
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
 
Številka: 032-1/2006  17 
Datum: 29. 1. 2009 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
17. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 29. januarja 2009 ob 17.00 v 
prostorih Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
 
Darko DOLINŠEK  SD (od 18.08) 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Milan FRAS   SDS 
Božidar KRIVOKAPIČ LDS 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega (od 17.52) 
Božidar FLAK   SDS  
Andrej SANDE  SLS 
Andreja ROBIČ  SDS (od 18.10) 
Jože BREZNIK  LDS 
Janko STOJKOVIČ  SDS  
Janez URBAS   Lista za Kobansko (od 17.24) 
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
 
Branko MIUC   NeLi (opravičeno) 
 
Ostali prisotni:  
 
Jurij LEP (župan), mag. Karin JURŠE (direktorica občinske uprave), Nada HÖLZL (občinska 
uprava), Simona GRUŠOVNIK (občinska uprava), Slobodan TATALOVIČ (občinska uprava), 
Bogdan KAJZER (Nazorni odbor), Milan ŽELEZNIK (Zavod za urbanizem Maribor, 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 10 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 z 10 glasovi ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

2. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 16. redne seje  

 
Skrajšani zapis 16. redne seje so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
K razpravi se je prijavil Zdravko Dolinšek, ki je dal pobudo, da se k točki Pobude svetnikov in 
k točki Vprašanja svetnikov v bodoče pri zapisniku priloži priloga, iz katere bo razvidno, kaj in 
kdaj bodo realizirana. Pripombo je imel tudi Vladimir SABOLEK na napačen zapis besedila 
"OPN", pravilno se glasi "OPPN" (na strani 2). Božidar Flak je opozoril, da se pri njegovem 
imenu izbriše napačno zapisan prihod na sejo Občinskega sveta. Andrej Sande je opozoril, 
da bi bilo potrebno razmisliti o novi snemalni napravi za zapisovanje sej Občinskega sveta, 
kajti le tako bi bil zvočni zapis dovolj jasen za (pre)zapisovanje. 
 
Po razpravi je na predlog predsedujoče bil sprejet: 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 16. redne seje občinskega 
sveta s predlaganimi popravki zapisnika. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 10 glasovi ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SOGLASNO SPREJET. 
 
 

3. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda  

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Ker je na seji prisostvoval predstavnik Zavoda za urbanizem Maribor, je predsedujoča 
predlagala, da se točka šest uvrsti na točko štiri dnevnega reda, ostale pa se smiselno 
preštevilčijo.  
 
K razpravi se je prijavil Robert Ribič, ki je predlagal, da se z dnevnega reda umaknejo 5., 10. 
in 11. točka dnevnega reda, ker ni zagotovljeno snemanje lokalne televizije. 
 
Predsedujoča je najprej predlagala glasovanje o sklepu: 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša, da se točka šest uvrsti na točko štiri, 
ostale točke dnevnega reda pa se smiselno preštevilčijo. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 10 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI, od 10 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu, ki ga je podal Robert Ribič: 
 
4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša, da se točka 5., 10. in 11. črta iz 
dnevnega reda. 
 



 3 

Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA, 7 PROTI, od 10 prisotnih članov 
ugotovila, DA SKLEP NI SPREJET. 
 
Na koncu je sledilo glasovanje o dnevnem redu s predlagano spremembo: 
 
5. SKLEP  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red s predlagano spremembo: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Potrditev skrajšanega zapisa 16. redne seje 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v 

Selnici ob Dravi – skrajšan postopek 
5. Imenovanje člana odbora za negospodarstvo in predstavnikov v svet zavoda 

JSKD območne izpostave Ruše  
6. Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – druga obravnava 
7. Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Selnica ob Dravi 
8. Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih 

pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju 
socialnega varstva 

9. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Osnovna šola Selnica ob Dravi 
10. Pobude svetnikov 
11. Vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 9 glasovi ZA, 1 PROTI, od 10 prisotnih članov 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

4. točka 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v 

Selnici ob Dravi – skrajšan postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je predstavnik Zavoda za urbanizem Maribor g. Milan Železnik predstavil vsebino 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob 
Dravi. Izpostavi je funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih stavb, objektov 
in površin. Predstavil je dopustne dejavnosti za južno in vzhodno območje ter zasnove 
projektnih rešitev in pogojev za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo. 
Župan Jurij Lep je še dodal, da so se pripombe iz javne obravnave upoštevale v največji 
možni meri.  
Stališča Odbora za gospodarstvo je podal Vladimir Sabolek, ki je povedal, da odbor soglaša 
s predlaganim odlokom. Stališča Statutarno pravne komisije je posredovala Vlasta Krmelj. 
Tudi komisija je soglašala z dikcijo predlaganega odloka. 
 
