karin JURŠE je odgovorila, da tehnologija projekta še ni opredeljena, 
razjasnilo se bo, ko se fizično pristopi k izvedbi projekta. V razpravi je sodeloval tudi Milan 
FRAS ter Oto VOGRIN, ki ga je zanimalo, kje dobiti dvajset odstotna lastna sredstva za ta 
vlaganja. Tudi na to izpostavljeno vprašanje je odgovorila Karin JURŠE, ki je povedala, da je 
izvedba projekta odvisna od uspeha na razpisu, kjer pa zaradi nekomercialnosti pokrivanja 
belih lis kandidiramo na 100% pokritje stroškov investicije. Na koncu je Vlasta KRMELJ 
dodala, da je pri tem projektu treba upoštevati tudi vpliv na turistično-podjetniško-kulturni 
razvoj teh območij. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
5. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Načrt razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Selnica ob Dravi in 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Gradnja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

6. točka 
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic 12. seje. 
 
V uvodu je Simona GRUŠOVNIK podala finančno strukturo zaključnega računa za leto 2007. 
Izpostavila je dosežene prihodke in odhodke ter skupno realizacijo prihodkov in odhodkov. 
Poudarila da je, da je za tekoče proračunsko obdobje najbolj pomembno nadaljevanje dela 
na dolgoročnem strateškem razvojnem programu. Sledila so stališča Odbora za 
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gospodarstvo, ki jih je podal Janko STOJKOVIČ. Povedal je, da so točko obravnavali na seji 
odbora ter predlagali občinskemu svetu predlagan sklep v potrditev. Svoja stališča je podal 
tudi Oto VOGRIN, predsednik odbora za negospodarstvo, ki je povedal, da je odbor o tej 
točki razpravljal in da so na postavljena vprašanja dobili odgovore na sami seji, zato so člani 
odbora predlagali sprejem predlaganega sklepa. Darko DOLINŠEK, predsednik Statutarno 
pravne komisije je povedal, da so to točko obravnavali, se seznanili z gradivom in predlagali, 
da se predlagan sklep sprejme. 
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Andrej SANDE, ki je imel pomisleke glede izdelave 
doprsnega kipa na Sv. Duhu (Hečimovića), Vladimir SABOLEK je vprašal, zakaj se še niso 
zamenjala okna v spodnjih prostorih občinske stavbe, Ota VOGRINA je zanimalo, kaj je z 
ureditvijo kletnih prostorov in tekočim vzdrževanjem občinske zgradbe, kaj je z ureditvijo 
centra Selnice, SPV-ju je predlagal preučitev prometne situacije v Selnici, neutemeljen pa 
sem mu zdi tudi delež porabe občinske uprava, župana, podžupanov, občinskega sveta, 
odborov ter NO v proračunu. Na izpostavljena vprašanja sta odgovorila župan in Simona 
GRUŠOVNIK, ki sta povedala, da so okna že kupljena in bodo zamenjana v letošnjem letu, 
kletni prostori in konferenčna soba se bodo pričeli urejati v jesenskem delu leta, ga. 
GRUŠOVNIK je tudi obrazložila sestavo porabe, o kateri je diskutiral g. VOGRIN. Karin 
JURŠE je povedala, da je novi kip N. Hečimovića naredil isti umetnik kot prvotnega, pri 
čemer ji je pritrdil tudi g. VOGRIN. Vlasta KRMELJ je povedala, da jo moti podatek odprtih 
postavk na kontu najemnine za telovadnice in predlaga, da bi ta namenjena sredstva 
direktno nakazali društvom. Oto VOGRIN je povedal, da društva dobijo sredstva za ta 
namen, direktorica UO pa je dodatno pojasnila, da gre za odprte postavke iz lanskega leta, 
ko financiranje društev še ni bilo urejeno tako kot je sedaj. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
6. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o zaključnem računu Občine 
Selnica ob Dravi za leto 2007. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 

 
 

7. točka 
Predlog cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2008 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic 12. seje. 
 
