OBČINA SELNICA OB DRAVI
OBČINSKI SVET
SLOVENSKI TRG 4, 2352 SELNICA OB DRAVI
Telefon (02)6730-202; 6730-204; fax (02)6730-214; e-mail: obcina.selnica@triera.net

Številka: 032-1/2006
Datum: 25.04.2007

SKRAJŠAN

ZAPIS

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila v sredo, 25.
aprila 2007, ob 18. uri, v sejni sobi PGD Selnica ob Dravi.
PRISOTNI ČLANI O.S. :














Darko DOLINŠEK
Zdravko DOLINŠEK
Božidar FLAK
Milan FRAS
Božidar KRIVOKAPIČ
Dr. Vlasta KRMELJ
Robert RIBIČ
Andreja ROBIČ
Vladimir SABOLEK
Andrej SANDE
Janko STOJKOVIČ
Janez URBAS
Oto VOGRIN

ODSOTNI:
 Jože BREZNIK
 Metod DOLINŠEK

SD
DESUS
SDS
SDS
LDS - od 18.15 dalje
Lista za Kobansko
Mladi Selnice
SDS
SLS
SLS
SDS
Lista za Kobansko
Neodvisna lista za razvoj Kobanskega
LDS
NeLi

OSTALI PRISOTNI :
Jurij LEP – župan, Slobodan TATALOVIČ – direktor občinske uprave, Nada
HÖLZL – občinska uprava, Simona GRUŠOVNIK – občinska uprava, Gordana
SVENŠEK – občinska uprava, Srečko GOSAK – občinska uprava in Boris
URBAS – VO Zg. Slemen-del in Sp. Slemen.
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Ad/1
PRIČETEK SEJE
Župan Jurij LEP je pričel sejo in uvodoma pozdravil svetnici in svetnike,
občinsko upravo in predsednika VO Zg. Slemen-del in Sp. Slemen. V
nadaljevanju je predal vodenje seje svetnici dr. Vlasti KRMELJ. Le-ta se je
županu zahvalila za zaupanje in predlagala ugotovitev sklepčnosti.
-

ugotovitev sklepčnosti

SOGLASNO je bil sprejet
1. UGOTOVITVENI SKLEP: Na seji je prisotnih 12 od 15 članov
Občinskega Sveta Občine Selnica ob Dravi. Občinski svet je sklepčen in
lahko pravno veljavno sklepa.
-

izvolitev zapisnikarja

Prisotnost pred glasovanjem: 12
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet
2. SKLEP: Za zapisnikarico se izvoli Zdenka KOPER.

Ad/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Dr. Vlasta KRMELJ je svetnike najprej vprašala ali ima kdo kakšen predlog za
razširitev dnevnega reda.
Še pred razpravo o dnevnem redu pa je nekaj svetnikov začelo razpravo o
sedežnem redu na sejah občinskega sveta. Ker je na 4. redni seji Andrej SANDE
podal pobudo za spremembo sedežnega reda in je bil za to sejo le-ta spremenjen
so nekateri svetniki menili, da je novi sedežni red nesprejemljiv in neprimeren.
Župan Jurij LEP je na koncu razprave predlagal, da naj vsak svetnik, do sklica
5. redne seje OS, ki bo 17. maja 2007, poda pisno svoj predlog sedežnega reda.
Razprave o dnevnem redu ni bilo in sledilo je glasovanje o predlogu dnevnega
reda.
Prisotnost pred glasovanjem: 12
SOGLASNO je bil sprejet

3. SKLEP: Sprejme se naslednji DNEVNI RED
1.

PRIČETEK SEJE
 Ugotovitev sklepčnosti,
 Izvolitev zapisnikarja.
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2.
3.

OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA.
VOLITVE IN IMENOVANJA
•

4.

Imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Občine Selnica ob
Dravi.

• Pregled ostalih potrebnih imenovanj.
SPREJEM
SKLEPA
–
UREDITEV
POSTAJALIŠČA »VURMAT – ŠTURM«.

