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Številka: 032-1/2006   20 
Datum: 10. 7. 2009 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 
 
 
20. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 9. julija 2009 ob 18. 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 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Andrej SANDE  SLS 
Andreja ROBIČ  SDS 
Janko STOJKOVIČ  SDS  
Janez URBAS   Lista za Kobansko (od 18.24 do 21.20) 
Branko MIUC   NeLi (od 18.17) 
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko (opravičeno) 
Božidar FLAK   SDS (opravičeno) 
Jože BREZNIK  LDS (opravičeno) 
 
Ostali prisotni:  
Jurij LEP (župan), mag. Karin JURŠE (direktorica občinske uprave), Simona GRUŠOVNIK 
(občinska uprava), Slobodan TATALOVIČ (občinska uprava), Bogdan KAJZER (Nadzorni 
odbor), Dušan POKERŽNIK (Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem vrhu), mag. Danilo BURNAČ 
(Mariborski vodovod, d. d.), Marinka KONEČNIK KUNST (ZUM, d. o. o.), Vladimir 
DOLINŠEK (predsednik delovne komisije za vračanje sredstev v javno telekomunikacijsko 
omrežje). 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

 
Sejo je pričel in nadalje vodil Zdravko DOLINŠEK. Ugotovil je, da je na seji 10 članov 
občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.  
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2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda s točko ˝Odlok o porabi sredstev 
proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – hitri postopek˝, ki bi se uvrstila 
za 5. točko. Predlagal je tudi, da se zaradi prisotnosti gostov, direktorja Mariborskega 
vodovoda mag. Danila BURNAČA, 12. točka prednostno obravnava takoj za 3. točko. 
Slobodan TATALOVIČ je predlagal, da se gradivo za 9. točko obravnava po dvofaznem 
postopku in ne skrajšanem postopku.  
K razpravi se je prijavil Oto VOGRIN, ki je povedal, da pričakuje tehtno utemeljitev za 
razširitev dnevnega reda in hkrati predlagal, da se v prihodnje seje izvedejo vsak mesec. 
Odgovoril je župan, ki je povedal, da nepredvidljive okoliščine (neurja), narekujejo tudi 
drugačno dinamiko delovanja občinskega sveta. 
Po razpravi je na predlog predsedujočega bil sprejet: 
 
1. SKLEP 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odločitev, da se dvanajsta točka 
˝Letno poročilo družbe Mariborski vodovod, d. d. za leto 2008˝, obravnava po tretji 
točki. Pri deveti točki ˝Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine 
Selnica ob Dravi v letu 2009 – skrajšani postopek˝ se izraz skrajšani postopek' 
nadomesti z izrazom prva obravnava. Za točko 5 se doda točka ˝Odlok o porabi 
sredstev proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – hitri postopek˝, 
ostale točke dnevnega reda pa se smiselno preštevilčijo. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 10 glasovi ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Sledilo je glasovanje o dnevnem redu s predlaganimi spremembami: 
 
2. SKLEP  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red: 
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev skrajšanega zapisa 19. redne seje in pregled uresničevanja sklepov 
4. Letno poročilo družbe Mariborski vodovod, d. d. za leto 2008 
5. Informacije župana 
6. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 

– hitri postopek 
7. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – 

hitri postopek  
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Rekonstrukcija javne poti 

G1-I – Cafuta 
9. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Rekonstrukcija javne poti 

Jurček – Vodnik  
10. Sklep o nakupu zemljišča za namen javnega dobra na parc. št. 770/8, 764/2 in 765/2 

v k. o. Gradišče  
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi 
v letu 2009 – prva obravnava 
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12. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev 
osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih 
komunikacijskih povezav – skrajšani postopek 

13. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava 
14. Poročilo o izvedbi akcije vračanja sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje na 

območju Občine Selnica ob Dravi 
15. Pobude svetnikov 
16. Vprašanja svetnikov 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 10 glasovi ZA, 0 PROTI od 10 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

3. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 19. redne seje in pregled uresničevanja sklepov 

 
Skrajšani zapis 19. redne seje so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 19. redne seje občinskega 
sveta. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 9 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM od 10 prisotnih 
članov ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

4. točka 
Letno poročilo družbe Mariborski vodovod, d. d. za leto 2008 

 
Letno poročilo družbe Mariborski vodovod, d. d. za leto 2008 so svetniki prejeli z vabilom za 
sklic seje, kratko predstavitev poslovanja družbe pa je pripravil direktor družbe, mag. Danilo 
BURNAČ. Stališča Odbora za gospodarstvo je podal Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, da 
se je odbor seznanil s poročilom Mariborskega vodovoda in ga kot takega predlaga v 
obravnavo občinskemu svetu. 
 