Predstavnik podjetja Snaga JP d.o.o., Branko KOSI je podal uvodno obrazložitev o predlogu 
cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2008. Povedal je, da je bil v letošnjem letu 
izbran novi pogodbeni partner za zagotavljanje cenovno ugodnejšo obdelavo in 
odstranjevanje preostankov odpadkov, kot je odvoz vseh odpadkov v Celje, zato so v ta 
namen pripravili tudi stroškovnik. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko STOJKOVIČ. Povedal je, 
da so točko obravnavali na prejšnji seji odbora ter izpostavili predvsem ugotovitve, da so 
cene storitev v primerjavi z ostalimi občinami zelo različne, zato so predlagali, da 
pripravljavci gradiva pripravijo primerjavo po lastnih cenah z drugimi občinami za katere 
opravljajo koncesijo oziroma storitev. Pričakujejo tudi natančnejšo razčlenitev stroškov za 
delo zbirnega centra, motila jih je tudi sama cena logistike odvoza odpadkov, ki se prav tako 
razlikuje od ostalih občin. Med nejasnosti je izpostavil tudi obračunavanje republiške takse. K 
razpravi se je prijavil Božidar KRIVOKAPIČ, ki je soglašal s predlogi Odbora za 
gospodarstvo in izpostavil predvsem razlike v višini cen napram drugim občinam. Andrej 
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SANDE je povedal, da ne soglaša s povišanjem, saj s tem povišanjem ne pridobimo na 
kvaliteti storitev. Opozoril je pripravljavce gradiva, da bi morali več pozornosti nameniti tudi 
obveščanju ljudi, v smislu razvrščanja odpadkov. Branko MIUC je povedal, da je zanj 
spremenljiv dvig cene le do višine inflacije. Vprašal je tudi, ali obstaja podatek, koliko 
občanov ima posode za odpadke. Darko DOLINŠEK je povedal, da ne soglaša s povišanjem 
cen saj so netransparentni in sprašuje, zakaj obremeniti občane, saj na podlagi izračunov 
ugotavlja, da bi morali storitve celo poceniti. Menil je, da ni opravičljive obrazložitve za 
povišanje cen, saj tudi dejanski stroški niso prepričljivo predstavljeni. Branko KOSI je v 
odgovoru povedal, da je računsko sodišče v pregledu njihovih poslovnih knjig potrdilo 
pravilnost obračunavanja republiške takse, kajti to je strošek občana, nakazuje pa se 
direktno v proračun občine. Glede zbirnih centrov je povedal, da je to plod dogovorov 
prejšnjih županov in s tem povezana delitev in cena storitev. Za ostale postavke cene pa je 
povedal, da so zgodovinsko pogojene in ne trenutno ne zna utemeljiti, zakaj je prišlo do 
razlik med cenami občin, ki izhajajo iz iste koncesijske pogodbe z Občino Ruše.  
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
7. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme predlog cen ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2008. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (0 ZA, 13 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
SKLEP NI SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o drugem predlaganem sklepu 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi pooblašča župana, da podpiše pogodbo o 
izvajanju gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki za leto 2008 s Snago JP 
d.o.o. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je ob 2030 uri predlagala odmor. 
 
 

8. točka 
Sklep o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ 

Selnica ob Dravi 
 
V uvodu je Nada HÖLZL podala razloge za določitev ekonomske cene v javnem vzgojno-
izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi. Povedala je, da je predlagana korekcija 
sedanjih cen programov vrtcev potrebna zaradi uskladitve cen po predpisanih elementih za 
oblikovanje cen, ki pa je praviloma vsaj enkrat letno. Izpostavila je elemente za oblikovanje 
cen programov (stroški dela, stroški materiala in stroški živil za otroke), ter obrazložila 
strukturo predlagane ekonomske cene. 
 
