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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: 21.12.2006   
  
  
  

S K R A J Š A N    Z A P I S 
  
  
2. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila v četrtek, 21. 
decembra 2006, ob 18. uri, v sejni sobi PGD Selnica ob Dravi. 
  
PRISOTNI ČLANI O.S. :   
  

� Jože BREZNIK                   LDS 
�       Darko DOLINŠEK             SD 
� Metod DOLINŠEK             NeLi 
� Zdravko DOLINŠEK         DESUS 
� Božidar FLAK                    SDS 
�  Milan FRAS                        SDS 
� Božidar KRIVOKAPIČ     LDS 
� Dr. Vlasta KRMELJ          Lista za Kobansko 
� Robert RIBIČ                     Mladi Selnice   -   do 20.

10 
ure 

� Andreja ROBIČ                  SDS 
� Vladimir SABOLEK          SLS 
�  Andrej SANDE                   SLS 
� Janko STOJKOVIČ           SDS 
� Janez URBAS                      Lista za Kobansko 
� Oto VOGRIN                      Neodvisna lista za razvoj Kobanskega 

                                              
  
OSTALI PRISOTNI :      
Jurij LEP – župan 
Slobodan TATALOVIČ – direktor občinske uprave 
Nada HÖLZL – občinska uprava, Simona GRUŠOVNIK – občinska uprava, 
Srečko GOSAK – občinska uprava, Gordana SVENŠEK – občinska uprava in 
Vlado DOLINŠEK. 
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Ad/1 
PRIČETEK SEJE 

  
Župan Jurij  LEP je pričel sejo in uvodoma pozdravil svetnici in svetnike, 
občinsko upravo in Vlada DOLINŠKA. V  nadaljevanju je predlagal oziroma 
odločil, da v nadaljevanju sejo vodi svetnica dr. Vlasta KRMELJ. Le-ta se je 
županu zahvalila za zaupanje, izrazila željo in prepričanje o dobrem sodelovanju 
s kolegico in kolegi iz občinskega sveta ter predlagala ugotovitev sklepčnosti. 
  

- ugotovitev sklepčnosti 
  

SOGLASNO je bil sprejet 

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

  
- izvolitev zapisnikarja 
  
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

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 svetnikom predlagala sprejem takšnega dnevnega reda, 
kot so ga prejeli z vabilom za sklic 2. redne seje. 
  
Razprave ni bilo. 
  
Sledilo je glasovanje o predlogu dnevnega reda. 
  
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

SOGLASNO je bil sprejet 

3. SKLEP: Sprejme se naslednji DNEVNI RED 
1.  PRIČETEK SEJE 

 � Ugotovitev sklepčnosti, 

 � Izvolitev zapisnikarja. 

 pregled, obravnava in potrditev skrajšanega zapisa 1. - konstitutivne 
seje  Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.   

2. OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA. 

3. INFORMACIJE ŽUPANA. 
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4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODREDBE O POVRAČILU 
VLAGANJ UPRAVIČENCEV JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO 
OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE SELNICA OB DRAVI. 

5. PREDLOGI ZA IMENOVANJA V NADZORNI ODBOR. 

6. PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI. 

 � imenovanje predsednika odbora. 

7. PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA GOSPODARSTVO, 
DROBNO GOSPODARSTVO IN FINANCE. 

 � imenovanje predsednika odbora. 

8. PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA KOMUNALO IN 
UREJANJE PROSTORA. 

 � imenovanje predsednika odbora. 

9. PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN TURIZEM. 

 � imenovanje predsednika odbora. 

10. PREDLOGI ZA IMENOVANJA V STATUTARNO PRAVNO 
KOMISIJO. 

11. PREDLOGI ZA IMENOVANJA V 5 ČLANSKI SVET ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE 
SELNICA OB DRAVI. 

12. POBUDE SVETNIKOV. 

13.  VPRAŠANJA SVETNIKOV. 

 
 
 

Ad/3 
INFORMACIJE ŽUPANA 

  
Župan Jurij LEP je občinskemu svetu posredoval naslednje informacije: 

� opravljen je bil sestanek z državnim cestnim inšpektoratom, predstavnico 
DRSC in predstavnikom CPM glede problematike obcestnih sporočilno 
reklamnih tabel oziroma njihovih odstranitev in zagroženih kazni. 
Občina se je obvezala, da bo dala izdelati ustrezen zahtevani elaborat, ki 
bo predvidel vsa dovoljena mesta za postavitev teh tabel in hkrati 
predpisal njihovo velikost in obliko, inšpekcijska služba cestnega 
inšpektorata pa je obljubila, da ne bo kaznovala tistih, ki so sami 
odstranili nepravilno postavljene sporočilno reklamne table; 