V razpravi je Andrej SANDE predlagal, da se naj ob lastninskem preoblikovanju podjetja 4% 
delež preusmeri v lastniški delež občine in da se naj razmisli o tem, kako se obračunava 
voda za tiste občine, ki nimajo svojega vodnega vira oz. kako se povrne izguba kmetovalcem 
za omejeno rabo površin. Mag. Danilo BURNAČ mu je odgovoril, da gre za delniško družbo, 
ki je že sedaj v 100% lasti občin, ki pa imajo različne deleže. Glede stroška vodnega vira je 
le-ta razdeljen med občine lastnice po deležih lastništva, za odškodnine za kmetovanje v 
vodovarstvenem pasu pa je v pripravi nov pravilnik, ki predvideva, da upravljavec pokriva 
izgubo kmetovalcu. Tudi Darka DOLINŠKA in Branka MIUCA je zanimalo, kaj bodo od tega, 
da je vodni vir v Selnici, imeli naši občani, saj bodo utrpeli škodo (kmetovalci), pa še sredstva 
za tranzitne vodovode in vir bo sofinancirala občina. Branko MIUC je predlagal tudi uvedbo 
poseben takse za Selniško dobravo. Janeza URBASA je zmotila ugotovitev, da imajo druge 
občine, ki nimajo svojega vira, vodo cenejšo kot naša občina in da se bo z našimi sredstvi 
delal infrastruktura s katero se bo voda dobavljala celo Avstriji. Mag. BURNAČ je odgovoril, 
da se bodo sredstva za projekt Selniška dobrava pridobila iz kohezijskih sredstev, občine pa 
bodo prispevale lastni delež v procentih lastništva. Magistralni vodi niso v pristojnosti lokalne 
skupnosti. Voda tudi ni občinska niti zasebna last, zato taksa/renta ne pride v poštev. 
Mariborski vodovod je od aprila v 100% javni lasti. Obstaja možnost, da občina proda svoj 
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delež, predkupne pravice pa imajo drugi družbeniki. Cena vode je v Sloveniji nizka, dobavo v 
Avstrijo pa se ne predvideva. 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil z letnim poročilom družbe 
Mariborski vodovod, d. d. za leto 2008. 

 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

5. točka  
Informacije župana 

 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 
- da so od aprila do julija našo občino prizadela številna neurja in smo poleg Občine 

Kungota najbolj ogroženi, zato se predlaga koriščenje rezervnega sklada; gre za plazove 
in s tem uničene ceste in tudi hiše; 

- da je investicija tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec zaključena; 
- projekt vodnega vira Selniška dobrava mora sofinancirati iz 17 občin;  
- da je dokumentacija za projekt kanalizacije, ki ga delamo skupaj z drugimi občinami iz 

Koroške, v zaključni fazi, da ga vložimo za pridobitev sredstev kohezije; 
- da je bilo izvedenih 5 srečanj – zborov občanov na različnih lokacijah v občini, kjer so 

občani neposredno izražali svoje pripombe in mnenja; odziv med občani je bil dober; 
- da je bil izveden spominski dan na Sv. Duhu in da se bo ob 20. obletnici pripravil tudi 

zbornik dogajanj; 
- da je podžupan g. Milan FRAS podal pisno in ustno odstopno izjavo; odstop je župan 

sprejel in se pred občinskim svetom še enkrat zahvaljuje podžupanu za korektno 
sodelovanje in opravljeno delo. 

 
 

6. točka 
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 

– hitri postopek 
 

Gradivo so svetniki prejeli neposredno pred sejo. 
 
