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SKRAJŠAN

ZAPIS

5. redne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila v četrtek, 17.
maja 2007, ob 18. uri, v sejni sobi PGD Selnica ob Dravi.
PRISOTNI ČLANI O.S. :














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

ODSOTNI:
 Metod DOLINŠEK
 Robert RIBIČ

LDS
SD
DESUS
SDS
SDS
LDS
Lista za Kobansko
SDS
SLS
SLS
SDS
Lista za Kobansko
Neodvisna lista za razvoj Kobanskega
NeLi
Mladi Selnice

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, Bogdan
KAJZER – NO in Boris FATUR – Mariborski vodovod.
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Ad/1
PRIČETEK SEJE
Župan Jurij LEP je pričel sejo in uvodoma pozdravil svetnici in svetnike ter
občinsko upravo. 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 13 od 15 članov
Občinskega Sveta Občine Selnica ob Dravi. Občinski svet je sklepčen in
lahko pravno veljavno sklepa.
-

izvolitev zapisnikarja

Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet
2. SKLEP: Za zapisnikarico se izvoli Zdenka KOPER.
–

Pregled, obravnava in potrditev skrajšanega zapisa 4. redne in 1. izredne
seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.

Razprave o zapisniku ni bilo niti za 4. redno in ne za 1. izredno sejo.
Najprej je sledilo glasovanje o skrajšanem zapisu 4. redne seje.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujočega je bil SOGLASNO sprejet
3. SKLEP: Občinski svet potrdi skrajšan zapis 4. redne seje občinskega
sveta.
Sledilo je glasovanje o skrajšanem zapisu 1. izredne seje.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet
4. SKLEP: Občinski svet potrdi skrajšan zapis 1. izredne seje občinskega
sveta.
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Ad/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Dr. Vlasta KRMELJ je svetnike najprej vprašala ali ima kdo kakšen predlog za
razširitev dnevnega reda.
Pristopil je župan Jurij LEP ter povedal, da z dnevnega reda umika točko 6. Kot
obrazložitev umika je navedel dejstvo, da morajo to problematiko najprej
obravnavati pristojna delovna telesa občinskega sveta.
Sledilo je glasovanje o predlogu dnevnega reda.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
SOGLASNO je bil sprejet

5. SKLEP: Sprejme se naslednji DNEVNI RED
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

PRIČETEK SEJE
 Ugotovitev sklepčnosti,
 Izvolitev zapisnikarja.
 pregled, obravnava in potrditev skrajšanega zapisa 4. redne in 1.
izredne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA.
INFORMACIJE ŽUPANA.
ODLOČITVE O PREJEMNIKIH OBČINSKIH PRIZNANJ.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SELNICA OB DRAVI
ZA LETO 2006.
SKLEP O NAMERI SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE
SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2007 IN NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV 2007 – 2010.
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE
SELNICA OB DRAVI – prvo branje.
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE SELNICA OB DRAVI – prvo branje.
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
OBČINSKE UPRAVE OBČINE SELNICA OB DRAVI – prvo branje.
STRATEGIJA CEN ZA VODO ZA LETO 2007, V OBČINI SELNICA
OB DRAVI.
PRAVILNIK O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
OBČINI SELNICA OB DRAVI.
POBUDE SVETNIKOV.
VPRAŠANJA SVETNIKOV.
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Ad/3
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan Jurij LEP je občinskemu svetu posredoval naslednje informacije:
• na Svetu podravske regije so se dogovorili in uskladili za neposredne
regionalne vzpodbude (134 MIO EUR). Za našo občino to pomeni 1,7
MIO EUR za obdobje 2007 – 2013;
• izbrali smo izvajalca za izdelavo idejnega projekta za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih vod za naselji Bistrica in Spodnji Slemen v
okviru projekta Drava. Priprave na jesensko vlogo za pridobitev sredstev
iz kohezijskega sklada EU tečejo po začrtanem urniku;
• v zvezi z ČHE Kozjak so bili opravljeni razgovori z investitorji, v teku pa
so priprave na predstavitev študije variant v postopku državnega
prostorskega načrta za ČHE Kozjak;
• razpisali smo natečaj za izdelavo prostorskih načrtov za celotno območje
širšega poselitvenega dela občine;
• razpisali smo tudi natečaj za vzdrževalna dela na lokalnih cestah,
občinskih cestah in nekategoriziranih cestah v občini;
• v polnem teku so aktivnosti za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku;
• ponovili bomo razpis za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev
hudournikov v »Maček-župnikovem« naselju;
• kontinuirano tečejo razgovori z vsemi zainteresiranimi v okviru
predvidenega naselja na južnem delu Selnice (elektro, projektanti,
lastniki);
• izdali smo lokacijsko informacijo v zvezi z gradnjo trgovskega centra na
zazidalnem delu Selnice;
• podpisane so pogodbe za rekonstrukcije ceste Sv. Duh na Ostrem vrhu –
Hajdič mlin, ceste v Habidovem jarku, ceste v Selniški grabi in cesti
Robič – Krivec. V pripravi za podpis pogodbe pa so pogodbe za
rekonstrukcijo ceste k Vertniku in do Abramenka.