� opravljen je pregled vseh sodnih postopkov, ki so na tak ali drugačen 
način sproženi proti občini oziroma je občina vpletena vanje. Takšnih 
primerov je trenutno pet. V mesecu januarju 2007 bo izdelano poročilo 
odvetnika, ki bo hkrati predvidelo možnost čimprejšnjega dokončanja teh 
nedokončanih zadev; 

� primer Cebek je tik pred rešitvijo, s tem v zvezi pa je bil zaradi dogovora 
o rešitvi spora ustavljen postopek izvršbe in s tem privarčevana sredstva; 
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� že pred časom sta bili s strani zdravstvenega inšpektorata izdani 
ureditveni odločbi glede lokalni vodovodov pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu 
in v Gradišču na Kozjaku. Za ureditev razmer na tem področju bo najbrž 
potrebno čimprej oba vodovoda predati v upravljanje Mariborskemu 
vodovodu; 

� ekipa občinske uprave z županom na čelu intenzivno dela na pripravi 
proračuna občine za leto 2007. Prva obravnava proračuna je v občinskem 
svetu predvidena konec januarja 2007. župan od vseh svetnikov pričakuje 
tvorne predloge za sestavo novega proračuna, čeprav bo proračuna 2007 
v veliki meri namenjen dokončanju že začetih investicij; 

� aktivnosti pri pridobivanju državnega lokacijskega dovoljenja za ČHE 
Kozjak tečejo s polno paro. Župan se je s prejšnjim županom in 
direktorjem občinske uprave udeležil prostorske konference v Ljubljani. 
Opravljen je bil tudi ogled na terenu – mesto bodočega zajetja na Velikem 
Boču in strojnice pri Šturmu. 

 
 
 

Ad/4 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODREDBE O 

POVRAČILU VLAGANJ UPRAVIČENCEV JAVNO 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU 

OBČINE SELNICA OB DRAVI 
 
Uvodno poročilo je podala Gordana SVENŠEK iz občinske uprave, ki je tudi 
članica Delovne skupine za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Selnica ob Dravi, z 
dodatnimi pojasnili pa je nadaljeval predsednik te skupine Vlado DOLINŠEK. 
Slednji se je za vloženo delo in trud v tej zadevi zahvalil občinski upravi. 
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali 
 
Milan FRAS je vprašal kako je z registrom oziroma seznamom upravičencev do 
vračila in ali so bili vsi upravičenci obveščeni o roku za zbiranje podatkov. Menil 
je še, da bi bilo vsem upravičencem do vračila nuditi vso potrebno pomoč. 
 
Božo KRIVOKAPIČ  je pojasnil zakaj so nekateri udeleženci in s tem 
upravičenci do vračanj iz akcije leta 1992, že dobili odgovore oziroma predloge 
za poravnavo s strani Državnega pravobranilstva. 
 
Andrej SANDE je vprašal ali mora svojo upravičenost do vračanja dokazovatri 
v Rušah z ozirom na dejstvo, da je telefon dobil tam (v Rušah), kasneje pa se je 
preselil v Selnico. 
 
Odgovoril jim je Vlado DOLINŠEK in povedal,  

� da so bili prav vsi občani pisno pozvani, da podajo svoje podatke za 
uveljavljanje vračila. Dosti tistih, ki so neposredno sklepali pogodbe s 



 5

takratnim podjetjem PTT, je že dobilo predloge in pogodbe za poravnavo 
s strani Državnega pravobranilstva. Ostali pa tega še niso dobili; 

� da je mesto uveljavljanja pravice do vračila sredstev tam kjer se je akcija 
začela – v navedenem primeru torej v Rušah. 

 
V nadaljevanju razprave je Vladimir SABOLEK izrazil nestrinjanje z 2. 
odstavkom 2. člena predlaganih sprememb, ker je mnenja, da ne morejo biti vsi 
udeleženci vseh akcij, upravičeni do enakega zneska vračila. 
 
