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ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

 

 
 
 
Številka: 032-5/2019  
Datum:  20. 12. 2019 
 

Z A P I S N I K  
 

7. redne seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila 18. decembra 2019, ob 18. uri, v konferenčni sobi 
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi. 
 
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo:  
Igor ŠTRUC – predsednik, Marko HOMER – podpredsednik, Vlado DOLINŠEK, Gregor EDER, Matej 
KOREN, Petra STRMŠNIK, Jure JARC. 
 
Odsotni: Janko STOJKOVIČ, Štefan LAZAR. 
 
Drugi prisotni:  
Dr. Vlasta KRMELJ – županja, Suzana PRAJNC – direktorica občinske uprave in Miloš KUKOVIČ – 
občinska uprava. 
 

1. točka 
Otvoritev seje in pregled prisotnosti 

Sejo je pričel in jo v nadaljevanju vodil predsednik Odbora za gospodarstvo Igor ŠTRUC (v 
nadaljevanju: predsednik), ki je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je odbor sklepčen – od 9 članov 
je prisotnih 7 članov tako, da lahko veljavno sklepa.  

 
2. točka 

Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Predsednik je dal v obravnavo dnevni red, na katerega ni bilo pripomb. 
 
Ker razprave ni bilo, je predlagal sprejem: 
1. SKLEP: 
Odbor za gospodarstvo je sprejel naslednji 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. Predlog odloka 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 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil, 

DA JE SKLEP SPREJET. 

 
3. točka  

Potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje 
Predsednik je predlagal sprejem zapisnika 6. redne seje in dodatno pojasnil, da so bili upoštevani vsi 
predlogi, ki jih je Odbor za gospodarstvo podal pri 10. točki dnevnega reda. Dodatnih pripomb na 
zapisnik ni bilo. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem: 
2. SKLEP  
Odbor za gospodarstvo sprejme zapisnik 6. redne seje. 
 

Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil, 

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

obravnava 
Poročevalka gradiva, ki so ga člani Odbora za gospodarstvo prejeli za sejo, je bila direktorica občinske 
uprave Suzana PRAJNC. Pojasnila je, da se odlok ni spreminjal glede na prvo obravnavo, upoštevala 
pa se je pripomba g. Vlada DOLINŠKA, da se pri obrazložitvi finančnih učinkov uporablja dikcija, da 
takšna rešitev ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem: 
3. SKLEP 
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Selnica ob Dravi in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v 
sprejem.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil, 

DA JE SKLEP SPREJET. 

 
5. točka 

Predlog odloka o območju obveznega soglasja za spreminjanje meje parcel na območju 
Občine Selnica ob Dravi – druga obravnava 

Poročevalka gradiva, ki so ga člani Odbora za gospodarstvo prejeli za sejo, je bila županja dr. Vlasta 
KRMELJ. Pojasnila je, da se predlog odloka ni spreminjal glede na prvo obravnavo. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem: 
4. SKLEP 
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Predlogom odloka o območju obveznega soglasja za 
spreminjanje meje parcel na območju Občine Selnica ob Dravi in ga predlaga Občinskemu 
svetu Občine Selnica ob Dravi v sprejem. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil, 

DA JE SKLEP SPREJET. 

 
6. točka 

Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 
Poročevalka gradiva, ki so ga člani Odbora za gospodarstvo prejeli za sejo, je bila županja dr. Vlasta 
KRMELJ. Pojasnila je, da je to standardni sklep potreben za zagotavljanje zakonskih obveznosti, v 
tem času se lahko financira ena dvanajstina proračunskega financiranja preteklega leta, redno pa se 
bo financiranje izvajalo že predvidoma januarja, ko bi naj bil potrjen proračun za leto 2020. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem: 
5. SKLEP 
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine Selnica ob 
Dravi za leto 2020 in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v seznanitev. 
 

Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil, 

DA JE SKLEP SPREJET. 

 

7. točka 

Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 – prva obravnava 
Poročevalka gradiva, ki so ga člani Odbora za gospodarstvo prejeli za sejo, je bila županja dr. Vlasta 
KRMELJ. Pojasnila je, da se pri načrtovanju proračuna pozna izredno racionalno obnašanje občinske 
uprave, ki niža stroške delovanja ob ohranjanju istega nivoja socialnih pravic občanov. Prav tako je 
pojasnila, da bodo prihodki od povprečnine malenkost večji, vendar se jih bo moralo porabiti strogo 
namensko za zagotavljanje vseh zakonskih obveznosti, saj bodo nastali višji stroški za dodatne 
oddelke vrtca in delovanje Hrama kulture Arnolda Tovornika, kar bo imelo za posledico manj sredstev 
za investicije, ki bodo predvsem naslednje: ceste (mimo šole na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, del ceste 
za Kobanko, cesta proti Antlogeju…),  del kanalizacijskega omrežja v Bistrici ob Dravi, vodovod pri šoli 
na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, priprava dokumentacije za vodovod na Janževo goro, sredstva za 
razsvetljavo na Gradišču, čistilna naprava in mrliška vežica na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, prenova 
strehe na šoli na Slemenu, nakup opreme za Hram kulture Arnolda Tovornika ter nakup dodatnih 
zemljišč in priprava gradbenega dovoljenja za vrtec v Selnici ob Dravi. 
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V razpravi so sodelovali predsednik Igor ŠTRUC, Matej KOREN, županja dr. Vlasta KRMELJ, Vlado 
DOLINŠEK in Petra STRMŠNIK. Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem: 
6. SKLEP 
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 
2020 in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v sprejem v prvi obravnavi. 
 

Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 7 glasovi ZA in 0 PROTI od 7 prisotnih članov, ugotovil, 

DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

8. točka 
Razno 

Predsednik Igor ŠTRUC je pohvalil odlično predstavitev Občine Selnica ob Dravi pri pobrateni Občini 
Kostrena na Hrvaškem. Županja dr. Vlasta KRMELJ se je ob tej priložnosti zahvalila tudi g. Vladimirju 
DOLINŠKU za poklonjeno jablano, ki se je posadila v Kostreni.  
 
Županja dr. Vlasta KRMELJ je napovedala oblikovanje prioritet v občini glede investicij, da bodo 
ciljano dosegale večji učinek. 
 
Seja se je zaključila ob 19.10. 
 
Zapisal:  
Miloš KUKOVIČ 

Igor ŠTRUC 
PREDSEDNIK 