Ad/4
ODLOČITVE O PREJEMNIKIH OBČINSKIH PRIZNANJ
Predsednica Komisije za občinska priznanja in nagrade dr. Vlasta KRMELJ je
predstavila predloge za podelitev spominskih plaket, ki jih je izoblikovala
komisija in, ki jih predlaga v potrditev občinskemu svetu.
Razprave ni bilo.
Sledilo je glasovanje o predlaganemu sklepu.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet
6. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi podeli za leto 2007 tri
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spominske plakete občine. Spominske plakete prejmejo
• Ivan MAJSTER za dolgoletno družbeno angažiranost;
• KD Pavza – ob 25. obletnici zelo uspešnega delovanja in
• Radio CB klub Selnica - ob 25. obletnici zelo uspešnega delovanja.

Ad/5
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SELNICA
OB DRAVI ZA LETO 2006
Uvodno poročilo je podala Simona GRUŠOVNIK iz občinske uprave.
V nadaljevanju so predsedniki odborov in komisij: Darko DOLINŠEK –
Statutarno-pravna komisija, ki je ugotovila, da je Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2006 s pravnega stališča nesporen.
Jože BREZNIK - Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in finance, Oto
VOGRIN – Odbor za družbene dejavnosti in Vladimir SABOLEK – Odbor za
kmetijstvo in turizem so povedali, da so Odbori obravnavali Odlok o zaključnem
računu proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2006 in zavzeli stališče, da je
primeren za sprejem na Občinskem svetu.
Zdravko DOLINŠEK je menil, da se v zadnjem času ne daje dovolj pozornosti
športu, saj nimamo nobenih tovrstnih prireditev, medtem ko kultura cveti.
Poudaril je tudi, da se na komunali niso realizirale nekatere planirane
investicije, kar pa je mogoče tudi posledica volilnega leta.
Oto VOGRIN je izrazil presenečenje nad razpravo predhodnika, saj je na
področju športa bilo narejeno veliko stvari. Ima tudi na razpolago podatke o tem
in lahko z njimi postreže na naslednji seji.
Janko STOJKOVIČ je pohvalil upravo in izpostavil, da se je čutilo volilno leto.
Realizirane niso bile postavke, za katere vemo, da bi bile potrebne, kot na
primer elektronsko informiranje in hudourniki. Glede športa pa je povedal, da
je Karate klub Selnica ob Dravi zelo aktiven in prireja tekme tako v Selnici, kot
se jih tudi udeležuje po celi Sloveniji.
Božo KRIVOKAPIČ je povedal, da je gradivo oblikovno dobro pripravljeno,
vendar je veliko stvari, ki niso bile narejene. Športnih prireditev je bilo kar
nekaj, vendar ne ve, zakaj to ni razvidno iz zaključnega računa.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali
Andrej SANDE je opozoril na stanje terjatev na kontu 120, kar pomeni, da
določeni občani naše občine menijo, da jim nekaterih obveznosti enostavno ni
potrebno poravnavati.
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Milan FRAS je opozoril na postavke za varovanje okolja, ki jih sestavljajo
predvsem stroški z odpadki, CEGOR več ne funkcionira in meni, da bi bilo treba
tej problematiki nujno posvetiti posebno pozornost.
Darko DOLINŠEK je povedal, da je res škoda, da sredstva, ki so bila na
razpolago, niso bila porabljena. Pridružuje se mnenju Andreja SANDETA glede
neučinkovitosti izterjave odprtih terjatev. Vendar bo glasoval za zaključni
račun.
Vladimir SABOLEK ni razpravljal o proračunu, ampak je kot bivši župan podal
nekaj pojasnil v zvezi s stroški odpadkov. Za sredstva, ki niso bila porabljena, je
res krivo volilno leto, saj mu proti koncu leta ni bilo več dovoljeno odpirati novih
projektov, da ne bi obremenjeval prihodnjega proračuna.
Sledilo je glasovanje o sprejemu ZR.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet
7. SKLEP: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o
zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2006.