Vlado DOLINŠEK je v odgovoru pojasnil, da se je Delovna skupina takoj 
odločila, da predlaga enako vračilo za vse udeležence posameznih akcij – torej 
odločili so se za kriterij enakosti, saj je po 15 letih težko vse korektno in 
natančno ovrednotiti. S tem so v naprej preprečili pričakovana negodovanja 
upravičencev ter s tem so v naprej preprečili tudi morebitno moralno in politično 
škodo. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet 

4. SKLEP: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme Spremembe in 
dopolnitve Odredbe o povračilu vlaganj upravičencev javno 
telekomunikacijsko omrežje na  območju Občine Selnica ob Dravi. 

  
 
 

Ad/5 

PREDLOGI ZA IMENOVANJA V NADZORNI ODBOR 
 
Uvodno poročilo oziroma predlog za imenovanje je podal predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KVAZ) Andrej 
SANDE. Uvodoma je naštel tudi liste in politične stranke, ki so pravočasno 
podale kadrovske predloge. Predlog KVIAZ občinskemu svetu za imenovanje 
Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je Bogdan KAJZER – predsednik, 
in člani Jože ČEGOVNIK, Maksimilijana HARTMAN,  dr. Borut HOLCMAN 
ter Lilijana ZORKO. 
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali 
 
Metod DOLINŠEK je bil mnenja, da občinski svet ne more odločati o predlogu 
KVIAZ, ker le-ta ni podal vseh kadrovskih predlogov, ki so pravočasno prispeli 
v obravnavo. Zato je predlagal odmor v katerem bi se skušali dogovoriti o rešitvi 
tega vprašanja. 
  
Predsedujoča dr. Vlasta KRMELJ je nato, ob 18.55 uri odredila odmor. 
 
Po odmoru je predsedujoča predlagala glasovanje o kompromisnemu predlogu, 
ki se je izoblikoval med odmorom. 
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Sledilo je glasovanje o predlogu predsedujoče dr. Vlaste KRMELJ. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

S 14 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet 

5. SKLEP: Občinski svet ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz 105. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi in je tako mogoče 
odločanje o imenovanju Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi. V 
bodoče mora KVIAZ, ob predlogih za imenovanja, podati občinskemu 
svetu kompleten pregled kadrovskih predlogov, ki so prispeli v obravnavo 
na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 
Sledilo je nadaljevanje razprave. 
 
Metod DOLINŠEK je bil mnenja, da pri treh predlaganih za člane Nadzornega 
odbora, niso izpolnjeni pogoji iz 39. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi. 
 
Oto VOGRIN pa je bil za nadaljevanje razprave, saj vse liste in politične 
stranke, ki so svoje predloge podale, za le-temi trdno stojijo. 
 
Darko DOLINŠEK je menil, da ravnokar sprejeti sklep omogoča razpravo. 
Menil je še, da KVIAZ ni razumel poslanstva Nadzornega odbora, saj mora biti 
le-ta sestavljen iz strokovnjakov.  
 
Metod DOLINŠEK je nato v obrazložitvi svojega glasu povedal, da bo glasoval 
proti predlogu KVIAZ. S tem bo glasoval proti postopku imenovanja ter zaradi 
tega proti nezakonitemu Nadzornemu odboru. 
 
Župan Jurij LEP je najprej povedal nekaj svojih izkušenj iz dela v Nadzornem 
odboru. Menil je še, da ni dobro, da se ustvarja vtis, da je nekaj nezakonito. 
 
Janez URBAS je v obrazložitvi svojega glasu povedal, da bo glasoval za predlog 
KVIAZ. Hkrati je izrazil svoje nestrinjanje z načinom dela, ki se je začel na tej 
seji občinskega sveta. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje Nadzornega odbora. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

S 13 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI je bil sprejet 

6. SKLEP: Občinski svet  Občine Selnica ob Dravi imenuje Nadzorni odbor 
Občine Selnica ob Dravi v naslednji sestavi: Bogdan KAJZER – 
predsednik, Jože ČEGOVNIK - član, Maksimilijana HARTMAN - 
članica,  dr. Borut HOLCMAN - član in Lilijana ZORKO - članica. 
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Ad/6 
PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
� imenovanje predsednika odbora. 

  
 Uvodno poročilo oziroma predlog za imenovanje je podal predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE.   
 
Razprave ni bilo. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

S 13 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet 

7. SKLEP: Občinski svet  Občine Selnica ob Dravi imenuje Odbor za 
družbene dejavnosti v naslednji sestavi: Oto VOGRIN – predsednik, 
Zdenka GRADIŠNIK – članica, Milka PUŠNIK – BRUDERMAN - 
članica, Robert RIBIČ – član in Andreja ROBIČ - članica. 