V uvodu je Simona GRUŠOVNIK navedla razloge za porabo sredstev iz proračunske 
rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2009, saj je v preteklih mesecih občino zajelo več 
neurij in padavin s točo. Občina ima oblikovano rezervo za naravne nesreče, aktiviranje 
rezerv pa je možno le s posebnim odlokom. Z njim se predlaga črpanje rezerv v višini 
47.661,77 EUR, sprejet pa bi bil po hitrem postopku. 
 
V razpravi je sodeloval Andrej SANDE, ki ga je zanimalo za koga in kako se bo porabil denar 
ter kdo bo odrejal, komu se bo denar namenil. Predlagal je, da se o tem, kam je šel denar, 
obvesti občinski svet. Potrebovali bi tudi spisek želja oseb, ki bodo tega deležni. Z njim se je 
strinjal tudi Oto VOGRIN, ki je izrazil skrb za 5.000 EUR, ki se namenjajo za oblikovanje 
rezervnega sklada v letošnjem proračunu in bi lahko bili ovira v primeru kandidiranja na 
državna sredstva. Podobno je razmišljal Božidar KRIVOKAPIČ, ki je predlagal, da bi za 
državna sredstva kandidirali skupaj z drugimi občinami in naslednje leto predvideli večja 
sredstva za ta namen. Odlok je podprl tudi Vladimir SABOLEK. Predlagal je še, da se v 3. 
členu v zadnji vrstici popravi oz. doda ali gre za zunanje ali notranje strokovne službe. 
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Po razpravi svetnikov je spregovoril župan, ki je povedal, da ne moremo prositi za državna 
sredstva, če najprej ne porabimo svojih. Ob tem je izrazil dvom, da bo kakšna občina takšna 
sredstva dobila, saj so običajno mejne vrednosti škode vsaj 2 mio EUR. Občina oz. župan bo 
določil komisijo strokovnjakov, ki bodo pripravili rešitve, vse pa bo seveda opravljeno 
transparentno. Zdajšnje rešitve so samo začasne, toliko da so ceste prevozne in da so 
odstranjene nevarnosti. Andrej SANDE je imel repliko, in sicer je predlagal, da bi ceste ipd. 
urejali po ključu, da tam kjer občani dajo denar zraven, prispeva svoj del sredstev tudi 
občina.  
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
5. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o porabi sredstev proračunske 
rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 po hitrem postopku.  
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