V razpravi je svetnike zanimalo: 
Vladimir Sabolek je postavil vprašanje, ali je na tem območju predvidena nivelacija terena. 
Odgovoril mu je Milan Železnik. Povedal je, da se bo to vprašanje rešilo s projektno 
dokumentacijo, torej je to že predvideno v 10. členu odloka. Božidar Krivokapič je menil, da 
bi bilo smotrno razmišljati o obvoznici okoli Selnice, saj bi s tem rešili prometni kaos v centru 
Selnice. Andrej Sande je vprašal, ali je v projektu zajeto vprašanje konfiguracije vzhodnega 
dela ter ali je znan predviden podatek o številu ljudi, ki bodo živeli na tem območju. Zdravko 
Dolinšek je vprašal pripravljavce ali so razmišljali tudi o otroških igriščih. Predlagal je, da se 
naredi rekreacijski center za ta namen. To idejo so podprli tudi Andrej Sande, Božidar Flak, 
Robert Ribič in Vladimir Sabolek. Župan Jurij Lep je povedal, da je za otroke namenjeno 
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športno igrišče pri osnovni šoli. Božidar Flak je vprašal, zakaj ni predvidenih krožišč. 
Izpostavil je predvsem prometno nevarnost pri domačiji Verglez. Janko Stojkovič je opozoril 
na problematiko cestišča, ki vodi na Ruško cesto. Izpostavil je predvsem prometno ureditev 
in predlagal, da jo pripravljavci še dodatno preučijo; predvsem ni predvidenih dovolj parkirnih 
mest pri pokopališču. Vladimir Sabolek je povedal, da je bil vesel, da je projekt zaživel in je 
predlagal, da bi bilo nujno zajeti v OPPN tudi krožišče za Ruše. Božidar Krivokapič je 
predlagal, da se poleg otroških igrišč predvidijo tudi sprehajalne steze in parki. Predlagal je, 
da se temeljito pristopi k reševanju prometnega vozla, ter se na eni izmed naslednjih sej 
Občinskega sveta ta problematika tudi obravnava.  
 
Slobodan Tatalovič je povedal, da je bil pristop k reševanju tega prostorskega planiranja 
sistematično obdelan, zato je povpraševanje po teh parcelah tudi poraslo. Povedal je tudi, da 
se bo pristopilo k občinskemu prostorskemu načrtu in v tem delu se bodo reševala vprašanja 
prostorske ureditve. 
 
Odgovore je podal Milan Železnik. Povedal je, da so zelene površine predvidene že v 
individualnem naselju ob samem bivalnem objektu ter da bo prometna obvoznica predvidena 
v urbanističnem načrtu. Nivelacija prostora je predvidena že v tem odloku. Glede krožišč je 
povedal, da zaradi neenakomernega prometa niso primerna rešitev cestnega prometa. 
Božidar Krivokapič je bil mnenja, da bi bila obvoznica rešitev, saj bi se lahko s tem povezala 
na obstoječo cesto. Andrej Sande je vprašal, kako je s cestami v tem delu naselju in ali jih bo 
občina odkupila. Župan Jurij Lep je povedal, da občina nima namena odkupiti zemljišč za 
ceste. Lastnikom zemljišč se bo predlagalo, da jih prenesejo v javno dobro. 
 