 
 
 

Ad/7 
PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA 

GOSPODARSTVO, DROBNO GOSPODARSTVO IN 
FINANCE 

� imenovanje predsednika odbora. 
 
Uvodno poročilo oziroma predlog za imenovanje je podal predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE.   
 
Sledila je krajša razprava v kateri je Metod DOLINŠEK sebe predlagal za 
predsednika odbora. 
 
Najprej je sledilo glasovanje o predlogu KVIAZ za imenovanje Odbora za 
gospodarstvo, drobno gospodarstvo in finance. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

Z 12 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet 

8. SKLEP: Občinski svet  Občine Selnica ob Dravi imenuje Odbor za 
gospodarstvo, drobno gospodarstvo in finance v naslednji sestavi: Jože 
BREZNIK – predsednik, Andrej SANDE - član, Anton STAJAN - član, 
Janko STOJKOVIČ - član in Igor ŠTRUC - član. 

 
Nadaljnje glasovanje o predlogu Metoda DOLINŠKA ni bilo potrebno. 
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Ad/8 
PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA 

KOMUNALO IN UREJANJE PROSTORA 
� imenovanje predsednika odbora. 

 
Uvodno poročilo oziroma predlog za imenovanje je podal predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE.   
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali  
 
Metod DOLINŠEK je umaknil predlog NeLi za svoje imenovanje v odbor. 
 
Predsedujoča dr. Vlasta KRMELJ je nato, ob 19.21 uri odredila 5 minutni 
odmor. 
 
Po odmoru, v katerem je bilo ugotovljeno, da po odstopu Metoda DOLNŠKA 
predlog KVIAZ ni več popoln in se je zato potrebno ravnati v skladu s 105. 
členom Poslovnika občinskega sveta,  je Andrej SANDE najprej predlagal 
Roberta RIBIČA za imenovanje v odbor, nato pa je svoj predlog umaknil. 
 
Oto VOGRIN je nato predlagal svoj predlog za imenovanje odbora: Janko 
STOJKOVIČ – predsednik, Darko DOLINŠEK - član, Božo KRIVOKAPIČ - 
član, Štefan LAZAR - član in Vladimir SABOLEK – član. 
 
Janez URBAS je nato podal še svoj predlog za imenovanje v odbor: Janko 
STOJKOVIČ – predsednik, Darko DOLINŠEK - član, Metod DOLINŠEK – 
član, Božo KRIVOKAPIČ – član in Štefan LAZAR - član. 
 
Oto VOGRIN je o temu predlogu menil, da ni korekten, ker predlaga nekoga, ki 
je odstopil od kandidature. 
 
Metod DOLINŠEK je nato v repliki Otu VOGRINU povedal, da ni dejal, da ne 
bo član odbora, temveč, da se ne strinja s politiko kadrovanja, ki jo izvaja 
občinski svet. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Ota VOGRINA. Glasovanje je potekalo 
posamično za vsakega predlaganega kandidata posebej. 
 
Ob prisotnosti 15 svetnic in svetnikov so dobili, s strani Ota VOGRINA 
predlagani kandidati, naslednje število glasov: 

• Janko STOJKOVIČ – za predsednika: SOGLASNO; 
• Darko DOLINŠEK – za člana: SOGLASNO; 
• Božo KRIVOKAPIČ – za člana: 14 glasov ZA; 
• Štefan LAZAR – člana: 13 glasov ZA; 
• Vladimir SABOLEK – za člana: 8 glasov ZA in 5 glasov PROTI; 
• Metod DOLINŠEK – za člana: 6 glasov ZA in 7 glasov PROTI. 
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Sledilo je glasovanje o imenovanju Odbora za komunalo in urejanje prostora v 
celoti. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

Z 9 glasovi ZA in 3 glasi PROTI je bil sprejet 

9. SKLEP: Občinski svet  Občine Selnica ob Dravi imenuje Odbor za 
komunalo in urejanje prostora v naslednji sestavi: Janko STOJKOVIČ – 
predsednik, Darko DOLINŠEK - član, Božo KRIVOKAPIČ - član, Štefan 
LAZAR - član in Vladimir SABOLEK – član. 

 
 
 

Ad/9 
PREDLOGI ZA IMENOVANJA V ODBOR ZA 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN TURIZEM 

� imenovanje predsednika odbora. 
 
