OBČINA SELNICA OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
Številka:
Datum:

032-1/2006-21
24. 9. 2009

Z A P I S N I K

21. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 24. septembra 2009 ob 18.10 v prostorih
Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi.
Zdravko DOLINŠEK
Božidar KRIVOKAPIČ
Dr. Vlasta KRMELJ
Robert RIBIČ
Vladimir SABOLEK
Oto VOGRIN
Božidar FLAK
Andreja ROBIČ
Jože BREZNIK
Janez URBAS
Darko DOLINŠEK
Milan FRAS
Andrej SANDE

DESUS
LDS (do 19.45)
Lista za Kobansko
Mladi Selnice
SLS
Neodvisna lista za razvoj Kobanskega
SDS
SDS
LDS
Lista za Kobansko (od 18.13 do 18.27)
SD (od 18.11)
SDS
SLS (do 21.37)

Odsotni člani občinskega sveta:
Janko STOJKOVIČ
Branko MIUC

SDS (opravičeno)
NeLi (opravičeno)

Ostali prisotni:
Jurij LEP (župan), mag. Karin JURŠE (direktorica občinske uprave), Igor GRUŠOVNIK (občinska
uprava), Slobodan TATALOVIČ (občinska uprava), Bogdan KAJZER (Nadzorni odbor) in Mateja
RABOTEG, (mestno redarstvo Maribor).
1. točka
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta KRMELJ. Ugotovila je, da je na seji 11 članov občinskega
sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.

2. točka
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.

Predsedujoča je podala dnevni red in na predlog predlagatelja povedala, da se točka 7 umakne z
dnevnega reda, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je predsedujoča podala na glasovanje dnevni red s predlagano
spremembo.
1. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Potrditev skrajšanega zapisa 20. redne seje in pregled uresničevanja sklepov
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi
Informacije župana
Predstavitev postopka priprave novih prostorskih aktov po veljavni zakonodaji
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave «Medobčinsko redarstvo« – prva
obravnava
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Poročilo o porabi sredstev rezervnega sklada
Pobude svetnikov
Vprašanja svetnikov

Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI, od 11 prisotnih članov
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET.
3. točka
Potrditev skrajšanega zapisa 20. redne seje in pregled uresničevanja sklepov
Predsedujoča je povedala, da so bili vsi sklepi 20. seje realizirani.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoča podala na glasovanje sprejem skrajšanega zapisa
20. seje.
2. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 20. redne seje občinskega sveta.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI in 0 PROTI od 11
prisotnih članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET.
4. točka
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi
Predsednik KVIAZ-a Andrej Sande je povedal, da je komisija na svoji redni seji obravnavala edini
predlog za nadomestnega člana v svetu zavoda OŠ Selnica ob Dravi. In sicer se za člana sveta
zavoda predlaga g. Robert Ribič.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, predlagala glasovanje o sklepu:
3. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o imenovanju Roberta Ribiča kot
predstavnika ustanoviteljice Občine Selnica ob Dravi v svet zavoda OŠ Selnica ob Dravi.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM od 12 prisotnih članov
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET.
5. točka
Informacije župana
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Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije:
- da je sprememba prostorskega plana za kanalizacijo v zadnji fazi izdelave, nato bo še sledila
vloga za gradbeno dovoljenje,
- da je bil sprejet sklep o pričetku postopka za novi občinski načrt,
- da je tik pred javno obravnavo občinski podrobni načrti za center Selnice,
- da je v izdelavi idejna zasnova za pločnike in kolesarske poti ter krožišča v Sp. Selnici ter novo
občinsko cesto pri trgovskem centru TUŠ,
- da se bo avtobusna postaja za smer Selnica – Maribor preselila na novo lokacijo saj je to
opredeljeno že v sami idejni zasnovi, postaja za šolske otroke pa bo ostala na istem mestu kot je
sedaj,
- da se bo pred rušitvijo starega župnišča morala pripraviti statična presoja objekta,
- da se ureja cesta na Gradišču na Kozjaku (javna razsvetljava, odstavni pas za avtobus),
- da se bo cesta na Sv. Duh preplastila z asfaltom (to je bilo zagotovilo s strani države),
- da so investicije, ki jih je OS sprejel za proračun 2009 v teku in so tik pred zaključkom (cesta proti
Kobanski, cesta G1-I, Cafuta – Vališer, cesta proti Jurčku, cesta proti Črešnjevcu),
- da se postopoma urejajo lokacije za ločeno zbiranje odpadkov,
- da bo po zadnjih informacijah investitorja otvoritev trgovskega centa ter črpalke TUŠ predvidoma v
mesecu decembru.
Predsedujoča je predlagala, da se prednostno obravnava 7. točka dnevnega reda, saj je poročevalka
– predstavnica Mestne redarske službe že prisotna na seji.
7. točka
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave «Medobčinsko redarstvo« – prva
obravnava
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
V uvodu je predstavnica Mestne redarske službe Mateja Raboteg povedala, da je s sprejetjem Zakona
o občinskem redarstvu država na redarstvo prenesla izvajanje nadzora na področju varnosti cestnega
prometa in varstva reda in miru, občinam pa naložila obvezo, da zagotovijo občinsko redarsko službo.
Pri tem je zakonodajalec omogočil ustanovitev medobčinskih redarjev, kot organov skupne občinske
uprave, ki pa predstavlja tudi prednost z vidika ekonomičnosti. Predstavila je tudi pravne podlage
ustanovitve organa skupne občinske uprave – Medobčinskega redarstva, ter podala pravne podlage
delovanja ter pristojnosti.
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 predlagala Občinskemu svetu, da ga sprejme v
prvi obravnavi oziroma, če ne bo bistvenih pripomb, soglašajo tudi s sprejemom po skrajšanem
postopku. Stališča odbora za gospodarstvo je podal Jože Breznik. Povedal je, da je odbor obravnaval
vsebino, se seznanil z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme in potrdi. Prav tako so
