
 
 

 
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
OBČINSKI SVET 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 
 
Številka: 032 - 1 / 2006 - 8 
Datum: 25. 10. 2007 
 

Z A P I S N I K  
 

 

8. seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 25. oktobra 2007 ob 18. 00 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 
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Andreja ROBIČ  SDS 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Andrej SANDE  SLS 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
Janez URBAS   Lista za Kobansko 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
Jože BREZNIK  LDS 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice  
Božidar FLAK   SDS – opravičeno 
 
 
Odsotni člani občinskega sveta: 
 
Metod DOLINŠEK  NeLi 
 
Ostali prisotni :  
 
Jurij LEP – župan, Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Simona GRUŠOVNIK – 
občinska uprava, Srečko GOSAK - občinska uprava, Slobodan TATALOVIČ – občinska 
uprava, Bogdan KAJZER – NO 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 

 
Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta KRMELJ. Ugotovila je, da je na seji 13 članov 
občinskega sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa. V nadaljevanju so svetniki 
sprejeli sklep: 
 
1. SKLEP 
Za zapisnikarico se izvoli Zdenko Koper. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

2. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 7. redne in 2. izredne seje občinskega sveta občine 

Selnica ob Dravi 
 
Skrajšan zapis 7. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta so svetniki/ce prejeli z vabilom 
za sklic seje. 
 
Razprave ni bilo, zato je na predlog predsedujoče bil soglasno sprejet: 
 
2. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 7. redne seje občinskega 
sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
3. SKLEP  
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrdi skrajšan zapis 2. izredne seje 
občinskega sveta. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

3. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje. 

 
Župan Jurij LEP je predlagal, da se doda nova točka dnevnega reda »Odlok o spremembi 
Odloka o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi«, ki naj bi se uvrstila za 8. točko 
dnevnega reda, ostale pa bi se smiselno preštevilčile. 
 
V razpravi, ki se je razvila, so sodelovali: Oto Vogrin, ki je imel pripombo glede nepoznane 
vsebine za dodatno uvrščeno točko dnevnega reda; Zdravko DOLINŠEK je menil, da se kljub 
temu točka naj obravnava; Janko STOJKOVIČ je ugotavljal, da je predlagana točka dovolj 
razumljiva in da je odbori ne rabijo predhodno obravnavati; Andrej SANDE je menil, da 
postopek sprejema ni pravilen, ker gre za hitri postopek, ter Božo KRIVOKAPIČ, ki pa je 
soglašal s predlaganim razširjenim dnevnim redom. 
Med samo razpravo je direktorica mag. Karin JURŠE podala razloge in stališča občinske 
uprave, da gre za popravke, ki ne vplivajo bistveno na vsebino odloka in da ne gre za hitri 
postopek, temveč za skrajšani postopek. Po razpravi je predsedujoča dala na galsovanej 
naslednji sklep: 
 
4. SKLEP 
Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme predlagan dnevni red s predlagano 
spremembo; 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Potrditev skrajšanega zapisa 7. redne in 2. izredne seje občinskega sveta občine 

Selnica ob Dravi 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Informacije župana 
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5. Odlok o ustanovitvi o organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora 
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT – skrajšani postopek 

6. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – skrajšan 
postopek 

7. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava 
8. Posamični program prodaje 4107 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic 

Občine Selnica ob Dravi v družbi Nigrad JKP d.d. Maribor 
9. Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi 
10. Pobude svetnikov 
11. Vprašanja svetnikov 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 

 
4. točka 

Informacije župana 
 
Župan Jurij LEP je podal naslednje informacije: 

- tečejo aktivnosti s podjetjem Mariborski vodovod za prevzem vodovoda na Sv. Duhu, 
- tečejo aktivnosti in pripravljajo se pogodbe za vodovod na Fali, 
- vse prisotne je seznanil, da je bil 18. oktobra že tradicionalni obmejni pohod, ki ga je 

letos organizirala Občina Selnica ob Dravi, 
- na Sv. Duhu in Gradišču bo vzpostavljen brezžični internet v okviru projekta, ki ga je 

Kulturno društvo Kapla v našem imenu prijavilo na razpis Ministrstva za 
gospodarstvo, 

- bil je opravljen sestanek v zadevi pluženja s podjetjem Nigrad d.d. in podizvajalci, 
- služnostne pogodbe v zvezi s kanalizacijo so v končni fazi izdelave, 
- predstavil je pravno stanje na področju urejanje pravnih zadev, kjer je vključena 

občina in krajani. 
 