Sledila so stališča Odbora za negospodarstvo, ki jih je podal Oto VOGRIN. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to točko, se seznanil z gradivom in predlagajo, da se predlagan sklep 
sprejme. V razpravi je sodeloval Darko DOLINŠEK, ki je povedal, da soglaša s predlagano 
določitvijo ekonomske cene, zmotilo ga je le določilo v šestem in sedmem členu sklepa, saj 
je mnenja, da je rezervacija za otroka za čas odsotnosti v poletnih počitnicah 30 odstotkov 
previsok. Predlagal je deset oziroma petnajst odstotno rezervacijo. Tudi Branko MIUC je 
soglašal s znižanjem predlagane rezervacije za otroke. Oto VOGRIN je bil menja, da je 
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povišanje upravičeno, predlagal je le, da bi morali razmisliti o pravičnem razmerju plačila 
prispevka med občino in starši. V obrazložitev je povedal, da v strošek rezervacije ni mišljena 
samo hrana otroka, ampak so zajeti tudi drugi nastali stroški. V razpravo se je vključila tudi 
ravnateljica OŠ Selnica ob Dravi Jožica OZMEC, ki je povedala, da je cena vrtca enaka že 
od meseca decembra 2005, zato je potreben predlagan 4,35 odstoten dvig cen. Odgovore 
na zastavljena vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi, je podala Nada HÖLZL. Povedala 
je, da je 30 odstotna rezervacija praksa že iz predhodnih let, in da se je poslužuje večina 
občin. Povedala je tudi, da je na področju sofinanciranja plačila stroškov nekaj sprememb, 
saj za starše, ki imajo v vrtcu dva otroka ali več, občine sofinancirajo za najstarejšega otroka, 
za naslednje mlajše otroke plačilo vrtca sofinancira država. Karin JURŠE je povedala, da z 
znižanjem rezervacij pomeni tudi posledično zmanjšanje sredstev v proračunu. Darko 
DOLINŠEK je bil mnenja, da proračun ne sme biti le ekonomsko naravnan in da bi z 
znižanjem občanom olajšali življenje, s tem pa bi pokazali tudi socialno naravnanost 
proračuna. Predlagal je, da se preuči kaj doprinese trideset odstotna rezervacija. Tudi 
Zdravko DOLINŠEK je soglašal z znižanjem rezervacij. 
 
Predsedujoča je podala na glasovanje predlagan sklep: 
 
9. SKLEP 
Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi preuči točko šest in sedem Sklepa o 
določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob 
Dravi do naslednje seje občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 6 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
SKLEP NI SPREJET, 
 
zato je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep: 
 
10. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o določitvi ekonomske cene v 
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

9. točka 
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na 

domu« v Občini Selnica ob Dravi 
 
 

Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic 12. seje. 
 
V uvodu je Nada HÖLZL podala razloge za povišanje cene. Izpostavila je povečanje 
izhodiščne plače in sorazmerno povečanje davkov in prispevkov skladno s planskimi 
izhodišči, povečanje nekaterih stroškov dela ter redno zaposlitev delavca. Predstavila je 
način oblikovanja cen, ter primerjalno predstavila podatke o ceni storitev v sosednjih 
občinah. Sledila so stališča Odbora za negospodarstvo, ki jih je podal Oto VOGRIN. Povedal 
je, da je odbor obravnaval to točko, se seznanil z gradivom in predlaga, da se predlagan 
sklep sprejme. Razprave k tej točki ni bilo, zato je predsedujoča podala na glasovanje 
naslednji sklep: 
 
11. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o soglasju k uskladitvi cene 
socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Občini Selnica ob Dravi. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je predlagala, da zaradi zunanjih gostov, ki so razlagalci trinajste točke, to 
točko prioritetno obravnavajo, zato je sledila, 
 
 

13. točka 
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 

geografsko območje Občine Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Občine Miklavž na 
Dravskem polju, Občine Rače-Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine 

Starše in Občine Šentilj 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je predstavnica Plinarne Maribor d.d. Klara KRAJČIČ podala splošne pogoje za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja. Povedala je, da je vzrok za 
spremembo splošnih pogojev zahtevala sprememba zakonodaje na področju energetike, kar 
pomeni, da se s tem aktom nadomešča zastarela ureditev uporabe omrežja. Sledila so 
stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko STOJKOVIČ. Povedal je, da je odbor 
obravnaval to točko, se seznanil z gradivom in predlaga, da se predlagan sklep sprejme. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
12. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša z vsebino Splošnih pogojev za dobavo 
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine 
Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine 
Rače-Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

10. točka 
Pooblastilo za prodajo zemljišč na Sv. Duhu na Ostrem vrhu 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic 12. seje. 
 