Ad/6
SKLEP O NAMERI SPREMEMBE PRORAČUNA
OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2007 IN
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 – 2010
Uvodna pojasnila je podala Simona GRUŠOVNIK iz občinske uprave.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali
Vladimir SABOLEK je vprašal, ali je to tako imenovan »Žagarjev denar«, na
kar mu je bilo pritrdilno odgovorjeno.
Andrej SANDE je menil, da moramo razmisliti tudi o lastnem vodovodu, saj
imamo vodni vir in smo dejansko na vodi brez vode.
Darko DOLINŠEK je poudaril, da moramo delati na tem, da se zagotovi
predvsem visoka kvaliteta oskrbe z vodo. Zanimalo ga je, ali ta sredstva
zadoščajo za rešitev problemov kompletne vodooskrbe?
Direktor občinske uprave Slobodan TATALOVIČ je pojasnil, kaj je možno s
tem denarjem in kaj bomo naredili mi ter, da ta denar nikakor ne zadošča za
rešitev kompletne problematike na področju vodooskrbe.
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Oto VOGRIN je bil skeptičen v zvezi z zavezo Občinskega sveta, da bo zagotovil
določena sredstva v proračunu. Kaj pa, če sredstva na državnem nivoju ne bodo
odobrena in koliko bomo morali zagotavljati sami?
Simona GRUŠOVNIK je pojasnila, da bo potrebno v rebalansu spreminjati tako
prihodke, odhodke in načrt razvojnih programov. Projekt je v neto vrednosti
ocenjen na cca. 74.500,00 €, državnega denarja pa nam je namenjenega
cca.73.500,00 €, torej zagotavljamo dodatno iz proračuna okoli 1.000,00 €. Davka
na dodano vrednost nam ni potrebno zagotavljati, ker bo kot investitor nastopil
Mariborski vodovod, ki je upravljavec občinske infrastrukture.
Božo KRIVOKAPIČ je izrazil veselje, da bodo ta sredstva izkoriščena, vendar
mu je žal, da ne bodo porabljena za Bistriško grabo. Vsekakor je potrebno
vedeti, da Selnica nima samo centra.
Župan Jurij LEP je odgovoril, da imamo v letošnjem proračunu zagotovljena
sredstva za tehnično dokumentacijo za Bistriško grabo.
Janko STOKOVIČ je vprašal, ali je Mariborski vodovod edini, ki lahko izvede
ta projekt?
Vlasta KRMELJ je povedala svetnikom, da je sedaj čas, ko se pričnejo odpirati
razni razpisi, roki za prijave so kratki in zaradi tega so sklepi takšne vrste
običajni.
Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet
8. SKLEP: Občinski svet občine Selnica ob Dravi bo ob prvem rebalansu
proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 uskladil proračun s
spremembo Načrta razvojnih programov 2007-2010 v podprogramu
16039001 Oskrba z vodo – postavka 04.4.2.2.00 Investicijsko vzdrževanje
vodovoda. Načrt razvojnih programov se spreminja zaradi pridobitve
73.478,93 EUR dodatnih razpoložljivih sredstev Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Ad/7
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
OBČINE SELNICA OB DRAVI – prvo branje
Uvodno poročilo je podal direktor občinske uprave Slobodan TATALOVIČ.
Povedal je katere spremembe so po mnenju predlagatelja nujne zaradi
uskladitve z zakonodajo in o katerih spremembah kaže podrobneje razpravljati.
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Glede na ugotovitve Statutarno pravne komisije je predlagani sklep o sprejetju
sprememb statuta v prvem branju umaknil.
V nadaljevanju je o predlogu sprememb in dopolnitev statuta spregovoril tudi
predsednik Statutarno pravne komisije Darko DOLINŠEK. Statutarno pravna
komisija predlaga občinskemu svetu, da prvo branje predlaganih sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Selnica ob Dravi obravnava v predlagani obliki.
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da so spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Selnica ob Dravi, zaradi uskladitve z zakonodajo nujno potrebne.
Izhajajoč iz tega dejstva Statutarno pravna komisija meni, da nekaterih
predlaganih določb ni mogoče spreminjati, saj jih pogojuje veljavna zakonodaja.
Za tiste predlagane določbe, ki so v pristojnosti občinskega sveta, pa je
Statutarno pravna komisija mnenja, da je pred sprejemom predlaganih
sprememb in dopolnitev v prvem branju potrebno opraviti širšo usklajevalno
razpravo.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali
Andrej SANDE je glede na dejstvo, da je občinska uprava umaknila predlagani
sklep predlagal, da se razprava o spremembah in dopolnitvah statuta prekine in
nadaljuje na naslednji seji.
Oto VOGRIN je predlagal, da se naj predvidene spremembe v gradivu označijo
z zasenčitvijo, gradivo naj se uskladi in po usklajevalnem postopku ponovno
obravnava v prvem branju.
Sledilo je glasovanje o predlaganih rešitvah
Prisotnost pred glasovanjem: 13
SOGLASNO je bil sprejet
9. SKLEP: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sklene, da se razprava o
spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Selnica ob Dravi v prvem
branju prekine in razprava preloži na eno naslednjih sej občinskega
sveta. Pred ponovno razpravo v prvem branju se opravi širši usklajevalni
postopek, ki ga s predstavniki svetniških skupin občinskega sveta opravi
župan.