7. točka 
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – 

hitri postopek 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
V uvodu je župan na kratko predstavil razloge za pripravo rebalansa, in sicer večje stroške 
zimske službe, nov oddelke v vrtcu in ureditev ceste Jurček – Vodnik s sredstvi SVRL. V 
nadaljevanju je finančni del odloka predstavila Simona GRUŠOVNIK. Na zahtevo odbora za 
gospodarstvo so bile pripravljene dodatne informacije: poročilo za zimsko službo, sanacije 
po neurju in domicil. Sledila so stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je predstavil Darko 
DOLINŠEK, stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko STOJKOVIČ ter stališča 
Odbora za negospodarstvo, ki jih je podal Oto VOGRIN. Člani komisije in obeh Odborov so 
se seznanili z gradivom in ga predlagajo v sprejem Občinskemu svetu po hitrem postopku. 
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, da je zadovoljen 
z odgovori na zastavljena vprašanja na odboru. Poudaril je, da bi bilo smotrno in finančno 
ustrezno, če bi naši otroci obiskovali matični vrtec, saj bi se strošek domicila s tem zmanjšal; 
Andreja SANDETA je zanimalo, zakaj se je za čuvanje šotora ob občinskem prazniku 
porabilo 2000 EUR, v obrazložitvi je ta strošek naveden kot povečanje zaposljivosti. Ali to 
pomeni, da se je nekoga zaposlilo v ta namen; Božidar KRIVOKAPIČ je dal pobudo, da bi se 
pri vrtcu zakrpale luknje z asfaltom; Darko DOLINŠEK je povedal, da podpira rebalans, saj 
se proračun povečuje na dohodkovni strani. Predlagal je, da se naredi podobna analiza še 
za vzdrževanje javnih poti. Podal je tudi pobudo za amandma, in sicer da se pri ustanovitvi 
novega oddelka vrtca sredstva na postavki 09.1.1.04 povečajo za 6000 EUR – tako bi bilo na 
tej postavki 7500 EUR. Sredstva bi se prenesla iz postavke 42.04.01, saj sredstva na tej 
postavki niso bila realizirana. Zanimalo ga je tudi, kako daleč so projekti za ureditev Šolske 
ulice, predvsem glede ureditve parkirišč; Vladimir SABOLEK je podal pobudo, da bi se 
pesek, ki je ostal od zimskega posipavanja cest, spravil na posebno deponijo, saj le-ta ni 
poceni. V razpravo se je vključil Branko MIUC, ki je bil zadovoljen s pripravljenim gradivom, 
hkrati pa je podprl tudi amandma g. DOLINŠKA, v kolikor je finančno vzdržen; Zdravko 
DOLINŠEK je povedal, da je bil na razgovorih z občani na Sv. Duhu podan predlog g. 
Pokeržnika o ustanovitvi športnega društva in prevzemu vlečnice na Sv. Duhu, ki bi jo 
upravljali domačini. V kolikor se bo iniciativa krajanov uresničila, se naj sredstva zagotovijo v 
drugem rebalansu. Opozoril je še na slabo projektiranje cest, saj je ob nalivih povzročena 
velika škoda. Pri izvajanju zimske službe je po njegovi oceni potreben  boljši nadzor; Oto 
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VOGRIN je povedal, da se mu zdijo zanimive nekatere postavke, v večini primerov planirane 
v vrednosti nad 10.000 EUR, ki pa še niso bile realizirane. Gre za postavke, kjer so 
predvideni npr. nakup računalnikov, investicije v kletne prostore, svetovanje in revizorske 
storitve, delovna uspešnost, nakup dostavnega vozila, SPV, sredstva za nadurno delo, 
stroški zunanjih sodelavcev, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, investicije za občinske 
ceste, spodbujanje malega gospodarstva, knjižnična dejavnost, pomoč pri 
samozaposlovanju. Pri vseh teh postavkah ga zlasti skrbi realizacija. 
 
Odgovore je podala Simona GRUŠOVNIK, ki je g. SANDETU odgovorili, da gre pri čuvanju 
šotora za plačilo nadur (zlasti nočnih) javnim delavcem, ki so ta šotor čuvali ves čas med 
občinskimi prireditvami in za del, ko je po zakonu prireditve varovala varnostna služba. Na 
pomisleke g. VOGRINA je naprej odgovorila z razlago, kako poteka financiranje iz 
proračuna, in sicer gre v večini primerov za javna naročila ali javne razpise. Nakup 
računalnikov oz programov bo izveden po javnem razpisu konec leta, revizorske storitve so 
opravljene vsako leto, delovna uspešnost je bila izkoriščena toliko, kot nam dopušča zakon, 
gozdne ceste se vzdržujejo v skladu s pogodbo z Zavodom za gozdove, za malo 
gospodarstvo in samozaposlovanje so odprti javni razpisi, ki so odprti do 15. oktobra, 
knjižnica se plača v dveh delih; za SPV pa lahko obrazložitev poda predsednik. Darko 
DOLINŠEK je umaknil svoj amandma po zagotovilu župana, da bodo v septembru igrala že 
postavljena in da se bodo ob sredstvih iz občinskega proračuna poskusila pridobiti tudi 
sponzorska sredstva.  
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
6. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009. S spremembami Odloka se uskladi 
tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2009 – 2012 po hitrem postopku. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 1 VZDRŽAN od 12 prisotnih 
članov ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

8. točka 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v 
letu 2009 – prva  obravnava 

 
Zaradi prisotnosti gostov so se svetniki strinjali, da prednostno obravnavajo točko 11 in temu 
ustrezno preštevilčijo druge točke dnevnega reda. Gradivo so svetniki prejeli skupaj z 
vabilom na sejo. 
 