Predsedujoča je zaključila razpravo in dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
6. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi po skrajšanem 
postopku. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

5. točka 
Imenovanje člana odbora za negospodarstvo in predstavnikov v svet zavoda JSKD 

območne izpostave Ruše 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Stališča Statutarno pravne komisije je podal Andrej Sande, ki je povedal, da je komisija 
obravnavala predloge za nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo in predlagala za 
novega člana Urbana Peršeta. Za člana v svet zavoda izpostave JSKD Ruše komisija 
predlaga Rudija Podgornika, Marino Strnad in Božidarja Krivokapiča. Povedal je tudi, da so 
vsi kandidati ustrezali pogojem razpisa in tako predlagan sklep daje komisija v obravnavo in 
odločitev Občinskemu svetu. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri so sodelovali. Oto Vogrin je povedal, da je 
pričakoval člana z vrst mladih, ki bi kvalitetno in strokovno prispeval k delu Odbora za 
negospodarstvo in da bi za člana sveta zavoda izpostave JSKD Ruše morali kandidati 
izhajati iz odbora ali osnovne šole. Božidar Krivokapič je povedal, da so bila društva s strani 
KVIAZ-a pozvana, da podajo imena kandidatov, vendar tega niso storila. Vlasta Krmelj je 
povedala, da se je pri teh odločitvah potrebno držati pravne norme. Robert Ribič je povedal, 
da se ne strinja s prvim predlaganim sklepom, saj je kandidat neprimeren. Za drugi sklep pa 
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predlaga, da se umakne in se poiščejo primernejši kandidati. Andrej Sande je menil, da 
glasno razmišljanje o kvaliteti kandidatov ni primerno. Vladimir Sabolek je v razmislek 
povedal, da Urban Perše opravlja službo, ki od njega zahteva dosti odsotnosti od doma. 
 
Oto Vogrin je podal predlog, da se umakneta predlagana sklepa iz dnevnega reda ter se 
posledično o tem tudi ne glasuje. Predlagal je, da se pozove ponovno vsa društva, da podajo 
še enkrat primerne kandidate. 
 
Predsedujoča je na predlog svetnikov dala na glasovanje sklep 
 
6. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se seja Občinskega sveta 
prekine za pet minut. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 8 glasovi ZA, 3 PROTI, od 13 prisotnih članov 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET . 
 
Po pet minutnem odmoru je predsedujoča podala na glasovanje predlog Ota Vogrina: 
 
7. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se o sklepu številka ena 
in dve, ki ju je predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ne 
glasuje in se ju umakne z dnevnega reda. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 9 glasovi ZA, 2 PROTI, od 14 prisotnih članov 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET . 
 
 

6. točka 
Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – druga obravnava 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Simona Grušovnik predstavila Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 
2009 v drugem branju. Izpostavila je spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani 
proračuna. Povedala je še, da je župan v skladu s Poslovnikom predlagal amandma, ki pa ne 
vpliva na finančni del proračuna za leto 2009, ampak samo na načrt razvojnih programov za 
leto 2010, ki pa je obvezni sestavni del proračuna. Župan Jurij Lep je povedal, da so v 
drugem branju proračuna upoštevane pripombe iz predhodnega usklajevanja. 
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko Dolinšek. Povedal je, da 
je komisija to vsebino obravnavala, se seznanili z gradivom in predlagali Občinskemu svetu, 
da ga sprejme v drugi obravnavi. Stališče Odbora za gospodarstvo je podal Vladimir 
Sabolek. Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in ga v 
drugem branju skupaj s predlaganim amandmajem, ki ga je predlagal Vladimir Sabolek 
predlagali Občinskemu svetu, da takšnega sprejme v drugem branju. Stališče Odbora za 
negospodarstvo je podal Oto Vogrin. Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se 
seznanil z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 v drugi obravnavi in 
ga predlagali Občinskemu svetu v sprejem. 
 