Podžupan Milan FRAS je podal kronološko informacijo v zvezi z denacionalizacijskimi 
postopki za grad Viltuž. Pri tem je opozoril na aktivnosti občine, ki jih vodi kot podžupan. 
 

5. točka 
Odlok o ustanovitvi o organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT – skrajšani postopek 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Uvodno besedo je podal mag. Franjo ŠVAJGER, ki je obrazložil razloge za sprejem 
popravkov skupnega odloka. Izpostavil je zakonske spremembe, ki so bile sprejete v letu 
2006 in so posledično vplivale na področje ustanovitve, statusa in delovanje skupnih 
organov, zato je potrebno besedilo Odloka uskladiti z noveliranimi zakonskimi spremembami. 
 
V razpravi sta sodelovala Zdravko DOLINŠEK, ki ga je zanimalo po katerem ključu se delijo 
stroški za delovanje medobčinskega inšpektorata, Andrej SANDE je vprašal, koliko finančnih 
sredstev v proračunu predstavlja ta segment stroškov. Na postavljena vprašanja je odgovoril 
mag. Franjo ŠVAJGER. 
 
Po razpravi je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
5. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ustanovitvi o organa skupne 
občinske uprave inšpekcijskega nadzora MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT po 
skrajšanem postopku. 
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Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

6. točka 
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi – skrajšan 

postopek 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE, ki je 
poudarila, da gre za manjše spremembe, ki omogočajo hitrejši sprejem proračuna in 
sodelovanje širše javnosti pri njegovem sprejemu, zato je bil predlagan sprejem po 
skrajšanem postopku. 
 
Pred razpravo je Darko DOLINŠEK podal sprejeta stališča Statutarno pravne komisije, ki 
nima pripomb in predlaga, da ga občinski svet obravnava po skrajšanem postopku, saj gre 
za manjše spremembe. 
 
V razpravi so sodelovali: Oto VOGRIN, ki je ugotavljal, da občinski akti niso med seboj 
usklajeni in so neažurni ter Andrej SANDE, ki je imel pomisleke glede načina sprejema 
poslovnika. 
 
Župan Jurij LEP, je obrazložil razloge za spremembo poslovnika, ki zaradi sprejem 
proračuna v letu 2007 zahtevajo sprejem po skrajšanem postopku. 
 
Predsedujoča je po razpravi dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
6.SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku.  
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 2 PROTI, od 13 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

7. točka 
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi – prva obravnava 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. Uvodno obrazložitev je podal 
župan Jurij LEP. Simona GRUŠOVNIK je na kratko predstavila ključne postavke v Odloku o 
proračunu in obrazložila prihodkovna in odhodkovna področja. 
 
Pred razpravo je Oto VOGRIN povedal, da predložena stališča niso to, o čemer je tekla 
razprava na seji odbora. Stališča odbora za gospodarstvo je podal Janko STOJKOVIČ, 
stališča Statutarno pravne komisije pa Darko DOLINŠEK. Direktorica občinske uprave je 
povedala, da predložena stališča odborov niso zapisniki, ampak le to, kar so člani odbora 
sprejeli kot sklep. Vlasta KRMELJ pa je pripomnila, da zapisniki niso uradni vse do takrat, ko 
jih na svojih sejah ne potrdijo odbori oz. komisije. 
 
V razpravi so sodelovali: Zdravko DOLINŠEK, ki ga zanimajo določene postavke v 
proračunu, izpostavil je pločniki skozi Selnico, za katerega sprašuje, ali so namenjena 
sredstva v proračunu, nadalje ga zanimajo investicije na pokopališču; zakaj znižanja za delo 
nadzornega odbora; kako se bodo razdelila sredstva za športno dejavnost; urejanje 
hudournikov; nakup gasilskega avta, kako je z sredstvi namenjeni za delo upokojencev, saj 
je mnenja, da jim je premalo namenjeno. Božo KRIVOKAPIČ je izpostavil problematiko 
ureditve križišča in pločnikov v naselju Bistrica in predlagal, da se ta del uredi s sredstvi od 
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prodaje delnic Nigrada ali s prijavo na razpis državnih sredstev. Andrej SANDE je izpostavil 
problematiko cestne dejavnosti v občini, saj ni v proračunu začutiti nobene vizije za rešitev 
tega problema, sprašuje, zakaj so se plače v občinski upravi povečale, glasno pa je 
razmišljal tudi, da bi zaradi racionalizacije finančnih sredstev bilo smotrneje imeti samo 
enega podžupana. Na zastavljena vprašanja je odgovorila Simona GRUŠOVNIK, ki je med 
drugim povedala, da so sredstva za NO planirana glede na porabo v prejšnjih letih, da se 
sredstva za šport razdeljujejo na podlagi javnih razpisov, da imajo društva upokojencev svoje 
postavke v proračunu in da hkrati kandidirajo za sredstva po razpisih (npr. kultura, šport).  
 