Uvodno poročilo oziroma predlog za imenovanje je podal predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE.   
 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali  
Metod DOLINŠEK je opozoril SDS, da ima kot zmagovalka volitev odgovornost 
ter, da je potrebno tudi videti, da to svojo vlogo odigrava odgovorno. 
 
Milan FRAS pa je odgovoril, da nekateri niso predlagali prav nič in s tem niso 
prevzeli nase nobene odgovornosti. 
 
Metod DOLINŠEK je v repliki Milanu FRASU izrazil mnenje, da bi se nekateri 
lahko v preteklih 8 letih lahko naučili kako se ne dela. Povedal je, da je odstopil 
od kandidature pri imenovanju Odbora komnalo zaradi tega, ker je prepričan, 
da odbor ne bo delal dobro. 
 
Andrej SANDE je nato povedal, da bo podprl predlog KVIAZ. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 15 

Z 1 glasom ZA in 2 glasoma PROTI - NI BIL SPREJET predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po katerem bi občinski svet s 
sklepom imenoval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in turizem. 

 
Janko STOJKOVIČ in Metod DOLINŠEK sta nato proceduralno opozorila, da 
je v skladu s 105. členom Poslovnika občinskega sveta potrebno izvesti 
posamično glasovanje o kandidatih za imenovanje. 
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Sledilo je posamično glasovanje o predlaganih kandidatih. 
 
Ob prisotnosti 15 svetnic in svetnikov so dobili, s strani KVIAZ predlagani 
kandidati, naslednje število glasov: 

• Vladimir SABOLEK – za predsednika: 8 glasov ZA in 5 glasov PROTI; 
• Zdravko DOLINŠEK – za člana: 14 glasov ZA; 
• Božidar FLAK – za člana: 13 glasov ZA; 
• Urban PERŠE – za člana: 7 glasov ZA in 6 glasov PROTI; 
• Nevenka POŠTRAK – za članico: SOGLASNO. 

 
Pred glasovanjem o imenovanju odbora v celoti je Andrej SANDE povedal, da se 
je zmotil pri glasovanju o Urbanu PERŠETU in je zato zahteval ponovitev 
glasovanja. 
 
Metod DOLINŠEK je menil, da je potrebno takoj povedati, da se je nekdo zmotil 
pri glasovanju in ne, da se čaka na konec glasovanja, Oto VOGRIN pa je k temu 
menil, da je Andrej SANDE takoj povedal, da se je zmotil pri glasovanju. 
 
Tudi župan Jurij LEP je menil, da bi bilo potrebno takoj povedati, da se je 
nekdo zmotil pri glasovanju. 
 
Predsedujoča dr. Vlasta KRMELJ je nato, ob 20.05 uri odredila 5 minutni 
odmor. 
 
 
Po odmoru pa je Andrej SANDE umaknil svoj predlog o ponovnem glasovanju.  
Sledilo je glasovanje o imenovanju Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in turizem 
v celoti. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

SOGLASNO je bil sprejet 

10. SKLEP: Občinski svet  Občine Selnica ob Dravi imenuje Odbor za 
kmetijstvo, gozdarstvo in turizem v naslednji sestavi: Vladimir 
SABOLEK – predsednik, Zdravko DOLINŠEK - član, Božidar FLAK - 
član, Urban PERŠE - član in Nevenka POŠTRAK – članica. 

 
 
 

Ad/10 
PREDLOGI ZA IMENOVANJA V STATUTARNO 

PRAVNO KOMISIJO 
 
Uvodno poročilo oziroma predlog za imenovanje je podal predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE.   
 
Razprave ni bilo. 
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Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje Statutarno pravne komisije. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

S 14 glasovi ZA  je bil sprejet 

11. SKLEP: Občinski svet  Občine Selnica ob Dravi imenuje Statutarno 
pravno komisijo v naslednji sestavi: Darko DOLINŠEK – predsednik, 
Zdravko GORIŠEK -član, Božo KRIVOKAPIČ - član, dr. Vlasta 
KRMELJ - članica in Milan ŠARMAN – član. 

 
 
 

Ad/11 
PREDLOGI ZA IMENOVANJA V 5 ČLANSKI SVET ZA 

PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
OBČINE SELNICA OB DRAVI 

 
Uvodno poročilo oziroma predlog za imenovanje je podal predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE.   
 
Razprave ni bilo. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje SPV. 
 