Andrej Sande je predlagal, da bi predsedniki posameznih odborov in komisij podali stališča 
oziroma pripombe članov odbora, ki so jih zavzeli na sami seji in s tem bi se izognili 
dolgotrajnemu razpravljanju. 
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Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Zdravko Dolinšek, ki je povedal, da podpira 
proračun in predlagane amandmaje. Predlagal je, da se preuči investicija v javno 
razsvetljavo na Spodnjem Slemenu, saj v tem delu prihaja do motenj pri dobavi električne 
energije. Investicijo bi morala po njegovem mnenju predlagati občina podjetju Elektro 
Maribor. Robert Ribič je povedal, da podpira proračun, zanima pa ga, kdaj bo na voljo 
mladinski prostor. Vladimir Sabolek je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom na drugi strani 
gradiva. Za ureditev ceste v Gradišču (šola Gradišče – Čeklovo) predlaga, da se župan 
poveže s sosednimi župani iz Avstrije in tako najdejo skupni jezik za obnovo tega cestnega 
odseka. Predlagal je še dodatna sredstva za ureditev javnih poti ter združitev postavke 
Uporabnina odlagališč in postavke Skladiščenje odpadkov (stran 36). Na strani 68 gradiva 
predlaga, da se dopiše ime projekta, ki bi se glasil Črešnjevec – Fala – Vezonik. Projekt 
Investicija v kanalizacijo Fala – Mali – Roj bi morali po njegovem prepričanju vključiti v 
razvojni program za leto 2010. Prav tako je predlagal, da se k investiciji Vodovod Zg. Selnica 
– Sv. Duh še doda besedilo "Bistriška Graba". Lokalna cesta Trabe – Zorko je brez lastnika, 
zato jo bi bilo potrebno kategorizirati. Andrej Sande je vprašal, kakšen je kriterij za investicije, 
v katerih bi želeli krajani prispevati lastna sredstva. Mislil je predvsem na Mariborsko cesto, 
ki še vedno ni osvetljena. Darko Dolinšek je povedal, da cestni kataster v občini ni urejen, 
zato je predlagal, da se k tej nalogi čim prej pristopi, saj le tako bodo vsi krajani v občini 
enakovredno obravnavani. Povedal je tudi, da bi bilo potrebno pristopiti k reševanju bivalni 
prostorov za socialno šibke ljudi. Poudaril je, da bi morala komunalna urejenost biti prioriteta 
tega proračuna. Oto Vogrin je dejal, da podpira proračun, predlagal pa je, da bi z razdeljenim 
prostorskim načrtom lažje oblikovali proračun. Imel je tudi pomisleke glede višine plačila za 
JSKD Ruše, saj je menil, da je namenjenih preveliko sredstev. Sande Andrej je povedal, da 
bi morali izdelati metodologijo za ureditev ceste ter predlagal, da bi v bodoče Javni sklad za 
kulturne dejavnosti iz Ruš podal plan dela, saj bi le tako pridobili informacije in pregled 
njihovega dela. 
Predsedujoča je zaključila razpravo in povabila župana Jurija Lepa, da poda odgovore. Ta je 
povedal, da so odbori razpravljali o podanih predlogih ter da je bilo tudi veliko upoštevanega. 
Povedal je, da se kletni prostori, kjer bodo lahko delovali mladi urejajo, da pa gre za projekt, 
ki ne more biti gotov v enem letu. Za cestni kataster je povedal, da je v pripravi in da se 
postopoma že rešuje. Za problematiko s stanovanji je povedal, da je kriva slaba poteza 
svetnikov iz preteklosti, saj so se takrat odločili, da izstopijo iz Stanovanjskega sklada Ruše. 
Reševanje problema javne razsvetljave na Slemenu je v teku, saj je narejeno novo odjemno 
mesto. Povedal je še, da se investicije, za katere so krajani pripravljeni sofinancirati s svojimi 
finančnimi vložki, prioritetno obravnavajo. Tudi izdelava idejne zasnove za rešitev križišča 
ceste proti Rušam je v pripravi. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje amandma, ki ga je predlagal župan: 
 
8. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme amandma št. 1 "V načrtu razvojnih 
programov se doda projekt št. OB179-09-0002 Investicijsko vzdrževanje javne poti 
Šuligoj - Očko v letu 2010 v višini 15.000,00 EUR". 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Pred naslednjim glasovanjem o predlaganem amandmaju, je Milan Fras vprašal, ali se je 
vizija vlečnice na Sv. Duhu kaj spremenila. Župan Jurij Lep je odgovoril, da se zaradi stnaja 
vlečnice in zakonskih zahtev na tem področju išče upravljavca za to vlečnico. Če bo 
potrebno, se bodo sredstva namenjena za delovanje vlečnice tudi takrat aktivirala oziroma 
namenila. Andrej Sande je povedal, da podpira odločitev glede vlečnice na Sv. Duhu, 
istočasno pa je imel vprašanje, kje je delovni stroj – ratrak. Simona Grušovnik je povedala, 
da je stroj v upravljanju Športnega društva Turbina. 
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Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje amandma, ki ga je predlagal 
Vladimir Sabolek: 
 
9. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme amandma št. 3 " 
08.1.2.00 str. 40/152 Investicijsko vzdrž. Vlečnice Sv. Duh   -10.000 EUR 
08.2.1.05 str. 40/152 Mladina – projekti         4.000 EUR 
08.2.1.03 str. 39/146 Vzdrževanje infrastr. na področju kulture     4.000 EUR 
08.1.2.02 str. 40/152 Ureditev igrišč         2.000 EUR 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Pred glasovanjem o celotnem proračunu je Robert Ribič obrazložil svoj glas. Povedal je, da 
bo podprl proračun, vendar bodo budno bdeli nad izvajanjem aktivnosti za mladinski center. 
Tudi Oto Vogrin je v obrazložitvi svojega glasu povedal, da bo glasoval proti, saj bi bilo 
potrebno malo več volje za ureditev mladinskega centra ter nameniti primerno višino 
sredstva za delovanje JSKD Ruše. 
 
Predsedujoča je podala predlog sklepa s predlaganima amandmajema na glasovanje:  
 
10. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o proračunu Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2009 v drugem branju s predlaganima amandmajema. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 13 glasovi ZA, 1 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoča je ob 19.30 predlagala petnajst minutni odmor. 
 
 

7. točka 
Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

občini Selnica ob Dravi 
 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic 17. seje. 
 
V uvodu je direktorica občinske uprave Karin Jurše podala razloge za povišanje vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča v Občini Selnica ob Dravi. 
Povedala je, da je bilo zadnje povišanje vrednosti točke leta 2004 in da so to sredstva 
namenjena za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč in za investicije na področju 
komunalne infrastrukture. 
 
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Vladimir Sabolek. Povedal je, da 
je odbor obravnaval to vsebino, se seznanili z gradivom in predlagali so Občinskemu svetu, 
da predlagan sklep sprejme. 
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Andrej Sande je povedal, da so to strogo 
namenska sredstva, zato je predlagal, da se na eni izmed naslednjih sej obravnava, kam jih 
bomo namenili. Darko Dolinšek je povedal, da ne podpira predlog za povišanje, saj bo to ne 
glede na višino na koncu prizadelo le občana. Janko Stojkovič je povedal, da indeks 
povišanja ne pove veliko, potrebno bi pa bilo opredeliti tiste zavezance za plačilo stavbnega 
zemljišča, ki tega nadomestila ne plačujejo, zato je predlagal, da se odlok spremeni tako, da 
se bo lahko tudi v celoti izvajal. 
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Župan Jurij Lep je še enkrat poudaril, da so to strogo namenska sredstva. Povedal je še, da 
sami občani ne bodo toliko več obremenjeni, kot pa bodo s tem povišanjem pridobili. Milan 
Fras je povedal, da je trenutna višina nadomestila med najnižjimi primerljivimi občinami, zato 
podira povišanje. Jože Breznik je povedal, da če želimo pospešiti razvoj v občini je potrebno 
tudi izpostaviti vir nezazidljivih stavbnih zemljišč. Oto Vogrin je povedal, da želi imeti jasno 
strategijo teh sredstev in zato podpira predlog, da se višina nadomestila poviša ter na ta 
način uskladi s primerljivimi občinami, istočasno pa predlaga tudi spremembo odloka. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje predlagan sklep: 
 
11. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Selnica ob Dravi v višini 
0,0003 EVRO.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 2 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

 
8. točka 

Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči  
in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Nada Holzl podala uvodno obrazložitev za pristop k sprejetju Pravilnika o 
postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih 
nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva.  
 
Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko Dolinšek. Povedal je, da 
je komisija obravnavala to vsebino, se seznanila z gradivom in predlagali Občinskemu svetu, 
da se predlagan sklep sprejme. Stališča Odbora za negospodarstvo je podal Oto Vogrin. 
Povedal je, da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlagali 
Občinskemu svetu, da se predlagan sklep sprejme. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo, v kateri je sodeloval Robert Ribič s pripombo, da je 
potrebno informirati občane, da morajo sami podati vloge za pomoči na občino. 
 