Milan FRAS je podal predloge, ki bi jih v proračunu lahko akceptirali, in sicer je izpostavil 
pločnike in nevarne poti na Fali in v Bistrici, saj bi s tem omogočili enakomerni razvoj občine. 
imel je tudi vprašanje, kako daleč je z realizacijo in pridobivanjem sredstev za večnamensko 
dvorano. Direktorica uprave mu je odgovorila, da so javna naročila za izdelavo projektne 
dokumentacije narejena. Dokumentacija pa bo izdelana v letu 2008. 
 
Robert RIBIČ je vprašal, zakaj so se postavke na vzdrževanju poslovnih objektov ter na 
investiciji kletnih prostorov zmanjšale, istočasno pa ne podpira zmanjšanje stroškov na 
postavki programi za mladino. Podpira pa povišanje sredstev na postavki občinski praznik in 
nabava gasilskega avta. K razpravi se je prijavil tudi Oto VOGRIN, ki je ugotovil, da je 
globalno proračun za leto 2008 za 2 odstotka nižji ter podal predloge, da je predvsem na 
izobraževanju premalo namenjenih sredstev, saj je nujno investicirati v osnovno šolo na Sv. 
Duhu in Gradišču, predlagal je tudi, da se pripravi investicijski program za komunalno 
dejavnost v občini. Darko DOLINŠEK je v razpravi izpostavil kritični segment na področju 
stanovanjske politike, zmanjševanje sredstev na postavki šport in je predlagal, da se pripravi 
specifikacija del na cestni dejavnosti. Na koncu je ugotovil, da proračun ni strateško 
naravnan, torej je brez vizije, zato je apeliral na pripravljavce proračuna, da bi te predloge 
upoštevali pri drugem branju. Vladimir SABOLEK podpira nabavo gasilskega avta. Andrej 
SANDE je menil, da bi morali omeniti in najti rešitev za avtobusno postajališče. V razpravo 
se je vključil tudi župan Jurij LEP in pojasnil, da je namen prvega branja proračuna prav v 
tem, da svetniki podajo svoje predloge, naloga občinske uprave pa je, da to v kolikor je 
možno tudi upošteva in realizira. Izpostavil je tudi prioritetne naloge, ki so prikazane v 
proračunu. Na zastavljena vprašanja sta odgovorili tudi direktorica občinske uprave in 
Simona GRUŠOVNIK. 
 
Predsedujoča je končala razpravo in predlagala glasovanje. Svoj glas je obrazložil Robert 
RIBIČ, ki je povedal, da s tem, ko je župan sprejel iznesene predloge, podpira proračun. 
 
7. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o proračunu Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2008 v prvem branju. V skladu z 90. in 91. členom Poslovnika občinskega 
sveta daje Občinski svet Občine Selnica ob Dravi predlog proračuna v javno razpravo. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 
Ob 20.48 uri je sledil petnajst-minutni odmor. 
 
 

8. točka 
Posamični program prodaje 4107 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic Občine 

Selnica ob Dravi v družbi Nigrad JKP d.d. Maribor 
 
Gradivo so svetniki/ce prejeli skupaj z vabilom za sklic seje. 
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Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je v uvodu obrazložila razloge za prodajo 
4107 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic Občine Selnica ob Dravi v družbi Nigrad 
d.d. 
 
V razpravi so sodelovali Darko DOLINŠEK, ki podpira prodajo delnic, istočasno pa ga je 
zanimalo, ali so finančna sredstva od prodaje delnic že planirana v proračunu 2008. Janko 
STOJKOVIČ je predlagal, da se ta sredstva namenijo za nakup nepremičnine ali za ureditev 
stanovanj v občini. Ota VOGRIN je zanimalo, ali smo morda zahtevali kakšno strokovno 
mnenje glede nameravane prodaje delnic. 
Simona GRUŠOVNIK je pojasnila, da so sredstva od prodaje kapitalskih naložb strogo 
namenska sredstva, ki jih ni moč porabljati za druge namen, kot jih predvideva zakon, in da 
smo jih sicer planirali v proračunu 2008, vendar na rezervacijah, saj ne vemo, ali nam bo 
delnica uspelo prodati  
 
Predsedujoča je končala razpravo in dala na glasovanje predlagan sklep: 
 
8. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme posamični program prodaje 4107 
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic Občine Selnica ob Dravi v družbi Nigrad 
JKP d.d. Maribor. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (14 ZA, 0 PROTI od 14 prisotnih) ugotovila, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

9. točka 
Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi 

 
Gradivo so svetniki/ce prejeli pred sejo. 
 
