
POBUDE IN VPRAŠANJA NA 7. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

SELNICA OB DRAVI 

Selnica ob Dravi, 12. 11. 2019 
 
Odgovori na pobude in vprašanja, ki niso bili podani na 7. redni seji OS.  
 

1. Bernarda MANDRES 
 

 
POBUDA: 
Na pobudo občanov v Občini Selnica ob Dravi podajam pobudo za prehod za pešce pri novi trgovini Jager, 
kajti tam ni nobenega prehoda za cesto. Najbližji prehod je pri Osnovni šoli Selnica ob Dravi.  
 
ODGOVOR: 
Svet za preventivo bo proučil možnost ureditve dodatnega prehoda za pešce na naslednji seji. To pobudo so 
na SPV že obravnavali, zato smo informativno že povprašali na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo) o 
njihovem stališču v tej zadevi, ki so edini pristojni za načrtovanje in ureditev prehodov za pešce na državnih 
cestah. Neuradno nam je bilo pojasnjeno, da na tem delu zagotovo ne načrtujejo prehoda za pešce, saj  je v 
bližini nepregleden ovinek, kar bi imelo za posledico resno ogrožanje življenj. Predstavnik PP Ruše je prav 
tako potrdil, da bi bilo na tem mestu nevarno načrtovati prehod za pešce, saj bi vozniki, ki pripeljejo iz smeri 
Dravograda težko predvideli dogajanje na cestišču oz. prehodu za pešce, ki bi bilo umeščeno za ovinkom na 
tej lokaciji. 
                  
POBUDA:  
Druga pobuda se nanaša na grad Viltuš, kateri zmeraj bolj propada. Država trenutna lastnica tega gradu se 
obnaša mačehovsko – do tega nekoč zelo lepega baročnega dvorca Viltuš. Kot je bilo pred kratkim v časopisu 
omenjeno, gospod Franc Jager kupuje stare nepremičnine in jih nato preuredi. Moja pobuda je naslednja: da 
se občinska uprava Občine Selnica ob Dravi obrne na tega gospoda, v kolikor je pripravljen, da bi ta naš grad 
Viltuš odkupil od države in ga preuredil.  
 
ODGOVOR: 
Najprej je potrebno preveriti interes države. Na pristojnem ministrstvu smo zaprosili za termin sestanka, kjer 
bi se pogovorili o namenih države. 
 
 

2. Olga KAJZER 
 
POBUDA:  
Društvo upokojencev Selnica ob Dravi predlaga, da se uredi brezplačen prevoz upokojencev na relaciji 
Selnica Ruše Maribor. V občini Ruše imajo urejen brezplačni prevoz upokojencev preko Arrive. Želeli bi, da 
se tako uredi tudi za našo občino, saj bi to upokojencem, ki imajo že tako nizke pokojnine veliko pomenilo.  
 
ODGOVOR: 
Novela Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so jo poslanci potrdili 29. 10. 2019, uvaja s 1. julijem 2020, 
brezplačen javni potniški prevoz za upokojence in vojne veterane. 
 
POBUDA:  
Postavitev nadstrešnice na avtobusni postaji pri osnovni šoli.  
 
ODGOVOR: 
Potrebe bo nadstrešnici pri šoli ni več, ker se lahko otroci do odhoda avtobusa zadržujejo v šoli. Nadstrešnica pri 
šoli je bila v preteklosti velik problem in prostor nenadzorovanega zbiranja mladostnikov, neprimernega vedenja in 
vandalizma. Z odstranitvijo se je strinjala tudi šola in sedaj opažamo, da se na tem mestu težave več ne pojavljajo.  
 
 
 
 Pripravila: Občinska uprava 



 
 
 

 

 

     

 
 

 