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje predlagan sklep: 
 
12. SKLEP: 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o postopkih in merilih pri 
dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine 
Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja s 14 glasovi ZA, 0 PROTI, od 14 prisotnih 
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

9. točka 
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Osnovna šola Selnica ob Dravi 

 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 



 9 

Župan Jurij Lep je predlagal, da se omenjena točka ob soglasju s predlagatelji (osnovna 
šola) umakne iz dnevnega reda in se obravnava drugič, ko s predlogom seznanjen tudi Svet 
staršev pri Osnovni šoli Selnica ob Dravi. 
 
 

10. točka 
Pobude svetnikov 

 
Pri točki Pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali: 
 
Zdravko Dolinšek je podal naslednji pobudi; 

• da občinska uprava prevzame vse aktivnosti pri iskanju izvirnega spominka Občine 
Selnica ob Dravi,  

• da občinska uprava premisli in preuči možnost ureditve kolesarskih stez, ki bi 
povezovale Maribor, Selnico ob Dravi ter Falo (želi pisni odgovor). 

 
Vladimir Sabolek je podal pobudi; 

• da župan organizira sestanek s predstavniki DRSC in poslancema iz naših občin in 
na tak način rešijo problem rednega investicijskega vzdrževanja mostu čez reko 
Dravo, 

• de se pri pripravi naslednjega OPPN-a za Selnico ob Dravi vključi tudi dodatna 
zdravstvena ambulanta za osnovnošolce, 

 
Božidar Krivokapič je podal pobude; 

• da občinska uprava preveri pri izvajalcu križišča pri Osnovni šoli, ali je cestišče še v 
garanciji, ker se tam ob deževnem vremenu nabira voda, 

• da se preveri, zakaj stoji voda na cestišču smer Sv. Duh G1 nad trgovino Garmut, 
• da se napravi plan pluženja za cestni odsek Osnovna šola – Boč (tukaj se vršijo 

prevozi šolskih otrok), 
• da se opravi anketa med občani s vprašanjem, koliko krajanov gleda lokalno televizijo 

MOJ TV. 
 
Darko Dolinšek je podal pobudo; 

• predlagal je, da se v bodoče seje Občinskega sveta snemajo in istočasno pripravi tudi 
izbor za najugodnejšega ponudnika teh storitev. 

 
Oto Vogrin je podal pobudo; 

• da se morajo svetniki sami odločiti ali snemajo seje ali ne. 
 
Zdravko Dolinšek je podal pobudo oz. pohvalo; 

• da Društvo upokojencev pozdravljajo odločitev župana, da po končani seji posreduje 
informacije o delu občinskega sveta.  

 
 
 11. točka 
 Vprašanja svetnikov 
 
Vladimir Sabolek je podal naslednji vprašanji: 

• Zakaj na spletni strani Občine Selnica ob Dravi ni več starejših zapisnikov 
Občinskega sveta in odborov ? 

• Kako je rešeno lastništvo stavbe mejnega prehoda v Gradišču? 
. 
Odgovor je podala Karin Jurše. Povedala je, da so na spletni strani le tisti zapisniki, ki so 
potrjeni s strani Občinskega sveta. 
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Milan Fras je podal naslednjo vprašanje: 
• Ali so izraženi jasni cilji kako urediti cesto GI na Sv. Duh in ali je občinska uprava 

podala predlog za državni proračun za ureditev le te ceste? 
 

Župan Jurij Lep je povedal, da je občina za stavbo mejnega prehoda na Gradišču že vložila 
zahtevo za prenos v občinsko last. Povedal je, da se zavzema za snemanje sej Občinskega 
sveta v celoti ter da pa se predvajajo enourne reportaže dogajanja na seji. Povedal je še, da 
za ureditev ceste na Sv. Duh na Ostrem Vrhu tečejo aktivni pogovori ter podal informacijo, 
da prav tako tečejo dogovori za rušitev starega župnišča. 
 
Po končani točki Vprašanje svetnikov je predsednik KVIZ-a Andrej Sande ponovno pozval 
vsa društva in svetniške skupine ter stranke, da še enkrat pošljejo imena kandidatov za člana 
JSKD Ruše ter imena kandidatov za nadomestnega člana v Odboru za negospodarstvo. 
Komisija pričakuje vse predloge kandidatov do 10. februarja 2009. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45. 
 
 

Zapisala 
Zdenka KOPER 

POSLOVNA SEKRETARKA 
 
 

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