Ad/8
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
SELNICA OB DRAVI – prvo branje
Uvodno poročilo je podal direktor občinske uprave Slobodan TATALOVIČ.
Glede na sprejet sklep pri obravnavi sprememb statuta je tudi pri predlogu
sprememb in dopolnitev poslovnika umaknil predlagani sklep.
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Tudi predsednik Statutarno pravne komisije Darko DOLINŠEK je v imenu
Statutarno pravne komisije predlagal občinskemu svetu, da s sprejemom prvega
branja počaka do sprejema sprememb in dopolnitev Statuta Občine Selnica ob
Dravi v prvem branju.
Sledilo je glasovanje o predlaganem postopku.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
SOGLASNO je bil sprejet
10. SKLEP: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sklene, da se razprava o
spremembah in dopolnitvah Poslovnika občinskega sveta v prvem branju
prekine in razprava preloži na eno naslednjih sej občinskega sveta. S
sprejemom prvega branja poslovnika se počaka do sprejema sprememb
in dopolnitev Statuta Občine Selnica ob Dravi v prvem branju.

Ad/11
PRAVILNIK O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI
ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA V OBČINI SELNICA OB DRAVI
Uvodno poročilo je podala Gordana SVENŠEK iz občinske uprave.
Predsednik Statutarno pravne komisije Darko DOLINŠEK je povedal, da je
komisija pravilnik obravnavala in nanj, s pravno formalnega vidika, ni imela
pripomb.
Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in turizem Vladimir SABOLEK je
povedal, da je odbor obravnaval Pravilnik za dodeljevanje državnih pomoči na
področju kmetijstva in podeželja v Občini Selnica ob Dravi in ga predlaga
Občinskemu svetu v potrditev in sprejem.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali
Oto VOGRIN je bil v dvomih ali naj najprej občinski svet sprejme pravilnik in
gre le-ta nato še na usklajevanje na ministrstvo ali pa naj občinski svet ravna
obratno.
Župan in direktor občinske uprave sta mu odgovorila, da je postopek, ki je
predviden pravilen.
Janko STOJKOVIČ je pozdravil dejstvo, da je pravilnik v obravnavi, v razpravi
pa je ugotavljal tudi, da je pravilnik evropsko naravnan
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Darko DOLINŠEK je ugotavljal, da so v pravilniku predvideni zneski, ki pa niso
fiksni. Mnenja je bil, da bi bilo potrebno te zneske povišati do višine ustreznih
postavk v občinskem proračunu.
Gordana SVENŠEK mu je odgovorila, da so odstotki predpisani. Posamezni
zneski so odvisni tudi od števila prosilcev, v pravilniku pa so naravnani tudi po
izkušnjah iz preteklosti.
Oto VOGRIN je menil, da je potrebno nastaviti takšno strategijo oblikovanja
pomoči, ki ji bo lahko višina ustreznih postavk v proračunu sledila.
Milan FRAS je vprašal ali so zneski v pravilniku primerljivi s tistimi v podobno
razvitih občinah?
Gordana SVENŠEK mu je odgovorila, da so primerljivi.
Darko DOLINŠEK je menil, da je pravilnik edina možnost pomagati kmetom.
Zato je predlagal, da se vse vrednosti v vseh točkah št. 5, v členih od 8 do 14
podvojijo.
V nadaljevanju razprave je Janko STOJKOVIČ povedal, da je o tem tekla
beseda že v odboru, Andrej SANDE je opozoril, da je v primeru sprejema
predlaganih sprememb, potrebno slediti proračunu, Vladimir SABOLEK pa je
opozoril na nujnost sprejema pravilnika.
Po razpravi je najprej sledilo glasovanje o predlogu Darka DOLINŠKA, ki pa z
5 glasovi ZA in 7 glasovi PROTI - NI BIL SPREJET.

Po tem je sladilo glasovanje o prvotnem predlogu občinske uprave.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Z 9 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI je bil sprejet
11. SKLEP: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Selnica ob Dravi v obliki, ki jo je predlagala občinska
uprava.

