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Številka: 032-13/2019 
Datum:   23. 1. 2020 

 
SKRAJŠAN ZAPIS 

 
4. redne seje Vaškega odbora Zg. Slemen – del in Sp. Slemen, ki je potekala v 
ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 18. uri, v Vaškem domu Slemen. 
 
PRISOTNI ČLANI VO: 

- Janez URBAS – predsednik 
- Boris SENEKOVIČ – podpredsednik 
- Franc TAJKE 
- Franc KRAMPL 
- Ivan ROBIČ 

 
OSTALI PRISOTNI: 

- dr. Vlasta KRMELJ - županja 
- Suzana PRAJNC – občinska uprava 

 
 

Ad/1 
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik vaškega odbora Janez URBAS uvodoma pozdravi prisotne člane VO in 
občinske uprave. 
 
Po uvodnem pozdravu, je ugotovil sklepčnost; SOGLASNO je bil sprejet ugotovitveni 
sklep: 
 

1. UGOTOVITVENI SKLEP: 

Na seji so bili prisotni vsi člani Vaškega odbora Zg. Slemen – del in Sp. 
Slemen. VO je sklepčen in lahko v okviru svojih pristojnosti veljavno sklepa. 

 
 

Ad/2 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predsednik VO je prešel na drugo točko dnevnega reda pri kateri je prebral naslednji 
dnevi red: 

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Pregled izvrševanja sklepov iz prejšnje seje. 
4. Aktualne informacije (županja, OU, člani VO).  
5. Seznanitev z prvim branjem proračuna Občine za leto 2020. 
6. Potek del na Vaškem domu Slemen, streha. 
7. Pritožba na sklep Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
8. Razno. 
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Dnevni red je bil dan na razpravo, na katero se nihče ni prijavil, zato je bil 
SOGLASNO sprejet: 
 

2. SKLEP: 

VO Zg. Slemen – del in Sp. Slemen soglasno potrdi dnevni red in sprejme 
zapisnik 3. seje VO Zg. Slemen – del in Sp. Slemen. 

 
 

Ad/3 
Pregled izvrševanja sklepov iz prejšnje seje 

 
Sklep št. 3:  Na sestanku s podjetjem Snaga d.o.o. smo se dogovorili, da bodo 
posode za odpadke s podstavki postavljene pomladi (mesecu marcu ali aprilu). 
Ureditev odvoza na telefonski klic, zaradi celotnega sistema odvozov, ni možna.  
Sklep št. 4: Občinska uprava je preveri obveznost čiščenja cest po delu v gozdu pri 
Zavodu za gozdove Slovenije. Vsak lastnik prejme odločbo za izvedbo poseka v 
katerem je navedena obveza povrnitve gozdnih prevoznic v prvotno stanje. Nadzor 
nad izvajanjem ima gozdarski inšpektor.  
Sklep št. 6: Občina je za izvedbo projektov GOŠO in RUNE pripravila vse potrebne 
dokumente. Točnih popisov zajetih območij še ni. Občina bo naredila vse, da se 
območja, katerim sta projekta namenjena, vključijo v največji meri. Takoj, ko bo 
znanih več podatkov, bo Občinska uprava obvestila VO.  
 

3. SKLEP: 

Občinska uprava bo ZGS poslala dopis, da se dosledno zagotavlja izvajanje 
in nadzor zahtev iz odločb lastnikom gozdov. 

 
 

Ad/4 
Aktualne informacije (županja, OU, člani VO) 

Županja je podala naslednje informacije: 
- reševanje problematike zagotavljanja pitne vode  
- Cesta Habidov jarek – pripombe na izvedbo bankin, ki niso dovolj utrjene. 

 

4. SKLEP: 

Občinska uprava bo skupaj z nadzornikom preverila, kaj je potrebno narediti 
za utrditev bankin in poskušala uveljaviti garancijo izvajalca.  

 
 

Ad/5 
Seznanitev z prvim branjem proračuna Občine za leto 2020 

 
Županja je predstavila proračun Občine Selnica za leto 2020 s poudarkom na 
postavkah VO Slemen.  
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Ad/6 
Potek del na Vaškem domu Slemen, streha 

 
Županja je člane VO seznanila z dejstvom, da je potrebno urediti status Vaškega 
doma  Slemen, saj se bo za ureditev objekta odprla posebna postavka v proračunu in 
se bo zagotavljalo financiranje potrebnih del za sanacijo objekta. Člane VO je 
pozvala, da razmislijo o imenu objekta.  
 

5. SKLEP: 

G. Urbas se v imenu občine dogovori za možnost odkupa 1.000 m2 zemljišča 
ob Vaškem domu po odkupni ceni 2,5 EUR/m2.  

 
 

Ad/7 
Pritožba na sklep Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
VO Slemen se je pritožil na sklep Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) o 
postavitvi hitrostnih ovir na cesti Habidov jarek, ki je na 4. seji,  dne 4. 12. 2019,  podal sklep 
št. 8: »Člani SPV predlagajo, da se išče druga rešitev za umiritev hitrosti na tem območju, saj 
postavitev ležečih policajev ni dovoljena niti smiselna«. 
  

6. SKLEP: 
Občinska uprava bo podano pritožbo predala v reševanje SPV.  

 

 
Ad/8 

Razno 
 
Še vedno ni izvedeno izobraževanje za ravnanje z AED aparatom in njegova 
postavitev. V letu 2017 so že potekali pogovori okoli izvedbe tečaja, in sicer je bilo 
dogovorjeno, da Občinska uprava poskrbi, da se seznani gasilsko društvo s sprejetim 
sklepom VO o izvedbi tečaja AED; VO pa se z društvom dogovori o vseh ostalih 
podrobnostih. S strani občinske uprave je bil na društvo posredovan izpis sklepa. S 
strani VO Slemen je potrebno poslati dopis na PGD Selnica za izvedbo 
izobraževanja.  
 
Večji nadzor PP Ruše na cesti Habidov jarek – smo že dali v plan, ki je bil poslan na 
PP Ruše.  
 
Nevarnost kolesarjev, ki z veliko hitrostjo vozijo navzdol po cesti iz Žavcarjevega 
vrha.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisala: Suzana PRAJNC 
 
                                                                            PREDSEDNIK VAŠKEGA ODBORA 
                                                                           ZG. SLEMEN – DEL IN SP. SLEMEN 
                                                                                              Janez URBAS 