soglašali, da ga sprejme Občinski svet po skrajšanem postopku v primeru, da ne bo bistvenih
pripomb.
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali:
Andrej Sande je bil mnenja, da je za red in mir že poskrbljeno s strani PP Ruše. Za redarsko službo, ki
je uvedena že v Mariboru, je bil mnenja, da je to organ, ki samo kaznuje občane s pisanjem kazni.
Povedal je tudi, da je proti sprejetju Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, saj gre po
njegovem za omejevanje svobode občanov, zato je predlagal, da se za nedoločen čas ta odločitev
preloži. Ko pa se bo potreba pokazala, se bo takrat o tem razpravljalo. Oto Vogrin je povedal, da bo
podprl ustanovitev Medobčinskega redarstva. Tudi Božo Krivokapič je soglašal s predhodnikom,
pomisleke je imel le število ur redarja, ki jih bo preživel v občini, zato bi po njegovem mnenju bilo
potrebno določiti območja prioritete varovanja. Milan Fras je povedal, da so redarji posebej izurjeni za
opravljanje tega dela in istočasno je bil mnenja, da bi morali biti redarji občani Občine Selnica ob
Dravi. Bil je skeptičen zato je menil, da bi bilo smiselno počakati s to odločitvijo. Oto Vogrin je še
dodal, da je zakonska obveza, da ima vsaka občina redarsko službo. Darko Dolinšek je bil prav tako
mnenja, da za varnost in promet skrbi policijska postaja Ruše, vendar namen redarja ni samo
spremljanje prometa. Pri tem je povedal, da tudi župan lahko usmerja delo redarja, zato je podprl in
soglašal o ustanovitvi Medobčinskega redarstva. Karin Jurše je povedala, da odlok v enaki dikciji
sprejemajo vse udeležene občine; nekatere so ga že sprejele, zato ni pričakovati, da bi lahko
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spreminjali posamezne člene v njem. Povedala je še, da se podrobnosti izvajanja te službe uredijo v
posebnem dogovoru, ki ga župani občin sprejmejo po sprejetju odloka, podobno kot pri mestnem
inšpektoratu. Vlasta Krmelj je povedala, da s sprejetjem tega odloka ni nič dokončno, saj 12. člen
govori, da lahko občina ustanoviteljica tudi izstopi iz redarstva. Župan Jurij Lep je še enkrat opozoril
svetnike, da je to zakonska obveza in v danem trenutku tudi najboljša pot.
Po končani razpravi je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep.
4. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinsko redarstvo« v prvi obravnavi.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, od 12 prisotnih članov
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET.
Predsedujoča je ob 19.05 predlagala pet minutni odmor, da so sejno sobo tehnično pripravili na
predstavitev naslednje točke dnevnega reda.
6. točka
Predstavitev postopka priprave novih prostorskih aktov po veljavni zakonodaji
Predstavnik ZUM-a iz Maribora Milan Železnik je natančno predstavil postopek priprave novih
prostorskih aktov po veljavni zakonodaji.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali: ANDREJ Sande, Darko Dolinšek in Vladimir Sabolek, ki so
jih zanimali določeni strokovni izrazi o pripravi novih prostorskih aktov. Izčrpne odgovore jim je podal
Milan Železnik.
Predsedujoča je ob 19.56 predlagala petnajst minutni odmor.
8. točka
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
V uvodu je Karin Jurše povedala, da je Občina Selnica ob Dravi v svojih predpisih opredelila, katere
gospodarske javne službe se izvajajo kot obvezne ali izbirne. Povedala je tudi, da ima občina trenutno
še veljavno pogodbo za izvajanje te službe z družbo Nigrad JKP d.d. Obstoječa pogodba z izvajalcem
zimske službe se izteče v mesecu novembru letošnjega leta. Novi izvajalec(ci) bodo izbrani na javnem
razpis za podelitev koncesije za opravljanje zimske službe, ki bo objavljen na državnem portalu.
Opozorila je tudi na finančne posledice za proračun, saj se izvajanje zimske službe v celoti financira iz
občinskih sredstev. Predlagala je, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku, saj je zaradi poteka
pogodbe s podjetjem Nigrad, potrebno nemudoma razpisati koncesijo.
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 predlaga Občinskemu svetu, da predlagan sklep