Uvodno predstavitev je podal Slobodan TATALOVIČ. Opozoril je, da sta iz gradiva 
pomotoma izpadli naselji Fala in Zg. Boč ter napačno navedeni parceli št. 174/9 in 174/10 
k.o. Sp. Selnica, na kar so opozorili člani odbora za gospodarstvo. Dodatno pojasnitev je 
dala tudi Marinka KONEČNIK KUNST, predstavnica pripravljavca dokumenta, ki se je 
opravičila za nastali napaki. Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Janko 
STOJKOVIČ in Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko DOLINŠEK. Oba sta 
predlagala, da se Odlok obravnava po dvofaznem postopku. 
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Vladimirja SABOLEKA in Milana FRASA je 
zanimalo, kaj se dogaja z vlogami za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v 
stavbna zemljišča, ki jih občani vlagajo od leta 2004 dalje. Ga. KUNST je povedala, da je 
občina do sedaj že opravila dela, ki jih lahko opravi sama. Podala je še predlog, da se 
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organizira vsebinska predstavitev o tem, kako se odvija postopek sprejemanja takšnega 
akta. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
7. SKLEP 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor – Ruše za območje Občine 
Selnica ob Dravi v letu 2009 – prva obravnava. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Predsedujoči je ob 20.32 predlagal 15 minutni odmor. 
 
 

9. točka 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Rekonstrukcija javne poti G1-I – 

Cafuta 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Simona GRUŠOVNIK. Sledila so stališča Odbora za 
gospodarstvo, ki jih je podal Janko STOJKOVIČ. Povedal je, da je bila na seji Odbora 
predlagana dopolnitev sklepa in ga kot takšnega predlaga v sprejem Občinskemu svetu. 
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Milan FRAS je povedal, da je pregledal oba DIIP-a 
in da je pri DIIP Jurček – Vodnik izpadel odsek Hladilnica – Abramenko. Zanimalo ga je, kdaj 
bo nadomestni odsek in kakšna je rešitev za odvodnjavanje. Pri DIIP G1-I – Cafuta ga je 
motilo več stvari: kje je predviden oporni zid, kako je s priključkom na magistralno cesto, kje 
bo speljano odvodnjavanje vode, kako je z zaščito brežin pri Janževi gori 14 a in kaj je s 
kanalizacijo; Darko DOLINŠEK je opozoril, da naj se dela izvedejo na cestah, ki so 
odmerjena in je lastništvo v javnem dobrem; Oto VOGRIN je imel pomisleke glede tega, da 
je projekt predstavila računovodkinj, ki je navedena kot odgovorna oseba, saj gre za 
področje komunale. Andrej SANDE je predlagal, da se dela na cesti, kjer lastništvo ni 
rešeno, odložijo. Darko DOLINŠEK je v odgovoru poudaril, da ni govoril o odložitvi del na 
kategorizirani javni cesti, temveč je opozoril, da se morajo lastniška vprašanja predhodno 
rešiti. 
 
Odgovore je podal župan, ki je povedal, da je 70% občinskih cest v mešani lasti. Občinska 
uprava bo poskrbela, da bo pred pričetkom del dobila načelna soglasja lastnikov skladno s 
sklepom odbora. Popis del je bil izveden z zunanjimi strokovnjaki. Ker gre v DIIP-u predvsem 
za finančne pokazatelje, je kot odgovorna oseba navedena glavna finančnica občine. 
Pojasnil je tudi, da je oporni zid predviden, poskrbljeno bo tudi za odvodnjavanje. Prav tako 
se bo uredil tudi odsek Hladilnica – Abramenko, vendar gre za bolj enostavno zadevo, kjer 
DIIP ni potreben. V ponovni razpravi je Oto VOGRIN poudaril, da je popolnoma 
nezadovoljen, ker so v proračunu neporabljena sredstva za upokojitev komunalnega 
delavca, prav tako pa še ni zaposlen novi delavec, ki bi pokrival področje komunale. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) Rekonstrukcija javne poti G1-I – Cafuta. Skladno z DIIP 
se pripravi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega razpisa in izvedejo dela. 
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Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 12 glasovi ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

10. točka 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcije javne poti Jurček – 

Vodnik 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je Simona GRUŠOVNIK povedala, da so svetniki že razpravljali o obeh projektih. 
Na kratko je opisala vsebino same investicije, ki bi bila dvoletna. Zaradi problema lastništva 
je Odbor za gospodarstvo predlagal dopolnitev sklepa. Stališča Odbora za gospodarstvo je 
podal Janko STOJKOVIČ, ki je opozoril na lastniško stanje, zato je podal predlog sprememb 
sklepa. Opozoril je še, da je potrebno urediti odvodnjavanje, kar se da rešiti z rekonstrukcijo 
ceste. 
 