V uvodu je Karin JURŠE podala informacijo o lokaciji stavbnega zemljišča, ki je predmet za 
prodajo. V naravi je to bivša stražnica s stavbnim in funkcionalnim zemljiščem ter z dvema 
igriščema na Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Omenjena lokacija je v delni lasti občine in 
Ministrstva za obrambo. Le-to je občini predlagalo, da s pristopi k skupni prodaji stavbe in 
zemljišč, zato so izvedli tudi uradno cenitev celotne lokacije. Predlog ministrstva je, da 
občina pristopi k skupni prodaji in pooblasti ministrstvo za njeno izvedbo. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko STOJKOVIČ. Povedal je, 
da je odbor obravnaval to točko, se seznanil z gradivom ter na koncu zavzeli sklep, da ne 
podpirajo skupne prodaje občinskega premoženja. V razpravi so sodelovali: Oto VOGRIN, ki 
je bil mnenja, da je igrišče na Sv. Duhu pomembno za vse krajane posebej pa za tamkajšnje 
mladince, zato se ni strinjal s prodajo nepremičnine; Branko MIUC je povedal, da se je 
potrebno usmeriti na razvojni plan tega območja, zato tudi sam ni za omenjeno odprodajo. 
Povedal je, da njegova lista že v prejšnjem mandatu opozarjala občinsko upravo, da pristopi 
k aktivnemu delovanju glede pridobitve objekta vojašnice na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu v 
brezplačno uporabo, kajti na podlagi njegove razprave se je nato tudi izoblikoval sklep. Milan 
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FRAS je podal nekaj dejstev o bivši stražnici in poudaril, da je potrebno argumentirati 
natančne vzroke za potrebo in prodajo teh zemljišč. Oto VOGRIN je obrazložil svoj glas proti 
prodaji zemljišča in podprl g. MIUCA, saj je bil mnenja, da je potrebno pripraviti smernice in 
vsebinske razgovore za razvoj tega območja. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
13. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša, da se odprodajo zemljišča na parc. št. 
40/4, 40/8 (obe k.o. Sp. Vurmat), 759,6 in 761,2 (obe k.o. Gradišče) v skupni izmeri 
2.470 m2 skupaj z zemljišči in stražnico na Sv. Duhu, ki so last Ministrstva za obrambo, 
in pooblašča Ministrstvo za obrambo, da vodi in izpelje skupne postopke prodaje. 
Načrt prodaje občinskega premoženja se bo uskladil z rebalansom proračuna za leto 
2008. 
 

Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (0 ZA, 13 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
SKLEP NI SPREJET. 
 
Med samo razpravo se je izoblikoval še dodaten sklep, zato je predsedujoča dala na 
glasovanje naslednji sklep: 
 
14. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da občinska uprava v 
najkrajšem možnem času pripravi razpravo o vsebini ter pripravi razvojnih programov 
za objekt na Sv. Duhu. Istočasno pa se naj opravijo razgovori z resornim ministrstvom 
za pridobitev oziroma brezplačen prevzem objekta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

11. točka 
Pristop Občine Selnice ob Dravi k lokalni akcijski skupini 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Karin JURŠE podala informacijo, da je namen projekta LAS izboljšanje razvojnih 
možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. 
Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti in predvsem razvijanje 
endogenega razvoja podeželskega prebivalstva ter razvojnega partnerstva. Pobudnica 
ustanovitve LAS je Občina Selnica ob Dravi, ki bo skupaj z zainteresiranimi člani podpisala 
konzorcijsko pogodbo. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko STOJKOVIČ. Povedal je, 
da je odbor obravnaval to točko, se seznanil z gradivom ter na koncu zavzel sklep, da 
podpira ustanovitev LAS, pristop občine k LAS in predlaga občinskemu svetu, da se sprejme 
predlagan sklep. 
 
