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18. 12. 2019

Z A P I S N I K

7. redne seje Odbora za negospodarstvo, ki je bila 18. decembra 2019, ob 17.00 uri v prostorih Občine
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.
Prisotni člani odbora:
Janez LISJAK – predsednik, Sonja ČREŠNIK – članica, Matej KOREN – član, Bojana ROBIČ – članica,
Miro KOBAL – član, Damjana OČKO – članica in Anja FREŠER – članica.
Opravičeno odsotna: Jasna KUŠAR – podpredsednica in Kamil FRAS – član.
Ostali prisotni:
dr. Vlasta KRMELJ – županja, mag. Suzana PRAJNC – direktorica občinske uprave in Nada HÖLZL –
občinska uprava.
1. točka
Otvoritev seje in pregled prisotnosti
Sejo je pričel in jo nadalje vodil predsednik Odbora za negospodarstvo Janez LISJAK in ugotovil, da je
na seji prisotnih 7 članov odbora, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa.
2. točka
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Predsedujoči je dal v obravnavo predlagan dnevni red. Ker ni bilo razprave je predsednik predlagal
sprejetje naslednjega sklepa
1. SKLEP
Sprejme se naslednji predlagani dnevni red
1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje
4. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2020
5. Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 – prva obravnava
6. Razno
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 7 ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
3. točka
Potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje
Predsednik odbora Janez Lisjak je opozoril na napačno razumljen in zapisan stavek v zapisniku prejšnje
seje, ki se nanaša na sanacijo ceste od odcepa od Logarjevega potoka do novega asfalta na Vinskem
vrhu. Na zapisnik ni bilo drugih pripomb, zato je predsednik dal v sprejem naslednji
2. SKLEP
Odbor za negospodarstvo sprejme zapisnik 6. redne seje.
Predsedujoči je na podlagi glasovanja s 7 ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.

4. 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 županja
dr. Vlasta Krmelj. Pojasnila je, da v času začasnega financiranja veljajo posebna pravila in občina ne
sme povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra preteklega leta. Prav tako se
smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu
za preteklo leto. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v
proračun tekočega leta.
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji:
3. SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob
Dravi za leto 2020 in ga predlaga v seznanitev Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil,
DA JE SKLEP SPREJET.
5. 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
županja dr. Vlasta Krmelj. Obrazložila je glavne proračunske postavke, in sicer je povedala, da so
prihodki višji za 2 %, nekoliko večja je dohodnina za leto 2020, nekaj je transfernih prihodkov
(nepovratna in povratna sredstva); planirani so tudi prihodki iz evropskega proračuna, ki se navezujejo
na projekt brezžičnega interneta na Sv. Duhu na Ostrem vrhu in Gradišču na Kozjaku; občina se bo
prav tako prijavila v projektu LAS za dokončno ureditev vodovoda Sv. Duh na Ostrem vrhu in
vzpostavitev čistilne naprave pri Podružnični OŠ Sv. Duh na Ostrem vrhu; odhodki v proračunu se v letu
2020 višajo za ca 1,5 %, in sicer je potrebno urediti pločnike, vrtec in zagotoviti denarna sredstva za
obvezne odhodke na področju otroškega varstva in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva,
sofinanciranje delovanja kulturnega doma v Selnici ob Dravi in knjižnice. Na področju investicij je tako
zagotovljenih ca 500.000,00 EUR, ki so namenjene za sledeče: ureditev cest, ureditev vodotokov,
naročilo projektne dokumentacije za vzpostavitev vodovodnega omrežja v k. o. Janževa gora in iskanje
variantnih rešitev za oskrbo s pitno vodo na območju k. o. Sp. Slemen; prav tako se načrtuje širitev
kanalizacijskega sistema v Bistrici v ulici proti smeri gostišča Pec, kasneje se bo kanalizacijski sistem
širil proti zgornje ležečemu naselju v Bistrici v k. o. Zg. Selnica; na Sv. Duhu bo potrebno urediti cesto
k Podružnični OŠ Sv. Duh na Ostrem vrhu, zagotoviti bo potrebno tudi denarna sredstva za
sofinanciranje ureditve bivše podružnične OŠ Sp. Slemen, in sicer ureditev notranje inštalacije in
strešnikov; nadalje bo občina tudi zagotovila sofinancerski delež za obnovo radiologije v Zdravstvenem
domu dr. Adolfa Drolca Maribor ter nabavila pianino za kulturni dom v Selnici ob Dravi.
V razpravi so sodelovali dr. Vlasta Krmelj, Janez Lisjak in Mirjana Mori.
Predsednik odbora Janez Lisjak je predlagal naslednji amandma:
»Odbor za negospodarstvo predlaga, da se k točki 13029002 (investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest predloga proračuna za leto 2020) vključi pridobivanje dokumentacije za sanacijo ceste iz
Selniške grabe – Logarjevega potoka na Vinski vrh. Predlog vključuje tudi nujna razširitvena dela
cestišča z izvedbo izogibališč«.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji:
4. SKLEP
Odbor za negospodarstvo se je seznanil z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto
2020 – prva obravnava in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v
prvi obravnavi z naslednjim amandmajem:
»Odbor za negospodarstvo predlaga, da se k točki 13029002 (investicijsko vzdrževanje in
gradnja občinskih cest predloga proračuna za leto 2020) vključi pridobivanje dokumentacije za
sanacijo ceste iz Selniške grabe – Logarjevega potoka na Vinski vrh. Predlog vključuje tudi nujna
razširitvena dela cestišča z izvedbo izogibališč«.
Predsedujoči je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil,
DA JE SKLEP SPREJET.

6. točka
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:
Nada Hölzl

Janez LISJAK
PREDSEDNIK

