
 

 

 
 
Številka: 032-4/2018  
Datum:      18. 12. 2019 

 
 

 
Z A P I S N I K  

 
7. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 18. decembra 2019, ob 16.30 uri v prostorih Občine 
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi. 
 
Prisotni člani odbora: 
Marko HOMER– predsednik, Dejan VODNIK – namestnik predsednika, Bernarda MANDRES – članica 
in Miro KOBAL – član. 
Odsoten: Milan ŠARMAN - član. 
Ostali prisotni: 
mag. Suzana PRAJNC – direktorica občinske uprave, Simona GRUŠOVNIK in Nada HӦLZL – občinska 
uprava. 
 

 
1. točka 

Otvoritev seje in pregled prisotnosti 
Sejo je pričel in nadalje vodil predsednik Statutarno pravne komisije Marko Homer in ugotovil, da so na 
seji prisotni 4 člani komisije, zato je sklepčna in lahko veljavno sklepa. 
 

2. točka  
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Predsednik je predlagal sprejetje dnevnega reda. Ker ni bilo razprave, je predlagal sprejem sklepa: 
1. SKLEP 
Sprejme se predlagani dnevni red: 

1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje 
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Selnica ob Dravi – 

druga obravnava 
5. Odlok o območju obveznega soglasja za spreminjanje meje parcel na območju Občine 

Selnica ob Dravi – druga obravnava 
6. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 
7. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 – prva obravnava 
8. Razno 

 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA in 0 PROTI od 4 prisotnih članov, ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

3. točka 
Potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje 

Predsednik je dal v potrditev zapisnik 6. redne seje komisije in ker nanj ni bilo pripomb predlagal sprejem 
sklepa: 
2. SKLEP 
Potrdi se zapisnik 6.  redne seje. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA in 0 PROTI od 4 prisotnih članov, ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

4. točka 
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Selnica ob Dravi – druga 

obravnava 
Obrazložitev Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Selnica ob Dravi – 
druga obravnava je podala direktorica občinske uprave mag. Suzana Prajnc. Povedala je, da se 



 

 

predlagan odlok v ničemer ni spremenil od prve obravnave, razen s pripombo Odbora za gospodarstvo, 
ki je zahteval, da sprejetje odloka ne predstavlja finančnih posledic. 
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejem 
3. SKLEP 
Statutarno pravna komisija se je seznanila z Odlokom o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava ter ga predlaga v sprejem 
Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v drugi obravnavi. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA in 0 PROTI od 4 prisotnih članov, ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

5. točka 
Odlok o območju obveznega soglasja za spreminjanje meje parcel na območju Občine Selnica 

ob Dravi – druga obravnava 
Uvodno obrazložitev Odloka o območju obveznega soglasja za spreminjanje meje parcel na območju 
Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava je podala direktorica občinske uprave mag. Suzana Prajnc. 
Pojasnila je, da se odlok v ničemer ne spreminja od prve obravnave. 
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejem 
4. SKLEP 
Statutarno pravna komisija se je seznanila z Odlokom o območju obveznega soglasja za 
spreminjanje meje parcel na območju Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava ter ga predlaga 
v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v drugi obravnavi. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA in 0 PROTI od 4 prisotnih članov, ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

6. točka 
Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 

Obrazložitev Sklepa o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 je podala Simona 
Grušovnik iz občinske uprave. Povedala je, da mora občina sprejeti Sklep o začasnem financiranju za 
leto 2020, saj dokler proračun ni sprejet, je potrebno, da se finančna sredstva porabljajo v dvanajstinah; 
prav tako ni dovoljeno zaposlovanje novih delavcev in izvajati nove investicije. 
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejem 
5. SKLEP 
Statutarno pravna komisija se je seznanila s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica 
ob Dravi za leto 2020 ter ga predlaga v seznanitev Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA in 0 PROTI od 4 prisotnih članov, ugotovil, DA 
JE SKLEP SPREJET. 
 

7. točka 
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 – prva obravnava 

Obrazložitev Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 – prva obravnava je podala 
Simona Grušovnik iz občinske uprave. S stališča nomotehničnih pravil je predstavila odlok po členih, 
ki so predpisani s pozitivno zakonodajo in priročnikom pristojnega ministrstva.  
V razpravi je sodelovala Bernarda Mandres. 
Ker nadaljnje razprave ni bilo je predsednik predlagal sprejem 
6. SKLEP 
Statutarno pravna komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za 
leto 2020 – prva obravnava ter ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu Občine Selnica ob 
Dravi v prvi obravnavi. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 4 glasovi ZA in 0 PROTI od 4 prisotnih članov, ugotovil, 
DA JE SKLEP SPREJET. 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. točka 
Razno 

 
Pod točko razno je predsednik komisije Marko Homer predlagal, da bi se morale fasade v naselju 
Selnica ob Dravi nekako sanirati, saj se ob vstopu v občino vidijo te dotrajane fasade, ki so slab vzgled. 
Miro Kobal je povedal, da na Jabolčni poti manjka veliko označb in da se vse bolj pojavljajo v zaselkih 
opuščene mačke in psi ter bi bilo potrebno ustrezno poskrbeti zanje. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Nada Hölzl 
 
 
 
 

Marko HOMER 
Predsednik 