sprejme po skrajšanem postopku. Stališče Odbora za gospodarstvo je podal Jože Breznik. Povedal je,
da je odbor obravnaval to vsebino, se seznanil z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejmejo po skrajšanem postopku.
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali: Andrej Sande je povedal, da podpira idejo, da
bi to obveznost razdelili na cone (na določene predele občine) in bi se s tem domači izvajalci lahko
prijavili na razpis za izvajanje zimske službe. Vlasta Krmelj je dejala, da mora občinska uprava voditi
javni razpis na podlagi navodil za javna naročila. Vladimir Sabolek je predlagal spremembe 5. in 12.
člena, kar se nanaša na višino zapadlega snega in pričakovano poledico. Predlog je po razpravi
umaknil pod pogojem, da v upravi zadolžen delavec za komunalo dobro nadzira delovanje. Karin
Jurše je povedala, da nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat in v
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primeru kršitve določi z odločbo ukrepe za odpravo stanja in o tem obvesti tudi občino. Povedala je še,
da lahko vsak pri Igorju Grušovniku dobi informacije o trasah, oziroma cestah, ki se plužijo v zimskem
času. Opomnila je tudi, da se v koncesijskem aktu natančneje določijo, kdaj in kje se začne plužiti
sneg. Božidar Flak je povedal, da je pluženje odvisno tudi od nadmorske višine kraja, saj v višjih
predelih zapade več snega, kar posledično pomeni tudi več ur zimske službe. Pri tem je poudaril, da je
bistvo, da so ceste čiste in varne za vožnjo.
Po končani razpravi je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep.
5. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Selnica
ob Dravi po skrajšanem postopku.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih članov
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET.
9. točka
Poročilo o porabi sredstev rezervnega sklada
Gradivo so svetniki prejeli skupaj z vabilom za sklic seje.
V uvodu je Igor Grušovnik povedal, da je občinski svet Občine Selnica ob Dravi že meseca julija
sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009 s katerim se je aktiviral rezervni
sklad. Podal je pregled sredstev rezerv za urgentne sanacije po poletnih neurjih v občini Selnica ob
Dravi.
Sledila so stališča Odbora za gospodarstvo, ki jih je podal Jože Breznik. Povedal je, da je odbor to
vsebino obravnaval, se seznanili z gradivom in predlaga Občinskemu svetu, da predlagan sklep
sprejme.
Predsedujoča je odprla razpravo v kateri so sodelovali: Vladimir Sabolek, ki je vprašal, zakaj se je pri
sanaciji ceste Plošnik Alfred porabilo le 80,00 €, ter zakaj se ni črpal gramoz iz Konstruktorjeve
gramoznice. Oto Vogrin je izrazil željo o natančnem poročilu sanacije Dojnikove kmetije ter vprašal,
kdaj se bodo pričela dela na ceste nad Falo (Klančnik). Igor Grušovnik je pojasnil, da so bili stroški za
sanacijo ceste Plošnik Alfred tako nizki zato, ker je izvajalec Aleš Flak s. p., poklical svojega
podizvajalca Lipnik Alojza s. p., ki je za omenjeno višino stroškov opravil to delo. Povedal je tudi, da je
gramoznica Konstruktor zaprta, zato smo se morali poslužiti druge gramoznice (Godec Magda d. o.
o.).Povedal je še, da sta se sanirala tudi plaza pri Tacer Janku in Dojnik Francu. Andrej Sande je bil
mnenja, da bi morali razmisliti, ko bi izbirali podizvajalce, saj bi s tem lahko precej znižali stroške.
Po končani razpravi je predsedujoča podala na glasovanje predlagan sklep.
6. SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil s Poročilom o porabi sredstev rezervnega
sklada.
10. točka
Pobude svetnikov
Pri točki Pobude svetnikov so s svojimi pobudami sodelovali:
Zdravko Dolinšek je podal naslednjo pobudo:
- da se v okviru občine ustanovi skupni organizacijski odbor za prireditve, ki bo vključeval vse
organizacije v občini, tudi Turistično društvo, ki bo profesionalno skrbelo za organizacijo prireditev
in promocijo kraja.
Vladimir Sabolek je podal naslednji pobudi:
- da občinska uprava za naslednjo sejo občinskega sveta na mizo pripravi namesto ustekleničene
vode navadno pitno vodo iz pipe,
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-