Ad/10
STRATEGIJA CEN ZA VODO ZA LETO 2007, V OBČINI
SELNICA OB DRAVI
Uvodne razlage je podal Boris FATUR iz Mariborskega vodovoda.
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V nadaljevanju je stališča Odbora za komunalo in prostorsko urejanje
predstavil predsednik tega odbora Janko STOJKOVIČ :
• Odbor za komunalo in urejanje prostora predlaga OS, da potrdi
povišanje cene vode za leto 2007 za stopnjo predvidene inflacije v višini
2,7%.
• Odbor za komunalo in urejanje prostora predlaga OS, da se občinska
taksa poveča za 2,7 % in da se ta sredstva namenjajo izključno za
zagotavljanje boljše oskrbe s pitno vodo.
• Odbor za komunalo in urejanje prostora predlaga OS, da ne sprejme
uvedbe »števnine« kot dodaten strošek pri obračunu vode.
• Odbor meni, da je vsa tako zbrana sredstva potrebno izključno nameniti
za izboljšanje transporta vode.
Predsednik Odbora za gospodarstvo, malo gospodarstvo in finance Jože
BREZNIK pa je predstavil stališča tega odbora, ki so:
• Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in finance je proti uvedbi
števnine ob ceni vode.
• Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in finance se strinja s
povišanjem občinske takse ob vodarini za 2,7%.
• Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in finance odločitev o
povišanju cene vode predaja v obravnavo Občinskemu svetu Občine
Selnica ob Dravi.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali
Darko DOLINŠEK je povedal, da ni za povišanje cene vode, dokler se te cene ne
uskladijo s cenami v drugih primerljivih občinah, ker imamo sedaj najvišjo ceno
vode.
Župan Jurij LEP je prisotne spomnil, da se vsako leto nabere za približno
50.000,00 € amortizacije in zato podpira predlog Mariborskega vodovoda.
Andrej SANDE je menil, da imamo, kljub temu, da jo imamo, najdražjo vodo.
Janko STOJKOVIČ je v razpravi ponovil stališča, ki jih je predstavil kot
predsednik odbora, poleg tega pa izrekel kritike projektu, ki je vodohran
predvidel na tako nizki koti, ki ne more zadovoljiti malo višje ležečim hišam.
Predlagatelja je pozval, da pove nekaj več o tako imenovani »zeleni vodi«.
Milan FRAS je v nadaljevanju spregovoril o svojih izkušnjah v odnosu do
Mariborskega vodovoda.
Boris FATUR je najprej pojasnil, da gre pri »zeleni vodi« za to, da ta voda ne
odteka v kanalizacijo in se izključno uporablja za zalivanje v kmetijstvu. V tem
primeru se ne zaračunavajo takse za obremenjevanje odpadne vode. Glede cene
vode pa je povedal, da v Selnici ob Dravi ni najvišja med občinami, ki jih
oskrbuje Mariborski vodovod, je pa skupaj s takso med višjimi. Upoštevati pa je
treba, da se vodovodi starajo in je zato potrebno imeti v vidu koristi od
amortizacije.
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Vladimir SABOLEK je nato povedal svoje izkušnje z »zeleno vodo« in izrazil
mnenje, da se uvedba le-te izplača samo tistim, ki imajo velike površine.
V nadaljevanju je sledilo najprej glasovanje o spreminjajočem predlogu sklepa,
ki ga je v imenu Odbora za komunalo in prostorsko urejanje podal Janko
STOJKOVIČ.
Sprejeta sta bila naslednja sklepa
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO v celoti sprejet
12. SKLEP: Občinski svet občine Selnica ob Dravi
• potrdi povišanje cene vode za leto 2007 za stopnjo predvidene
inflacije v višini 2,7%,
• občinska taksa se poveča za 2,7 % in se ta sredstva namenjajo
izključno za zagotavljanje boljše oskrbe s pitno vodo
• ne uvede se števnina, kot dodaten strošek pri obračunu vode.
Prisotnost pred glasovanjem: 13
Na predlog predsedujoče je bil SOGLASNO sprejet
13. SKLEP: Vsa tako zbrana sredstva se izključno namenijo za izboljšanje
transporta vode.

V nadaljevanju je ob 22. uri predsedujoča dala na glasovanje odločitev o tem ali
se seja nadaljuje ali pa se zaključi in nadaljuje naslednjič.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

ZAPISALA:
Zdenka KOPER

ŽUPAN
OBČINE SELNICA OB DRAVI
Jurij LEP, univ.dipl.inž.
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