K razpravi se je prijavil le Andrej SANDE, ki je povedal, da bo DIIP podprl. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
9. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) Rekonstrukcija javne poti Jurček – Vodnik. Skladno z 
DIIP se pripravi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega razpisa in izvedejo dela. 
Ob tem se predhodno pridobi načelno soglasje lastnikov zemljišč trase ceste o 
brezplačnem prenosu v javno dobro. 

 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

11. točka 
Sklep o nakupu zemljišča za namen javnega dobra na parc. št. 770/8, 764/2 in 765/2 v 

k. o. Gradišče  
 

Gradivo so svetniki prejel skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je direktorica občinske uprave podala razloge za odkup zemljišča za namen 
javnega dobra, saj gre za reševanje problema vira pitne vode na Sv. Duhu na Ostrem vrhu. 
Občina je vodovodno omrežje predala v upravljanje izvajalcu javne službe Mariborskemu 
vodovodu. Stališča Odbora za gospodarstvo je predstavil Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, 
da se je odbor seznanil s sklepom in ga kot takega predlaga občinskemu svetu v sprejem. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
10. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o nakupu zemljišča za namen 
javnega dobra na parc. št. 770/8, 764/2 in 765/2 v k. o. Gradišče. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 10 glasovi ZA, 0 PROTI, od 10 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
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12. točka 

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev 
osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih 

komunikacijskih povezav – skrajšani postopek 
 
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
V uvodu je mag. Karin JURŠE obrazložila, da se nam je ponovno ponudila priložnost, da se 
skupaj s koroškimi občinami prijavimo na javni razpis za pridobitev sredstev za namen 
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območju Občine Selnica ob Dravi. Stališča 
Odbora za gospodarstvo je podal Janko STOJKOVIČ, ki je povedal, da se je Odbor seznanil 
z vsebino Odloka in ga kot takšnega predlaga v sprejem Občinskemu svetu. Sledila so 
stališča Statutarno pravne komisije, ki jih je podal Darko DOLINŠEK. Povedal je, da je 
komisija obravnavala to vsebino, se seznanila z gradivom ter predlaga občinskemu svetu, da 
se odlok sprejme po normalnem dvofaznem postopku in ne po skrajšanem postopku. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Darko DOLINŠEK je povedal, da je 
bilo v prejšnjem odloku oz. DIIP-u natančno opredeljeno, da gre za bele lise in ne za celotno 
območje. V tem odloku se pojavljata javni in zasebni partner. Nikjer ni napisano, da gre le za 
bele lise, obstaja tudi nevarnost, da se državna sredstva porabijo za komercialne ponudnike. 
Zahteval je, da se postavijo enaki pogoji tudi za ostale ponudnike. Predlagal je, da se odloku 
dopolni dikcija »na belih lisah«; z njim se je strinjal tudi Oto VOGRIN; Milan FRAS je 
povedal, da mora biti pod enakimi pogoji izbrani domač izvajalec, v kolikor ima iste 
reference. Strinjal se je s sprejetjem takšnega odloka, kot ga je predlagala občinska uprava; 
Andrej SANDE je vprašal, ali bo po izvedbi projekta omrežje občinska last; Janko 
STOJKOVIČ je povedal, da so nekatere koroške občine že šle skozi ta projekt, npr. v Ribnici 
na Pohorju že zbirajo soglasja, služnosti ipd.; Branko MIUC je poudaril željo, da bi vsi občani 
imeli enake možnosti glede dostopa do interneta; Vladimir SABOLEK je povedal, če želimo 
kandidirat skupaj s koroškimi občinami, moramo ta odlok sprejeti na današnji seji; Darko 
DOLINŠEK je dejal, da se strinja s sprejetjem tega odloka z dodano varovalko »na belih 
lisah«; Robert RIBIČ je poudaril, da ne gre za to, da bi prišla konkurenca v občino, ampak da 
bo nekdo s sredstvi države ustvaril konkurenco. 
 