Prisotnost pred glasovanjem: 14 

SOGLASNO  je bil sprejet 

12. SKLEP: Občinski svet  Občine Selnica ob Dravi imenuje Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v naslednji sestavi: Darko FLAK 
– predsednik, PP Ruše – Emil KOZLEVČAR - član, Osnovna šola Selnica 
ob Dravi (1 član), Damjan ŠTEGER - član in Igor ŠTRUC - član. 

 
 
Predsedujoča dr. Vlasta KRMELJ je občinski svet pozvala, da politične stranke 
in liste do 15. januarja 2007, podajo kadrovske predloge za imenovanje Komisije 
za mladino. 
 
Darko DOLINŠEK je menil, da je poziv za kadrovske predloge prehiter, Metod 
DOLINŠEK pa je menil, da z imenovanjem te komisije občinski svet nima nič 
skupnega, ker ta komisija ni delovno telo občinskega sveta. 
 
V nadaljevanju je župan Jurij LEP  prisotne seznanil z imenovanjem dveh 
podžupanov. Za podžupana je imenoval Milana FRASA in Janeza URBASA. 
Milan FRAS in Janez URBAS pa sta se v nadaljevanju županu zahvalila za 
zaupanje ter spregovorila o odgovornosti pri bodočem opravljanju svojih funkcij 
ter o svojem bodočem delu v dobrobit Selnice ob Dravi. 
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Ad/12 
POBUDE SVETNIKOV 

 
Metod DOLINŠEK je podal naslednjo pobudo: 
»Glede na dejstvo, da je informiranost občanov v naši občini slaba in glede na 

dejstvo, da so v proračunu sredstva za tovrstne potrebe na voljo, dajem pobudo, da 

občina sklene pogodbo o oblikovanju in vzdrževanju občinskih internetnih strani, ki 

naj vključuje tudi sprotno obnavljanje in dopolnjevanje vsebin. Z razpisom se naj 

izbere najkvalitetnejši ponudnik, prav tako pa naj se te storitve na občinskih straneh 

namenijo tudi za potrebe civilno-družbenih organizacij v občini.« . 
 
  

 

Ad/13 
VPRAŠANJA SVETNIKOV 

 
Zdravko DOLINŠEK je vprašal kako je s predvidenim rušenjem starega 
župnišča v Selnici? 
Odgovoril mu je Slobodan TATALOVIČ in povedal, da v začetku leta 2007 

pričakujejo odgovor Ministrstva za kulturo na katerega je občinska uprava naslovila 

kar nekaj vprašanj. Glede na dejstvo, da je stanje objekta in možnost njegovega 

eventualnega rušenja ocenjevala nekakšna ad-hoc komisija, do njenih ugotovitev pa 

smo se dokopali povsem po naključju, s stanjem nismo zadovoljni. Kakor hitro bodo 

na razpolago nove informacije s tem v zvezi, bo občinska uprava s tem seznanila 

občinski svet. 

 
Janko STOJKOVIČ je postavil naslednje vprašanje: 
»Občina Selnica ob Dravi je kandidirala na javni razpis za izdelavo RPP in 

oblikovanje LAS-ov. 

Sprašujem za katere projekte je občina kandidirala in kdo je nosilec projektov. Zakaj 

smo kandidirali v občini Trnovska vas?« 

Prosi za pisni odgovor. 
 
Metod DOLINŠEK je postavil dve vprašanji 
1. - »Kakšna je vizija župana glede ustanovitve režijskega obrata v naši občini? V 

preteklih dveh mandatih namreč ne glede na sklepe občinskega sveta in evidentne 

pozitivne izkušnje v lokalnih skupnostih, kjer takšen obrat imajo le-ta ni bil 

ustanovljen.« 
2. – »Kdaj in na kak način bo občina pristopila k pripravi novih prostorskih planskih 

dokumentov v občini? Glede na izkušnje iz prejšnjega mandata in glede na zahtevnost 

vsebine smatram, da je potrebno pripraviti natančen vsebinski in časovni okvir 

izvedbe projekta, ki bo tudi ustrezno finančno ovrednoten.«  

Prosi za pisni odgovor na obe vprašanji. 
 
Župan Jurij LEP se je na koncu seje prisotnim zahvalil za tvorno delo in 
sodelovanje ter vsem skupaj zaželel vesel božič in uspešno prihajajoče leto 2007. 
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 Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 
                                              
 
 
ZAPISALA: 
Zdenka KOPER         
 
 
                       
                                                                                                       ŽUPAN 
                                                                                  OBČINE SELNICA OB DRAVI 
                                                                                        Jurij LEP, univ.dipl.inž. 
 