da župan imenuje organizacijski odbor za pripravo oz. izdajo zbornika ob 920 letnici omembe
kraja Selnica ob Dravi.

Andrej Sande je podal naslednjo pobudo:
- da se zbrana sredstva iz naslova grobarine, ki so strogo namenska sredstva, porabijo za ureditev
pokopališča in parkirišča – naj se pripravi projekt (želi pisni odgovor).
Milan Fras je podal naslednjo pobudo:
- da se na vsaki seji občinskega sveta pripravi poročilo o delu na cestah v tekočem mesecu in s tem
se bodo tudi svetniki in občani sprotno informirali o stanju na cestah.
Oto Vogrin je podal naslednji pobudi:
- da se povežemo s strokovnim kadrom za izdelovanje spominkov in skupaj najdemo najprimernejši
spominek kraja (pri tem je potrebno pridobiti certifikat),
- da bi cestno problematiko obravnavali predhodno na odboru za negospodarstvo, saj bi lahko že
na odboru vsebino temeljito obdelali.
Darko Dolinšek je podal naslednji pobudi:
- da se pri OŠ Selnica ob Dravi postavi znak, ki bo prepovedoval zadrževanje domačih živali – psov
na omenjenem območju, istočasno pa se naj pripravi projekt za osvetljavo šolskega dvorišča,
- da se poda idejna zasnova oziroma predstavitev izgradnje pločnikov na cesti G1-I (obvoznica) in s
tem predstavi, kaj bodo krajani pridobili s to novo investicijo.
Jože Breznik je podal naslednji pobudi:
- da se nemudoma pristopi k sanaciji mostu v Bistrici in ureditev struge potoka,
- da se zagotovijo betonski podstavki za odpadke tudi za naselje Bistrica.
Župan Jurij Lep je povedal, da se bo po sprejetju proračuna za leto 2010 spremljanje dela na področju
komunale izvajalo bolj dosledno in s tem bo tudi bolj ažurno informiranje.
Vlasta Krmelj je nas seznanila, da bo svetniška skupina SDS v kratkem pripravila strategijo, kako se
naj OU loti dela na področju cest. Andrej Sande je povedal, da glede na to, da je Milan Fras že drugič
dal pobudo za spremljanje dela na cestni dejavnosti, bi bilo potrebno o tej pobudi tudi glasovati. Darko
Dolinšek se je tudi strinjal, da je potrebno glasovati o tej pobudi.
Predsedujoča je podala na glasovanje predlagano pobudo.
7 .SKLEP
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme pobudo, da se problematika cest v Občini
Selnica ob Dravi, ki je bila podana s strani svetniške skupine SDS, da v razpravo na eni izmed
naslednjih sej Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja z 10 glasovi ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽANIM od 11 prisotnih
članov ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET.
11. točka
Vprašanja svetnikov
Pri točki Vprašanja svetnikov so s svojimi vprašanji sodelovali:
Zdravko Dolinšek je podal naslednje vprašanje:
- Zakaj občina, ki je bila sponzor prireditve (Ruški letni oder), svojim občanom ni omogočila ogleda
predstav pod najugodnejšimi pogoji nakupa vstopnic.
Andrej Sande je podal naslednje vprašanje:
- Kdaj bo napravljena javna razsvetljava v »Koritndorfu«? (želi pisni odgovor)
Vladimir Sabolek je podal naslednje vprašanje:
- Kako daleč je projekt sončne elektrarne na strehi OŠ Selnica?
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Milan Fras je podal naslednji vprašanji:
- Kdaj se bo uredil nadstrešek avtobusne postaje pri OŠ Selnica ob Dravi?
- Kako daleč je projekt črpalna hidroelektrarna Kozjak oziroma ali sploh investicija še teče? Pri tem
je imel pomisleke, kako se bo rešila problematika ceste proti Sv. Duhu na Ostrem Vrhu v primeru,
da investicija »pade v vodo«.
Oto Vogrin je podal naslednja vprašanja:
- Kako daleč je investicija »mladinski center«?
- Ali se bo vzpostavil dialog z Občino Ruše, da se vrnejo umetniške slike iz Sv. Duha?
- Kakšni so plani za ureditev ceste Klančnik?
Darko Dolinšek je podal naslednji vprašanji:
- Kakšne so variante rešitve avtobusnega postajališča pri OŠ Selnica ob Dravi?
- Kako daleč je realizacija označitve naselij v občini?
Odgovore je podal župan Jurij Lep. Povedal je, da je za obveščenost dogajanja na Letnem odru Ruše
bilo dovolj povedanega v medijih, da se za javno razsvetljavo v Bistrici izdelujejo idejni projekti in bo
tudi javna razsvetljava tega krožišča zajeta v tem projektu, da investicija sončna elektrarna na OŠ stoji
s strani investitorja, da investitor za ČHE Kozjak dela neodvisno od naših planov, da pa se nenehno
dogovarjajo za ureditev cestišča na Sv. Duh. Povedal je tudi, da bo avtobusna postaja za šolarje
ostala na istem mestu, da pa se bo zamaknila proti OŠ, medtem ko bo za občane avtobusna postaja
premeščena na primernejši kraj, to pa bo opredeljeno v OPPN. Center za mlade se dela, od
mladincev pa se pričakuje, da bodo podali ideje in programe v tem prostoru. Povedal je tudi, da
zakonskih osnov, da pridobimo umetniške slike nazaj, zaenkrat ni, potrebni bodo le dogovori. Povedal
je še, da označevanje ulic v Selnici še ni realizirano, medtem ko so označbe kažipotov že v izdelavi.
Seja je bila zaključena ob 21.40.

Zapisala
Zdenka KOPER
poslovna sekretarka
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
župan
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