Direktorica občinske uprave mag. Karin JURŠE je v uvodu obrazložila razloge za 
spremembo tekstualnega dela odloka o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu naselja 
Selnica ob Dravi, ki ga je podala Andreja ŠTOK u. d. i. a. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoča dala na glasovanje predlagan sklep: 
 
9. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembo Odloka o 
ureditvenem načrtu naselja Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (13 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN od 14 prisotnih) 
ugotovila, DA JE SKLEP SPREJET. 
 

10. točka 
Pobude svetnikov 

 
Andrej SANDE je podal pobuda, da se preuči zakonitost odločitev glede oblikovanja vaških 
odborov. Mnenja je, da so s tem kršene pravice krajanov, saj člani vaških odborov niso bili 
izbrani na volitvah. Predlagal je, da se občinska uprava poveže s strokovnjaki iz Službe za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter preučijo morebitno napako v Statutu Občine 
Selnica ob Dravi. 
 
Darko DOLINŠEK je dal pobudo, da se realizira sestanek s predstavniki podjetja Veolia 
Štajerska v zvezi vzpostavitvijo medmestnega prometa za avtobusno relacija Selnica - 
Maribor. Predlagal je tudi, da se na eno izmed naslednjih sej uvrsti ta točka dnevnega reda. 
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Robert RIBIČ je dal pobudo, da predsednik gasilskega društva na eni od naslednjih sej 
predstavi nakup novega gasilskega vozila.  
 
Božidar FLAK je dal pobudo, da je potrebno več truda vložiti na področju športa, saj je ta 
panoga na območju občine Selnica v zatonu. 
 
Dr. Vlasta KRMELJ je podala pobudo, da občinska uprava pripravi študijo ali je možno s 
stališča zakonskih zahtev in obsega finančnih sredstev nabaviti občinski avtobus za prevoz 
oddaljenih otrok ter da občinska uprava pripravi študijo za ureditev ekološke tržnice v Selnici. 
 

11. Vprašanja svetnikov 
 

Oto VOGRIN je podal vprašanje: 
- ali je napravljena strategija komunalne dejavnosti v občini, 
- ali tečejo dogovori o vrnitvi likovnih del – slik z županom Občine Ruše, 
- ali je narejena strategija razvoja in ureditve ceste pri Šturmu – Šturmova graba. 

Župan Jurij LEP je odgovoril, da tečejo razgovori za vrnitev slik z županom Občine Ruše 
Vilijem Rezmanom ter pojasni problematiko ureditve ceste v Šturmovem grabnu, kajti cesta 
je last Gozdnega gospodarstva. Oto VOGRIN je na podlagi županovega odgovora predlagal, 
da se pripravi skupni sestanek z občani in lastnikom ceste, ter tako skupaj najde pot do cilja.  
 
Božidar KRIVOKAPIČ je podal vprašanje, ali je v načrtu rešitev cestnega odseka v Bistrici pri 
gostišču Pec. Župan Jurij LEP mu je odgovoril, da je planirano asfaltiranje tega cestnega 
odseka.  
 
Vprašanje je postavil tudi Andrej SANDE, ki županu predlaga, da predloži sistemizacijo 
delovnih mest in opredeli, kako je naravnana občinska uprava. Tudi na to vprašanje je župan 
Jurij LEP takoj odgovoril in predstavil strukturo odločanja v upravi.  
 
Darko DOLINŠEK je vprašal, zakaj je v proračunu še vedno financiranje odškodnine za 
vlečnico Sv. Duh, vprašal je tudi, zakaj še vedno ni realizirana obljuba o postavitvi stalnih 
ločenih kesonov za komunalne odpadke, zanimalo ga je, kdaj bo v pripravi novi ureditveni 
načrt celotne občine, oziroma kakšen je rokovnik za sprejemanje prostorskih aktov, pričakuje 
pa tudi pisni odgovor glede porabe sredstev za sanacijo posledic neurja v letu 2005. Na 
vprašanje je odgovoril župan Jurij LEP, ki je med drugim je pojasnil, da za vlečnico na Sv. 
Duhu iščemo novega upravitelja. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Zdenka Koper, poslovna sekretarka 
 
 

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

 