V odgovorih sta župan in direktorica uprave poudarila, da pri tem projektu sodelujemo z več 
občinami in da vse občine skupaj pripravljamo enotno prijavo, kar zahteva tudi enotno in 
hkratno sprejemanje aktov. Nihče v tem trenutku ne more predvideti posledic, če bi akte 
sprejemali v drugačni dikciji kot drugi niti kaj bi pomenil časovni zamik dvofaznega 
sprejemanja akta. Občina se je odločila, da bo reševala problem belih lis, kako bo to vplivalo 
na konkurenco ali monopol nekaterih pa je stvar, ki jo urejuje zakonodaja. Prav tako je 
nadzor nad trošenjem državnih sredstev stvar države, ki bo zagotovo znala razlikovati 
zadovoljevanje potreb na območju belih lis od potreb komercialnih uporabnikov. 
 
Darko DOLINŠEK je povedal, da se kabelsko razdelilni sistem ne boji konkurence, problem 
je v tem, da ne more sodelovati pri tem razpisu. Župan je dejal, da se lahko odločimo in 
odlok sprejmemo kot je predlagan – potem se lahko prijavimo z drugimi občinami na razpis 
ali pa sprejmemo tak odlok kot ga predlaga g. DOLINŠEK. Predsedujoči je predlagal, da bi ta 
odlok sprejeli v prvem branju z »belimi lisami«, v drugem branju pa »bele lise« damo ven in 
ga sprejmemo takšnega kot ga bodo sprejele druge občine. Oto VOGRIN je predlagal, da se 
na tej seji odloči v zvezi z belimi lisami, v kolikor pa to ne vzdrži, predlaga, da se izvede 
dopisna seja. 
 
Ker predlagatelj g. DOLINŠEK ni podal pisnega amandmaja o dopolnitvi odloka z izrazom 
»bele lise«, je predsedujoči predlagal glasovanje o tem, ali se naj o predlogu g. DOLINŠKA 
glasuje: 
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11. SKLEP 
Občinski svet soglaša, da se glasuje o predlogu dopolnitve Odloka o ugotovitvi 
javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev 
izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA, 1 PROTI od 11 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Po sprejetju sklepa je predsedujoč dal na glasovanje naslednji amandma: 
 
12. SKLEP 
V vseh členih Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter 
določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih 
elektronskih komunikacijskih povezav, kjer je to potrebno, se doda besedilo »na belih 
lisah«. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA, 6 PROTI, 1 VZDRŽAN od 11 
prisotnih članov ugotovil, DA SKLEP NI SPREJET. 
 
13. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ugotovitvi javnega interesa za 
javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na 
področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav po skrajšanem 
postopku. 

 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŽANA od 11 
prisotnih članov ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
Zaradi prisotnosti gosta, Vladimirja DOLINŠKA, so svetniki soglašali s spremembo dnevnega 
reda. 
 
14. SKLEP 
Točka 13 dnevnega reda 'Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Selnica ob 
Dravi – prva obravnava', se prestavi za 14. točko. Ostale točke se smiselno 
preštevilčijo. 
 
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih članov 
ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 

13. točka  
Poročilo o izvedbi akcije vračanja sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje na 

območju Občine Selnica ob Dravi 
 

Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Vladimir DOLINŠEK, predsednik delovne komisije za vračanje 
sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje.  
 
Branko MIUC je pohvalil delo komisije, ki je ta sredstva podeljevala in predlagal županu, da 
članom komisije podeli nagrado ali pa se jim v naslednjem letu zahvali s kakšno pohvalo ipd.  
Komisiji se je v imenu župana zahvalil tudi predsedujoči. 
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Ob koncu seje je Božidar KRIVOKAPIČ prisotne obvestil, da odstopa iz Sveta zavoda OŠ 
Selnica ob Dravi in istočasno predlagal predsedniku KVIAZA ter vsem strankam in listam, da 
predlagajo novega kandidata za člana sveta zavoda. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri. 
 
 
Zapisala: 
Andreja TAJKE 
 
 
 

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