V razpravi so sodelovali Oto VOGRIN, ki je podprl omenjen projekt, saj je bil mnenja, da je 
potrebno naše podeželje čim bolj razvijati. Vprašal je, ali ima lokalna skupnost zagotovljena 
finančna sredstva za ustanovitev LAS ter pripravljen finančni načrt. Direktorica OU je v 
odgovoru povedala, da je zagotovljeno članstvo v LAS, da je potrditev LAS odvisna od 
uspeha na razpisu in da bo sama občinska uprava opravljala velik del administrativnih nalog, 
s tem pa prihranila veliko finančnih sredstev. 
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Predsedujoča je končala razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
15. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša, da Občina Selnica ob Dravi kot 
ustanovna članica pristopi k lokalni akcijski skupini (LAS) in pooblašča župana 
občine, da izpelje vse za to potrebne aktivnosti. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je na pobudo svetnikov predlagala, da se točka 12. dnevnega reda zaradi 
časovne stiske prestavi na konec dnevnega reda, zato se je nadaljevala naslednja točka 
dnevnega reda oziroma, 
 
 

14. točka 
Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Občine 

Selnica ob Dravi 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Nada HÖLZL podala razloge za določitev največjega števila otrok v vrtcih na 
območju Občine Selnica ob Dravi.  
 
Sledila so stališča Odbora za negospodarstvo, ki jih je podal Oto VOGRIN. Povedal je, da je 
odbor obravnaval to točko, se seznanil z gradivom in predlaga, da se predlagan sklep 
sprejme.  
V razpravi so sodelovali Branko MIUC, ki je vprašal, ali zakon dopušča predlagano večje 
število otrok. Odgovoril mu je Oto VOGRIN, ki je povedal, da zakon v 17. členu dopušča 
večje število otrok. Darko DOLINŠEK je imel pomisleke, ali morda ne bo z večjim številom 
otrok v oddelkih tudi manjša kvaliteta storitve. Bil je mnenja, da se s tem izkazuje le 
naravnanost k ekonomski logiki. Vlasta KRMELJ je povedala, da bodo s sprejemom sklepa 
zadovoljni tudi starši, saj bodo lahko otroka vpisali v vrtec. Karin JURŠE je povedala, da je bil 
že v lanskem letu odprt dodaten oddelek, kar pomeni, da so potrebe po varstvu otrok velike. 
Prav tako pristojno ministrstvo od šole zahteva potrjene sklepe s strani občinskih sklepov o 
najvišjem številu otrok v oddelkih. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
16. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o določitvi največjega števila 
otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Občine Selnica ob Dravi. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
 

15. točka 
Opredelitev o imenu pokrajine 

 
Župan Jurij LEP je v uvodu povedal, da je sicer občinski svet na eni izmed prejšnjih sej že 
razpravljal o imenu pokrajine. Glede na to, da sta v sedanjem vladnem predlogu predlagani 
dve imeni pokrajine in sicer "osrednja štajerska " in "mariborska regija" je predlagal, da se 
svetniki ponovno izrečejo o imenu pokrajine. V razpravi so sodelovali Milan FRAS, Oto 
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VOGRIN, Darko DOLINŠEK in Janko STOJKOVIČ, ki podpirajo županov predlog, da se 
izbere ime "osrednja štajerska". 
 
Po razpravi je bil sprejet sklep: 
 
17. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se pokrajina imenuje 
"osrednja štajerska". 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET 
 
Zaradi spoštovanja Poslovnika dela občinskega sveta je po preteku štiriurnega dela 
predsedujoča predlagala naslednji sklep 
 
18. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se seja občinskega sveta 
prekine in se nadaljuje naslednji dan to je 20. junija 2008 po končani izredni seji. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri. 
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Zdenka Koper, poslovna sekretarka 
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