AVTOBUSNEGA

Ad/3
VOLITVE IN IMENOVANJA
Uvodno poročilo je podal predsednik KVIAZ Andrej SANDE. Podal je predlog
za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi, kot jih
s sklepom 3. redne seje KVIAZ, z dne 19. aprila 2007, predlaga KVIAZ.
Razprave ni bilo in sledilo je glasovanje o imenovanju komisije.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
SOGLASNO je bil sprejet
4. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi imenuje Komisijo za
priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi v naslednji sestavi:
• Dr. Vlasta KRMELJ – predsednica,
• Milan FRAS – podpredsednik,
• Zdravko DOLINŠEK – član,
• Marjan KUKOVIČ – član in
• Cecilija MOŽIČ – članica.
V nadaljevanju je predsednik KVIAZ Andrej SANDE predlagal popravek 5.
sklepa 3. redne seje KVIAZ, ker je narobe zapisan rok do katerega je potrebno
oddati kadrovske predloge – ta rok je 4. maja 2007. Potem je povedal, da je
potrebno predlagati kandidate za imenovanja v medobčinski JSKD za kulturo (1
predstavnik občine), Center za socialno delo Ruše (1 predstavnik občine) in Svet
OŠ Selnica ob Dravi (3predstavniki občine).
Brez razprave je sledilo glasovanje o sprejemu roka za kadrovanje.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
SOGLASNO je bil sprejet
5. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi poziva vse politične
stranke in liste, da do 4. maja 2007, podajo svoje kadrovske predloge za
imenovanja občine v CSD Ruše, JSKD za kulturo in OŠ Selnica ob Dravi.
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Ad/4
SPREJEM SKLEPA – UREDITEV AVTOBUSNEGA
POSTAJALIŠČA »VURMAT – ŠTURM«
Uvodno poročilo je podaj predsednik Odbora za komunalo in urejanje prostora
Janko STOJKOVIČ.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali
Andrej SANDE je izrazil svoje pomisleke glede tega, da se ni Ministrstvo za
promet tako intenzivno vključilo v reševanje problema ureditve avtobusnega
postajališča v centru Selnice, kot je to, kar je sicer pohvalno, primer pri Šturmu.
Župan Jurij LEP je pojasnil, da primerjava med avtobusnima postajališčema v
centru Selnice in pri Šturmu ni primerljiva, ker gre pri slednjemu za obnove
postajališča, ki je nekoč že bilo in je tudi sedaj, vendar sedaj tehnično
neustrezno.
Janko STOJKOVIČ je še dodatno pojasnil, da pomenijo sedanje meritve, ki jih
lahko opazimo ob G1-1 Maribor – Dravograd, podlage za odmero celotne
prometnice. Zato je sedaj na vrsti tudi ureditev postajališča pri Šturmu.
Razprave ni bilo več in sledilo je glasovanje o sprejemu sklepa.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
SOGLASNO je bil sprejet
6. SKLEP: Občina Selnica ob Dravi dovoljuje Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za promet, direkciji Republike Slovenije za ceste, da za
potrebe ureditve avtobusnega postajališča »Vurmat – Šturm« ob državni
cesti G1 – 10245 Ruta – Maribor (Koroški most) v km 3,300 poseže na
naslednjo nepremičnino - parc. štev. 746 k.o. Zgornji Boč.
Površina posega na navedeni nepremičnini je določena le približno.
Dokončna površina posega bo ugotovljena po dokončanju investicije v
postopku geodetske odmere. Na podlagi tako ugotovljene površine se sklene
ustrezna pogodba zaradi ureditve lastninsko pravnih razmerij med Občino
Selnica ob Dravi in Republiko Slovenija, Ministrstvom za promet, Direkcijo
Republike Slovenije za ceste ter izvede zemljiškoknjižni vpis.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.
ZAPISALA:
Zdenka KOPER
ŽUPAN
OBČINE SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ.dipl.inž.
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